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Előkészületek
1

Telepítse
Helyezze be a tartozékként kapott CD-lemezt számítógépe CD-ROM
meghajtójába. A telepítés befejezéséhez kövesse a képernyőn
megjelenő utasításokat.
FIGYELEM!
WINDOWS 98SE FELHASZNÁLÓK:
A telepítési problémák elkerülése érdekében a lejátszó eszközt N E
CSATLAKOZTASSA a számítógéphez, AMÍG A TELEPÍTÉS BE NEM
FEJEZŐDIK.

2

✔
3

✔

Töltse fel az akkumulátort
Nyissa fel az USB-csatlakozó fedelét. A mellékelt akkumulátortöltőt
csatlakoztassa az USB-csatlakozóhoz és a hálózathoz. Az akkumulátor
hosszú élettartama érdekében az első alkalommal legalább 4 óráig
töltse az akkumulátort.

TANÁCS
A jelzés

1 HR =
4 HRS =

az akkumulátor állapotát jelzi töltés közben.

Csatlakoztassa a lejátszó és a számítógépet.
Nyissa fel az USB-csatlakozó fedelét. Csatlakoztassa a lejátszót a
számítógéphez a tartozék USB-kábel segítségével.

TANÁCS
Az USB-port pontos helyének leírását a számítógép kézikönyvében
találja meg. Keresse meg a számítógép feldolgozóegységén az
USB-jelet.

4

Zene átvitele és elrendezése a DMM lehetőség felhasználásával
Indítsa el a DMM lehetőséget a számítógépen a Windows asztalról
vagy a Start menüből. Indítsa el a DMM alkalmazást a Macintosh
számítógépen az asztalról vagy a Macintosh HD merevlemezről. A
DMM eszközzel rendszerezze műsorszámait. A zenei fájlokat vigye át
a számítógépről a lejátszót.

5

Biztonságosan válassza le a számítógépről
Az adatvesztés elkerülése érdekében a lejátszót biztonságosan válassza le
a számítógépről. A DMM lehetőségből történő. PC FELHASZNÁLÓK:
kattintson a
gombra a feladatkezelő tálcáján. MAC FELHASZNÁLÓK:
A kurzorral húzza a lejátszó jelét a Trash (Lomtárba) , mielőtt
megszünteti a csatlakoztatást. Távolítsa el az USB-kábelt.

6

Kapcsolja be a készüléket, és élvezze a zenét!
A bekapcsoláshoz tartsa nyomva a 2 ; gombot 2 másodpercig, ha a bekapcsolási
képernyő nem jelenik meg automatikusan. Élvezze a zenehallgatás új élményét!
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Kezelőszervek áttekintése
1

2;

Tartsa nyomva a be- és kikapcsoláshoz, nyomja meg röviden a
lejátszás és a szünet funkciókhoz

2

3, 5

Felfelé / Következő / Gyors előrescsévélés

3

2

Jobbra

4

4, 6

Lefelé / Előző / Visszacsévélés

5

1

Balra

6

LCD-kijelző

Dinamikusan jeleníti meg a menüt, a beállításokat és a
zeneszámokra vonatkozó információt

7

− / +

Hangerőszabályzás, Nyomja meg a következő gombot: VOLUME
− / +

8

Fejhallgató-csatlakozó

A fejhallgató és a csukló-távirányító csatlakozója

9

Stopperóra, megnyomására az óra elindul, megáll, illetve
nullázódik

0

USB-port /
Töltőcsatlakozó

Csatlakozik a számítógéphez / a lejátszó feltöltésére

!

USB-borítás

Védi az USB-portot / töltőcsatlakozó
2
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Navigálás a menüben
1

Tartsa nyomva a 2 ; gombot a készülék bekapcsolásához.
Tartsa nyomva a 1 gombot a gyökérmenü előhívásához.

2

A beállítások részleteit lásd a vonatkozó fejezetekben.
Playlists

e.g. Playlist001

Felfelé

...

Music

PlaylistXXX
Balra
e.g. A
...

Artists

4

Z

3
4

2

Jobbra

Lefelé

e.g. A
...

Albums

1

4

Z
e.g. A
...

Genres

4

Z
e.g. A
...

All Tracks

4

Z
Radio

Presets

Preset 1
...

4
Preset 10
Autostore

Settings

Strobe light
Shuffle & Repeat
DBB
Equalizer
Backlight
Contrast
Language
Factory settings

3
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Zenei üzemmód (Music): Alapműveletek
1

Tartsa nyomva a 2 ; gombot a készülék bekapcsolásához.
A gyökérmenüben nyomja meg a 2 gombot, ha zenei üzemmódba szeretne lépni.
A zenei üzemmódba váltáskor a rádió lejátszása megszakad.

2

A lehetőséghez a 3 gombbal felfelé, a 4 gombbal lefelé görgethet.
A 2 gombbal a következő, a 1 gombbal az előző szintre léphet a könyvtárban.
A 2 ; gombbal.

