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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

Krajina Linka pomoci Tarifa / min. Buďte pripravení
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Slovensky

Začíname s Micro Jukebox  
Pred použitím Micro Jukebox si nájdite trochu času na prečítanie 

týchto informácií. Dúfame, že sa budete tešiť z vášho prehrávača osobný 

zvukový systém (Micro Jukebox)

Zaregistrova
Váš produkt máte možnosť vylepšovať, odporúčame vám teda, aby ste ho 

zaregistrovali na adrese www.philips.com/register a  my vás potom budeme 

môcť informovať vždy,  keď budú k dispozícii nové vylepšenia.

Nezabudnite na aktualizácie 
Sme presvedčení, že z toho výrobku budete mať radosť veľmi dlho. Aby ste 

dosiahli ten najlepší výkon, odporúčame vám pravidelne kontrolovať na adrese

www.philips.com/support bezplatné vylepšenia najnovšieho softvéru  a  

firmvéru pre váš výrobok.

Po ich prevzatí budete môcť optimalizovať výkon vášho výrobku a 

výhodne využívať budúcu podporu nových zvukových formátov.

Vychutnajte si nový hudobný zážitok.

Ohľadom podrobných informácií si prečítajte používateľskú príručku 
na pribalenom CD disku.
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Slovensky

Prehľad ovládačov a pripojení
1 Konektor kábla USB

2 p Konektor pre slúchadlá

3 5V DC Prípojka nabíjania

4 HOLD posuvník Na zablokovanie stlačenia tlačidiel

5 LCD displeji Na LCD displeji sa dynamicky zobrazujú ponuky,
možnosti a informácie o skladbe

6 VIEW(zobrazenie) Prepínanie medzi základnou ponukou, knižnicou a
zobrazeniami o práve hranej skladbe

7 3 /  4 Posun; rýchly posun (SuperScroll); Skratka hracieho 
režimu a 3 /  4 

J( /  § Pretáčanie dozadu / Pretáčanie dopredu; Preskočiť na
predošlé / nasledovné; Hore / Dole o 1 úroveň

y 2; Zapnutie / vypnutie a Prehrávanie / pozastavenie;

8 Pútko pre prívesný remienok na krk

9 Volume + / - Ovládanie hlasitosti

0 REC Spustenie alebo zastavenie diktafónu

! PLAYLIST Pridá aktuálnu skladbu do MY PLAYLIST

@ MIC Mikrofón

# Číslo typu nájdete

$ Číslo sériové nájdete
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Zapnite a bavte sa

11 Nabite batériu

108

Základné činnosti Stlačenie ovládacích prvkov

Prepínanie medzi základnou Stlačte do polovice a podržte VIEW
ponukou, knižnicou a
zobrazeniami o práve  
hranej skladbe*
Výber položiek a prehľadávanie 3,  4,  J( / )K na posúvanie nahor,

nadol, doľava, doprava

Prechod do rôznych Stlačením tlačidla )K prejdete na  
úrovní ponuky nasledujúcu a stlačením tlačidla J( 

na predchádzajúcu

Hudba
Prehrávanie/Pozastavenie hudby Stlačte tlačidlo 2;

Zmena hlasitosti Stlačte tlačidlo VOLUME + / –
Pretáčanie dozadu / Stlačte do polovice a podržte )K / J(
Pretáčanie dopredu
Prehrávanie nasledujúcej alebo Stlačením tlačidla )K prejdete na
predchádzajúcej stopy nasledujúcu a stlačením tlačidla J(

na predchádzajúcu

Pridať do mojich obľúbených Počas prehrávania skladby stlačte
"PLAYLIST" a skladba sa pridá do
zoznamu

Nahrávky
Nahrávanie hlasu Stlačte tlačidlo REC na 3 sekundy

Váš Digitálny audioprehrávač  je napájaný 
nabíjateľnou batériou. 100 %-né nabitie batérie  
sa dosiahne po 4 hodinách nabíjania 
Rýchle nabíjanie (70%): 1 hodina.

