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Country Helpdesk Tariff / min Keep ready

Europe

Belgium 070 253 010 €0.17 La date d’achat la référence et le numéro de série du produit
Denmark 3525 8761 Lokal tarif Indkøbsdato, type-, model- og serienummer

Germany 0180 5 007 532 €0,12 Das Kaufdatum. Modellnummer und Serial nummer

Das Kaufdatum. Modellnummer und Serial nummer

Das Kaufdatum. Modellnummer und Serial nummer

Spain 902 888 785 €0,15 Fecha de compra y número del modelo y número de serie

Fecha de compra y número del modelo y número de serie

Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Fecha de compra y número del modelo y número de serie

Greek 0 0800 3122 1223 1 ������ ��	
�� �	 �����	�� ����
� ��� ��	 ������ ������ ��	����� ��� ��	 
������ ����
� ��� �����	��� ���

Ireland 01 601 1161 Local tariff Date of Purchase. Model number and Serial number
Italy 199 404 042 €0.25 La data di acquisto, numero di modello e numero di serie
Luxemburg 26 84 30 00 Tarification locale La date d’achat, la référence et le numéro de série du produit
Netherlands 0900 0400 063 €0.20 De datum van aankoop, modelnummer en serienummer
Norway 2270 8250 Lokal tariff Datoen da du kjøpte produktet & modellnummer & serienummeret
Portugal 2 1359 1440 Preço local A data de compra, número do modelo e número de série

A data de compra, número do modelo e número de série

Switzerland 02 2310 2116 Ortstarif
Sweden

France 08 9165 0006 €0.23 La date d’achat la référence et le numéro de série du produit
Finland 09 2290 1908 Paikallinen hinta Ostopäivä ja tarkka mallinumero ja sarjanumero

08 632 0016 Lokal kostnad Inköpsdatum, modellnummer och serienummer

UK 0906 1010 017 £0.15 Date of Purchase, Model number and Serial number

Austria 0820 901115 €0.20

North America

Canada 1-800-661-6162 Free
(Francophone)
1-888-744-5477
(English / Spanish)

USA 1-888-744-5477 Free Date of Purchase, Model number and Serial number

Date of Purchase, Model number and Serial number

South America

Argentina 11 4544 2047 Tarifa local
Brazil 0800 701 02 03

(Except Sao Paulo)
2121 0203
(Sao Paulo)

 Grátis

Preço local

Chile 600 744 5477 Tarifa local
Mexico 01 800 504 6200 Gratis

Asia

China 4008 800 008
Hong Kong 2619 9663
Korea 02 709 1200

Kraj Pomoc Cena / min Zachowaj gotowość
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Polski

Micro Jukebox - Mikroodtwarzacz
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy poświęcić trochę 
czasu na zapoznanie się z niniejszą instrukcją. 
Mamy nadzieję, że urządzenie (Cyfrowy odtwarzacz muzyczny)
da państwu wiele satysfakcji.

Rejestracja
W przypadku aktualizacji odtwarzacza zaleca się zarejestrowanie go na stronie
www.philips.com/register.  Pozwoli to na jak najszybsze powiadamianie o nowych
nieodpłatnych aktualizacjach.

Nie zapomnij o aktualizacjach 
Odtwarzacz z pewnością będzie doskonale służył przez wiele lat. Aby odtwarzacz służył
jak najlepiej, zaleca się regularne sprawdzanie na stronie www.philips.com/support, czy
dostępne są nieodpłatne najnowsze aplikacje i oprogramowanie sprzętowe odtwarzacza.

Pobrane programy pomogą zoptymalizować działanie odtwarzacza i 
w przyszłości umożliwić obsługę nowych formatów plików audio.

Ciesz się nowymi wrażeniami.

Informacje szczegółowe zamieszczone są w podręczniku użytkownika, 
który znajduje się na załączonej płycie CD.
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Polski

Omówienie przycisków sterujących oraz złączy
1 Złącze kabla USB

2 p Złącze słuchawkowe

3 5V DC Gniazdo ładowarki 5 V prądu stałego

4 Suwak HOLD Zablokowanie używania przycisków

5 Wyświetlacz LCD Wyświetla informacje o bieżącym menu, opcjach i 
odtwarzanym utworze

6 VIEW Przełączanie między widokiem menu głównego,  
biblioteki utworów i bieżącego ekranu odtwarzania

7 3 /  4 Scroll (Przewijanie); SuperScroll (Szybkie wyszukiwanie);
Playmode shortcut (Skrót do trybów odtwarzania) i 3/4 

J( /  § Rewind / Fast forward (Cofanie / Przewijanie do 
przodu); Skip to previous / next (Przejdź do 
poprzedniego / następnego); Up / Down to 1 level
(Kursor w górę / w dół do poziomu 1)

y 2; Włączanie / wyłączanie i Odtwarzanie / Pauza

8 Oczko paska na szyję

9 Volume + / - Zmiana głośności

0 REC Włączanie/wyłączanie nagrywania głosu

! PLAYLIST Dodanie bieżącego utworu do listy odtwarzania

@ MIC Mikrofon

# Numer modelu

$ Numer seryjny
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2
Włącz zasilanie i ciesz się muzyką
Naciśnij i przytrzymaj przycisk 2;,  aby włączyć zasilanie.  

