
Brugermanual
Käyttöoppaita | Uživatelské příručky | Felhasználói útmutatók
Instrukcje obsługi | Používateľské príručka | PÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎfl
™Á¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ¯Ú‹ÛË˜

Jukebox HDD6320
HDD6330
HDD6335



Country Helpdesk Tariff / min Keep ready

Europe

Belgique 070 253 010 €0.17 La date d’achat la référence et le numéro de série du produit
Danmark 3525 8761 Local tariff Forbrugeren’s indkøbsdato, type/model-og serienummer
Deutschland 0180 5 007 532 €0.12 Das Kaufdatum. Modellnummer und Serial nummer
Españal 902 888 785 €0.15 Fecha de compra e número del modelo e número de serie
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France 08 9165 0006 €0.23 La date d’achat la référence et le numéro de série du produit
Ireland 01 601 1161 Local tariff Date of Purchase. Model number and Serial number
Italia 199 404 042 €0.25 La data di acquisto, numero di modello e numero di serie
Luxembourg 40 6661 5645 Local tariff La date d’achat, la référence et le numéro de série du produit
Nederland 0900 0400 063 €0.20 De datum van aankoop, modelnummer en serienummeret
Norge 2270 8250 Local tariff Datoen da du kjøpte produktet & modellnummer & serienummeret
Portugal 2 1359 1440 Local tariff A data de compra, número do modelo e número de série
Schweiz 02 2310 2116 Local tariff Das Kaufdatum und Modellnummer und Seriennummer
Suomi 09 2290 1908 Paikallinen hinta Ostopäivä ja tarkka mallinumero ja sarjanumero
Sweden 08 632 0016 Local tariff Inköpsdatum, modellnummer och serienummer
UK 0906 1010 017 £0.15 Date of Purchase, Model number and Serial number
Österreich 0820 901115 €0.20 Das Kaufdatum. Mocellnummer und Seriennummer

North America

Canada 1-800-661-6162 Free Date of Purchase. Model number 
 (Francophone)  and Serial number
 1-888-744-5477
 (English / Spanish)
USA 1-888-744-5477 Free Date of Purchase, Model number and Serial number

Asia

China 4008 800 008 Local tariff Date of Purchase, Model number and Serial number
Hong Kong 2619 9663 Local tariff Date of Purchase, Model number and Serial number
Korea (02) 5961195/1196 Local tariff Date of Purchase, Model number and Serial number
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Vítame Vás
Informácie o vašom novom prehrávači
S vaším novým prehrávačom si môžete vychutnať nasledovné činnosti:

- Prehrávanie MP3 a WMA súborov

- Prezeranie obrázkov

- FM rádio*

- Nahrávanie: Hlasu, FM*, pomocou prepojenia line-in

*  Pre viac informácií ohľadom vyššie spomenutých činností, pozri časť „Podrobnť informácie o použití“

na strane 22 tohoto manuálu.

Príslušenstvo
Príslušenstvo pribalené k vašemu prehrávaču je nasledovné:

* FM rádio je k dispozícii iba pre určité štáty. Nie je k dispozícii pre Európu.

Slúchadlo (Dodáva
sa s 3 rôznymi
veľkosťami gumených
krytiek)

Kombinovaná
nabíjačka/ USB kábel

Ochranné púzdro

Pre Európu a ostatné regióny:
CD-ROM so softvérom Windows

Media Player, tutoriálmi, zásuvným

modulom pre zariadenia Philips,

ovládačom zariadení Philips,

užívateľskou príručkou a často

kladenými otázkami.

Pre Spojenť ötáty americkť:
Disky Easy Start  CD 1 a  2  s  

programom Windows Media Player,

tutoriálmi, zásuvným modulom pre

zariadenia Philips, ovládačom zariadení

Philips, užívateľskou príručkou a často

kladenými otázkami.
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Odstráňte stopy z vášho prehrávača prostredníctvom

Pripojte prehrávač k počítaču. Vyberte piesne, ktoré by ste radi odstránili z vášho prehrávača z položiek v

tabuľke zariadenia. Stlačte tlačidlo Delete na klávesnici počítača.

Úprava informácii o stope v programe Windows Media Player
1.  Zvoľte záložku Library (Knižnica).

2. Zvýraznite stopu, ktorú chcete upraviť, kliknite pravým tlačidlom a zvoľte položku Edit (Upraviť).

3. Upravujte údaje priamo v textovom okne.

Vyhľadávanie stôp v programe Windows Media Player
1. Zvoľte záložku Library (Knižnica).

2. Zadajte hľadaný reťazec do vyhľadávacieho poľa.

3. Kliknite na tlačidlo Search (Hľadať) a spustí sa vyhľadávanie.

4. Zobrazí sa zoznam stôp obsahujúcich hľadaný reťazec.

5. Môžete ich prehrávať, prenášať, vymazať, pridať do zoznamu synchronizácie, atď.

Obrázky

Zapnutie podpory obrázkov
1. Spustite program Windows Media Player.