Zenei könyvtár
lehetőségekhez
3

Artists list (Előadók listája)

A 2 ; gombot megnyomva elindíthatja a kijelölt elem lejátszását.

Lejátszóképernyő
4

Műsorszám gyors előrecsévélése: tartsa nyomva 4 . Műsorszám visszacsévélése: tartsa
nyomva 3, 3 . Előző vagy következő műsorszám lejátszása: következő elemre lépés:
4, előző elemre lépés: 3 .

5

Tartsa nyomva a 2 ; gombot a készülék és kikapcsolásához. A lejátszó megjegyzi a zene
aktuális lejátszási helyét, és a következő bekapcsoláskor onnan folytatja a lejátszást.

✔

TANÁCS
Ha a lejátszót számítógéphez csatlakoztatja, az aktuális lejátszási állapot törlődik.

*A kijelzőn megjelenő tartalom a használattól függ.
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Zenei üzemmód: Zenei könyvtár lehetőségekhez
és Gyors tallózás a műsorszámok között
1

A zenei könyvtár lehetőséghez a 3 gombbal felfelé, a 4 gombbal lefelé görgethet.

Nyomja meg a 2 gombot a kijelölt Artist (Előadó) menüpont
mellett az előadókat tartalmazó könyvtár megjelenítéséhez
2

A 2 gombbal a következő, a 1 gombbal az előző szintre léphet a könyvtárban.

Az előadók nevei ábécérendben jelennek meg

3

Tartsa nyomva a 4 gombot 3 másodpercig a gyors lefelé görgetéshez.
Tartsa nyomva a 3 gombot 3 másodpercig a gyors felfelé görgetéshez.
A görgetés leállításához engedje el a gombot.

Gyors tallózás a műsorszámok között.

✔

TANÁCS
Lejátszás közben a könyvtár beállításainak megjelenítéséhez ,tartsa nyomva a 1 gombot
a gyökérmenü előhívásához. A tallózás leállításakor ismét megjelenik a lejátszás
képernyő (lásd 4. Oldal).

*A kijelzőn megjelenő tartalom a használattól függ.
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Radio (Rádió) üzemmód: Automatic Tuning
(Automatikus hangolás)
1

A gyökérmenüben nyomja meg a 4, 2 gombokat a rádió üzemmódba lépéshez.
A rádió üzemmódba váltáskor a zeneszámok lejátszása megszakad.

2

A 4 gomb megnyomásával görgessen le az AUTO SEARCH (AUTOMATIKUS KERESÉS) pontig.
A 2 ; gomb megnyomásával a készülék automatikusan kiválasztja a 10 legjobb vételű rádióállomást.
A 1 gomb megnyomásával kilép az AUTO SEARCH (AUTOMATIKUS KERESÉS) módból.

Rádió üzemmód, nincsenek
előre beállított állomások.

3

✔

Automatic Tuning
(Automatikus hangolás)

Állomások behangolva

A 3 gomb megnyomásával felfelé, a 4 gombbal lefelé görgetheti az előre beállított
állomásokat.
A 2 ; gomb megnyomásával a kiválasztott állomásra kapcsol.

TANÁCS
A lejátszó első használatakor még nincsenek behangolva állomások.

*A kijelzőn megjelenő tartalom a használattól függ.
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Radio (Rádió) üzemmód: Kézi hangolás
1

A 3 gomb megnyomásával felfelé, a 4 gombbal lefelé görgetheti az előre beállított
állomásokat.

Radio preset (Rádió beállítások) menü

2

A 2 ; gomb megnyomásával a kiválasztott állomásra kapcsol.
A finomhangoláshoz nyomja meg a 4 vagy a 3 gombokat (lépésenkénti hangolás).
Tartsa nyomva a 4 gombot a következő állomás megkereséséhez.
Tartsa nyomva a 3 gombot az előző állomás megkereséséhez.
A 1 gomb megnyomásával a keresés megszakad.

Kézi hangolás
3

A 2 ; gomb megnyomásával mentheti a beállításokat.

elmentett állomás

✔

TANÁCS
Ha nem szeretné megtartani az éppen megtalált állomást, nyomja meg a 1 gombot a
rádió menüből való kilépéshez.

*A kijelzőn megjelenő tartalom a használattól függ.
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Settings Mode (Beállítások üzemmód)
Nyomja meg a 4, 4, 2 gombokat a beállítások üzemmódba lépéshez.

1

Settings mode
(Beállítások üzemmód)
Nyomja meg a 3 gombot, ha felfelé, illetve a 4 gombot, ha lefelé szeretné
görgetni a beállításokat.
A beállítások következő szintjére való előrelépéshez nyomja meg a 2 gombot;
az előző szintre való visszatéréshez nyomja meg a 1 gombot.