Podstawowe operacje Przycisk, który należy nacisnąć

Przetłaczanie między widokiem Naciśnij do połowy i przytrzymaj VIEW
menu głównego, biblioteki 
utworów i bieżącego ekranu  
odtwarzania*  

Przewijanie i przeglądanie 3,  4,  J( / )K odpowiednio w górę, w
dół, w lewo i  w prawo

Przejście na inny poziom menu Naciśnij przycisk )K aby przejść na
następny poziom, lub J( aby przejść 
na poprzedni poziom

Music(Muzyka)
Wstrzymanie/odtwarzania Naciśnij przycisk 2;
muzyki
Zmiana głośności Naciśnij przycisk VOLUME + / –
Cofanie/Przewijanie do przodu Naciśnij do połowy i przytrzymaj )K /  J( 
Odtworzenie następnego  Naciśnij przycisk )K aby przejść na lub
poprzedniego utworu następny poziom, lub J( aby przejść 

na poprzedni poziom
Dodawanie do listy odtwarzania Podczas odtwarzania naciśnij przycisk

"PLAYLIST", aby dodać utwory do listy
odtwarzania 

Recordings(Nagrania)
Nagrywanie głosu Naciśnij trzy sekundy przycisk REC

1 Naładuj akumulator
Mikroodtwarzacz może być zasilany poprzez  
akumulator.
Aby naładować akumulator w 100%, ładuj go 
4 godziny. Szybkie ładowanie (70%): 1 godz.
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*Przełączanie między odtwarzaniem(Play )  
i Ekrany biblioteki

Przetłaczanie między widokiem biblioteki utworów i bieżącego ekranu odtwarzania:

Naciśnij przycisk VIEW.

Odtwarzanie BIBLIOTEKI

Polski
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4 Podłączenie  

3
Instalacja
Włóż dostarczoną płytę CD do napędu CD-ROM komputera. 

Aby przeprowadzić instalację programów Device Manager oraz

Windows Media Player 10 (Windows XP), wybierz język i postępuj

zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.  

Wymagania systemowe:

- Windows® XP(SP1 or above)

- 64 MB RAM - 100 MB wolnego miejsca na dysku twardym

- Łącze internetowe - port USB

5 Prześlij utwory
Prześlij pliki muzyczne z komputera do urządzenia 
za pomocą programu Windows Media Player.

Informacje szczegółowe zamieszczone są w podręczniku
użytkownika, który znajduje się na załączonej płycie CD.

Podłącz znajdujący się w zestawie zasilacz ładowarkę umieszczając wtyczkę
w gnieździe oznaczonym 5V DC, a następnie podłącz urządzenie do gniaz-
da. Podłącz mniejszą końcówkę kabla USB do urządzenia, natomiast większą
do portu USB komputera. Urządzenie zostanie wykryte przez komputer
jako "dysk wymienny" w oknie "Mój komputer" w Eksploratorze Windows.
Urządzenie jest gotowe do pobrania utworów muzycznych. 

Aby osiągnąć najlepszy efekt, przed uruchomieniem programu Windows
Media Player należy upewnić się, że urządzenie jest poprawnie podłączone.

102
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Jak zresetować urządzenie?
Jeśli twój mikroodtwarzacz zawiesił się urządzenie należy zresetować.  
Naciśnij i przytrzymaj przez trzy sekundy przycisk 2; i  [VOLUME +].  
Następnie naciśnij przycisk 2; ,  aby ponownie uruchomić urządzenie.  
Zapisane na urządzeniu dane oraz pliki muzyczne pozostaną nienaruszone!

Aktualizacja ustawień urządzenia
Program Philips Device Manager umożliwia wykonanie aktualizacji oprogramowania
sprzętowego urządzenia za pomocą paru łatwych kliknięć myszy. Program Philips Device
Manager należy zainstalować z dysku CD

1 Podłącz urządzenie do komputera.

2 Uruchom program Device Manager, klikając kolejno menu  Start ➔ Programy ➔
Philips Device Manager lub klikając odpowiednią ikonę na pulpicie .

3 Zaznacz urządzenie i kliknij przycisk repair (naprawienie).

4 Przed rozpoczęciem naprawy pojawi się monit.

5 Kliknij przycisk OK, aby  kontynuować. Kliknij przycisk Cancel, aby zatrzymać.

6 Urządzenie można naprawić za pomocą programu Device Manager.  Po zakończeniu 
procesu naprawy można będzie ponownie korzystać z urządzenia.

WSKAZÓWKA
Urządzenie zostało wyposażone w funkcję rejestrowania danych, która umożliwia nam
udoskonalanie jego możliwości. Informacje szczegółowe zamieszczone są w podręczniku

Polski

OSTRZEŻENIE:

Cała zawartość oraz muzyka zostaną usunięte!
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Utylizacja zużytych urządzeń
Produkt został wykonany z wysokiej jakości materiałów i elementów, które mogą

zostać poddane utylizacji i przeznaczone do ponownego wykorzystania.

Jeśli produkt został opatrzony symbolem przekreślonego pojemnika na odpady,

oznacza to, iż jest on objęty Dyrektywą Europejską 2002/96/EC (WEEE).

Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi wyrzucania odpadów

elektrycznych i elektronicznych.

Należy postępować zgodnie z obowiązującymi regulacjami i nie wyrzucać zużytych

urządzeń wraz ze zwykłymi odpadami. Ścisłe przestrzeganie wytycznych w tym zakresie

przyczyni się do zapobiegania ewentualnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska

naturalnego oraz ludzkiego zdrowia.
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