2. Prejdite do časti Tools (Nástroje) > Options (Možnosti) > Player (Prehrávač).

3.  Overte si, či je zaškrtnuté políčko  Enable picture support  for devices (Zapnúť podporu obrázkov  
pre zariadenia).

Pridajte obrázky do Knižnice programu Windows Media
Player
1. Spustite program Windows Media Player.

DÔLEŽITÉ!
Uistite sa, či je na vašom počítači nainštalovaný ovládač (plug-in) pre zariadenie Philips. 

Tento ovládač je potrebný pre podporu  zobrazovania obrázkov na vašom prehrávači. Automaticky

sa nainštaluje z priloženého CD po kliknutí na položku Inštalovať v dialógovom okne Inštalácia
softvéru.

Ak chcete skontrolovať, či je tento ovládač inštalovaný, prejdite do časti Control Panel (Ovládacie
panely)  >  Add Remove Programs (Pridať alebo odstrániť programy) a skontrolujte,  č i  sa  v  

zozname nachádza Philips Device Plug-in.
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Data (Údaje)
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Bezpečnosť a údržba
Údržba
Aby sa zabránilo poškodeniu alebo poruche:

- S vaším digitálnym audioprehrávačom narábajte opatme. Na optimálnu ochranu pred otrasmi

použite ochranně puzdro.

- Nevystavujte nadmernému teplu spôsobenému vykurovacími zariadeniami alebo priamym slnečným

svetlom.

- Dávajte pozor, aby prehrávač a nenechte na něj spadnout jiné předměty.

- 0 Zabráňte ponoreniu prehrávača do vody. Nevystavujte konektor pre slúchadlá alebo priestor pre

batérie pôsobeniu vody, pretože voda vstupujúca do zariadenia môže spôsobiť vážne poškodenie.

- Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky obsahujúce alkohol, čpavok, benzén alebo abrazívne 

častice, pretože môžu poškodiť povrchovú úpravu prehrávača.

- Aktívne mobilné telefóny  v  blízkosti môžu spôsobiť rušenie zariadenia.

- Zálohujte svoje súbory. Uistite sa, že uchováte pôvodné súbory prenesené na prehrávač hdd.

Spoločnosť Philips nenesie zodpovednosť za žiadne straty údajov v prípade poškodenia 

produktu.

- Aby ste predišli problémom, súbory organizujte (prenos, vymazávanie, atď.) len pomocou 

pribaleného hudobného softvéru!

Informácie o prevádzkových a skladovacích teplotách

- Prehrávač hdd používajte na mieste, na ktorom je teplota vždy v rozsahu medzi 0 a 35° C.

- Prehrávač hdd skladujte na mieste, na ktorom je teplota vždy v rozsahu -20 a 45 °C.

- Výdrž batérie v prehrávači hdd sa môže v podmienkach s nízkou teplotou skrátiť.

Ochrana sluchu
Počúvajte pri miernej hlasitosti. Používanie slúchadiel pri vysokej hlasitosti môže poškodiť váš

sluch. Doporučujeme slúchadlá č. SHE9500.

DôleÏité (pre modely s pribalen˘mi slúchadlami):

Spoločnosť Philips zaručuje maximálny zvukový výkon svojich audio prehrávačov v zmysle ustanovení

príslušných štatutárnych orgánov iba s originálnym modelom dodaných slúchadiel. V prípade potreby

výmeny doporučujeme, aby ste sa spojil i s predajcom a objednali si 

rovnaký model slúchadiel značky Philips.

Bezpečnosť dopravnej prevádzky
Zariadenie nepoužívajte počas riadenia vozidla alebo jazdy na bicykli, pretože môžete spôsobiť

dopravnú nehodu.

Informácie o autorských právach
- Všetky obchodné alebo ochranné známky patria ich príslušným vlastníkom.

- Vo Veľkej Británii a v určitých krajinách si kopírovanie materiálov chránených autorským právom

môže vyžadovať povolenie vlastníkov autorských práv.
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This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft
Corporation. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited
without a license from Microsoft or an authorized Microsoft subsidiary.

Content providers are using the digital rights management technology for Windows
Media contained in this device (“WM-DRM”) to protect the integrity of their content
(“Secure Content”) so that their intellectual property, including copyright, in such
content is not misappropriated.  This device uses WM-DRM software to play Secure
Content (“WM-DRM Software”). If the security of the WM-DRM Software in this device
has been compromised, owners of Secure Content (“Secure Content Owners”) may
request that Microsoft revoke the WM-DRM Software’s right to acquire new licenses to
copy, display and/or play Secure Content. Revocation does not alter the WM-DRM
Software’s ability to play unprotected content. A list of revoked WM-DRM Software is
sent to your device whenever you download a license for Secure Content from the
Internet or from a PC. Microsoft may, in conjunction with such license, also download
revocation lists onto your device on behalf of Secure Content Owners.



Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. 

or their respective owners
2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com Printed in China