Zatlačte a podržte 2; a prehrávač sa zapne.  
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Slovensky

*Prepínať medzi prehrávaním a Zobrazenia
knižníc

Prepínať medzi prehrávaním a Zobrazenia knižníc. Stlačte tlačidlo VIEW (zobrazenie).

Prehrávanie Zobrazeniami
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4 Pripojenie

3
Inštaláciu

Do mechaniky CD-ROM vložte disk CD. Vyberte jazyk

inštalácie a riaďte sa pokynmi na obrazovke.  Po chvíli sa

ukončí inštalácia správcu zariadenia Device Manager Philips

a prehrávača Windows Media Player 10 (Windows XP).

Systémové požiadavky:

- Windows® XP (SP1 alebo novší)

- 64 MB RAM - 100 MB priestoru na pevnom disku

- Internetové pripojenie - Port USB

5 Prenos
Hudobné súbory prenesiete z PC na 
zariadenie cez program Windows Media Player.
Ohľadom podrobných informácií si prečítajte 
používateľskú príručku na pribalenom CD disku.

Do konektora prístroja pss, ktorý je označený 5V DC, pripojte pribalený
adaptér / nabíjačku s viacerými voltovými napätiami, a potom pripojte
adaptér alebo nabíjačku do sieťovej zásuvky.   P ripojte menšiu koncovku
vášho USB kábla do zariadenie, väčšiu koncovku do USB portu počítača.
Na počítači sa prístroj zariadenie v programe Windows Explorer v
položke "Tento počítač" medzi ovládačmi identifikuje ako "Vymeniteľný
disk". Zariadenie je teraz pripravené na prevzatie hudobných skladieb.  

Aby ste dosiahli čo najlepšiu prevádzku, pred otvorením programu  
WMP skontrolujte, či je vaše zariadenie pripojené.
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Ako zresetujem zariadenie?
Ak nastane takéto zmrznutie, neprepadajte panike. Jednoducho zresetujte váš 
prehrávač médií s pevným diskom.   
Stlačte a podržte tlačidlá 2; a  [VOLUME +] na dobu 3 sekundy.  Potom stlačením
tlačidla 2; znova zapnite zariadenie.  Vaše údaje alebo hudba nebudú ovplyvnené 
ani poškodené!

Obnovenie zariadenia
So Správcom zariadení Philips môžete aktualizovať a reparation softvér vo vašom 
zariadení pomocou niekoľkých jednoduchých kliknutí. Nainštalujte ovládač zariadena Philips
z disku

1 Pripojte vaše zariadenie k počítaču.

2 Spustite Správcu zariadení cez ponuku Štart ➔ Programy ➔ Správca zariadení
Philips alebo z pracovnej plochy  .

3 Vyberte vaše zariadenie a kliknite na 'repair (opraviť)

4 Budete vyzvaní pred zahájením opravy.

5 Pokračujte kliknutím na tlačidlo OK. Proces zastavíte kliknutím na tlačidlo Zrušiť

6 Správca zariadení opraví vaše zariadenie.  Po dokončení opravy môžete 
zariadenie použiť znova. 

TIP: Vaše zariadenie je vybavené funkciou protokolovania záznamov, ktorá pomáha
vylepšovať skúsenosti užívateľa so zariadením. Ohľadom podrobných informácií 
si prečítajte používateľskú príručku na pribalenom CD disku.

ný

ča.

VÝSTRAHA:

Vymaže sa celý obsah a hudba!
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Likvidácia tohto produktu

Váš produkt bol navrhnutý a vyrobený pomocou vysokokvalitných materiálov  a

komponentov, ktoré sa dajú recyklovať a znova využiť.

Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutého koša s kolieskami,

znamená to, že tento produkt pokrýva Európska smernica 2002/96/EC

Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a

elektronických výrobkov.

Postupujte podľa miestnych pravidiel a nevyhadzujte tento produkt do bežného

odpadu z domácnosti. Správnou likvidáciou starého produktu pomôžete zabrániť

možným negatívnym následkom na životné prostredie a ľudské zdravie.

.
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