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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

Land Kundhjälp Kostnad / min Håll redo
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Svenska

Komma igång med Micro Jukebox
Ta dig tid att läsa det här innan du använder ditt Micro Jukebox.
Vi hoppas att du kommer ha mycket nöje med din Micro Jukebox.

Registrera
Eftersom du har möjlighet att uppgradera produkten rekommenderar vi att du 
registrerar den på www.philips.com/register så att vi kan informera dig så fort 
det finns nya gratis uppgraderingar att hämta.

Glöm inte att uppgradera
Vi är övertygade om att du kommer att ha stor glädje av den här produkten. För bästa 
resultat rekommenderar vi dig att regelbundet besöka www.philips.com/support
där du hittar gratis uppgraderingar av de senaste versionerna av program- och maskinvara 
till din produkt.

Med hjälp av dessa kan du optimera produktens prestanda och dra nytta av 
våra framtida funktioner för nya ljudformat.

Lyssna och njut.

Läs användarhandboken på den medföljande CD-skivan om du vill ha detaljerad information.
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Svenska

Översikt över kontroller och anslutningar
1 USB-kabelanslutning

2 p Hörlursuttag

3 5V DC Ingång för 5 V laddare

4 HOLD-reglage Avaktivera tangenterna

5 LCD-skärm Meny Alternativ och spårinformation visas dynamiskt

6 VIEW(visa) Används till att växla mellan skärmarna för rotmenyn,
biblioteket och aktuell uppspelning

7 3 / 4 Bläddring, SuperScroll,genväg till uppspelningslägen samt 3 / 4 

J( / § Snabbspola bakåt/Snabbspola framåt; föregående/nästa,
Upp/Ned till 1 nivå

y 2; Slå av / på och Avspelning / Paus;

8 Neckstrap eyelet

9 Volym + / - Volymkontroll

0 REC Starta eller stoppa röstinspelning

! PLAYLIST(spellista) Lägg till aktuellt spår i MY PLAYLIST (min spellista)

@ MIC Mikrofon

# Typnumret

$ Serienumret 
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1 Ladda batteriet

60

Ditt Digital ljudspelare drivs av ett uppladdningsbart batteri.
Ladda batteriet mellan 4 timmar för 100 % batteridrift
Snabbladdning (70%): 1 timme.

2
Starta spelaren och njut

Grundläggande åtgärder Kontroller att trycka på

Används till att växla mellan Tryck ned knappen halvvägs och håll VIEW
skärmarna för rotmenyn,
biblioteket och aktuell uppspelning*

Rulla och bläddra Tryck på 3, 4, J( / )K för upp,ned,
vänster,höger

Gå till olika menynivåer Tryck på )K för nästa och J( för föregående

Music (Musik)

Spela / Pausa musiken Tryck på 2;

Justera volymen Tryck på VOLUME + / –

Snabbspola bakåt/ Tryck ned knappen halvvägs och håll )K / J(
Snabbspola framåt

Spela nästa eller Tryck på )K för nästa och J( för föregående
föregående spår

Lägg till i min spellista Tryck på "PLAYLIST" (spellista) under
musikuppspelning om du vill lägga till musik
i MY PLAYLIST

Recordings (inspelningar)

Göra en röstinspelning Tryck på REC för 3 sekunder

Sätta på/av enheten :Tryck ned knappen halvvägs och håll 2;.
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Svenska

*Växla mellan uppspelning och Biblioteksskärmar

Används till att växla mellan skärmarna för biblioteket och aktuell uppspelning.Tryck på VIEW.

Uppspelning BIBLIOTEKET
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4 Anslut  

3 Installationen
Sätt i den medföljande cd-skivan i datorns cd-enhet.
Välj önskat språk och installera Philips Device Manager och
Windows Media Player 10  (Windows XP) genom att följa
instruktionerna på skärmen.
Minsta systemkraven:
- Windows® XP(SP1 eller högre)
- 64 MB RAM-minne - 100 MB hårddiskutrymme
- Internet-anslutning - USB-porten

5 Överföring
Överför musikfiler från datorn till din enhet 
via Windows Media Player.
Mer information om musiköverföring på Windows Media Player på den
Komma igång med Windows Media Player".

Anslut den bifogade flerspänningsadaptern/laddaren till mediaspelaren-uttaget
som är märkt 5V DC och sätt i flerspänningsadaptern/laddaren i ett 
standardeluttag. Anslut den mindre änden av din USB-kabel till ditt enhet, och
den större änden av kabeln till datorns USB-port. På datorn räknas 
enhet-enheten som enheten "Removable Disk" (löstagbar enhet) under "My
Computer" (den här datorn) i Windows Explorer. Systemet är nu färdigt för
hämtning av musikspår.
Kontrollera att enheten är ansluten innan du startar WMP så får du bättre 
prestanda.
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Svenska

Hur gör jag om spelaren laser sig?
Om den gör det behöver du inte drabbas av panik. Återställ bara mediaspelaren 
med hårddisk.
Tryck och håll ned 2; och [VOLUME +] i 3 sekunder. Tryck sedan på 2; , så att 
enheten slås på igen. Varken data eller musik kommer att påverkas eller skadas!

Reparera enheten
Med Philips Device Manager kan du uppdatera och reparera programvaran med några få enkla
klick. Installera enhetshanteraren fran CD ROM.

1 Anslut enheten till datorn

2 Starta Device Manager genom att välja Start ➔ Program ➔ Philips Device Manager
eller från skrivbordet .

3 I huvudfönstret klickar du på Repair(Reparera) .
4 Du får ett meddelande innan återställningen börjar.

5 Klicka på "OK" om du vill använda fabriksinställningar på din enhet.
Klicka på "Avbryt" om du vill stoppa aktuell åtgärd.

6 Device Manager reparerar din enhet. När reparationen är slutförd kan enheten 
användas på nytt.

TIPS: Tack vare enhetens dataloggningsfunktion kan vi ge dig en ännu bättre användarupplevelse.
Läs användarhandboken på den medföljande CD-skivan om du vill ha detaljerad information.

VARNING!
All musik och annat innehåll kommer att raderas!
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Kassering av din gamla produkt
Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som kan
både återvinnas och återanvändas.

När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär
det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG.

Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och 
elektroniska produkter.

Följ de lokala reglerna och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet.
Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella
negativa effekter på miljö och hälsa.
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