2

Zenei műsorszámok
véletlenszerű (Shuffle) vagy
ismételt (Repeat) lejátszása
3

✔

Stroboszkóp

Hangszínszabályzó

Nyomja meg a 2 gombot a kiválasztás megerősítéséhez.

TANÁCS
A lejátszóra vonatkozó információk megjelenítéséhez válassza és jelölje ki a Factory
settings (Gyári beállítások) menüpontot; tartsa nyomva a 2 gombot 2 másodpercig.
Az információs képernyő mutatja a típusszámot, a szabad tárhely méretét és a lejátszó
sorozatszámát.

*A kijelzőn megjelenő tartalom a használattól függ.
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Speciális beállítások és műveletek
A beállítások üzemmódban a következő paramétereket adhatja meg.
Nyomja meg a 3 gombot, ha felfelé, illetve a 4 gombot, ha lefelé szeretné görgetni a beállításokat.
A beállítások következő szintjére való előrelépéshez nyomja meg a 2 gombot; az előző szintre való
visszatéréshez nyomja meg a 1 gombot.
Nyomja meg a 2 gombot a kiválasztás megerősítéséhez.
Settings

Strobe light

on
Felfelé

off
Shuffle &
Repeat

Repeat All
Shuffle
Shuffle & Repeat
off

DBB

Balra

1

3
4

2

Jobbra

Lefelé

on
off

Equalizer

Rock
Funk

Az alapértelmezett beállításokat
félkövér betű jelzi.

Techno
HipHop
off
Backlight

5 sec
10 sec
30 sec
Off

Contrast

Levels 1 to 10

Language

English

Level 7

Franćais
Italiano
Deutsch
Espanol
Portugués
Factory settings

Restore
Cancel

9
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Stop Watch (Stopper) üzemmód
1

A stopper elindításához bármely üzemmódban nyomja meg a

gombot.

Stop Watch (Stopper) üzemmód

2

Nyomja meg a
meg ismét a

3

✔

Tartsa nyomva a

gombot a stopper megállításához. A stopper újbóli elindításához nyomja
gombot.

gombot a stopper üzemmódból való kilépéshez.

TANÁCS
A stopper indítása nem befolyásolja a zene lejátszását vagy a rádióhallgatást.
A stopperóra állása a zeneképernyő vagy a rádióképernyő alján jelenik meg.

Strobe Light (Stroboszkóp)
A stroboszkóp technológia olyan megvilágítási módszer, amely az LCD-kijelző
háttérvilágításának villogtatásával jobban észrevehetővé teszi a futót rossz látási
viszonyok esetén is. (További információt talál a 9. oldalon)

*A kijelzőn megjelenő tartalom a használattól függ.
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Karpánt és övbe épített távirányító
(régióktól függően)

Csatlakoztassa a fejhallgatót

Helyezze fel
a karszalagot

A lejátszó tartója

✔

✔

állítsa be a
csuklópántot

TANÁCS
Használja az karszalag és a lejátszó tartója pántokat, ha a készüléket karon szeretné viselni.
Használja az karszalag, a csukló-távirányító csatlakozója és a lejátszó tartója pántokat
pántokat, ha a készüléket a csuklóján szeretné viselni.

TANÁCS
A csukló-távirányítón lévő kezelőszervek megegyeznek a lejátszón lévőkkel.

11
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A Digital Media Manager használata
A Digital Media Manager (DMM) a lejátszó végrehajtható műveletekhez szükséges valamennyi
szoftverösszetevőt tartalmazza. Ezek a műveletek többek között:
- lejátszási lista létrehozása
- MP3 és WMA átvitel lejátszó történő lejátszáshoz.
- DMM szoftver- és firmware-frissítési elérési utak és hivatkozások

*A kijelzőn megjelenő tartalom a használattól függ.
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Telepítse a DMM lehetőséget
1

Helyezze be a tartozékként kapott CD-lemezt számítógépe CD-ROM meghajtójába.

2

A telepítés befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

3

A DMM alkalmazás elindításával testreszabhatja beállításait, amikor erre a program
felkínálja a lehetőséget.

Nyelv kiválasztása.*

Határozzon meg egy vagy több zenei mappát*

*A kijelzőn megjelenő tartalom a használattól függ.
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DMM indítása (lejátszó csatlakoztatva)
1

✔

2

Nyissa fel az USB-csatlakozó fedelét.
Csatlakoztassa a lejátszó és a számítógépet.
Az USB-csatlakozás képernyője automatikusan megjelenik.

TANÁCS
Az USB-port pontos helyének leírását a számítógép kézikönyvében találja meg.
Keresse meg a számítógép feldolgozóegységén az USB-jelet.

DMM indítása. (az első indításkor szükséges beállításokat lásd a 15. oldalon)

3

A DMM alkalmazás segítségével rendezze zenéit és lejátszási listáit.

4

Zene áthelyezése a DMM alkalmazásból a lejátszóba.

*A kijelzőn megjelenő tartalom a használattól függ.
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1

2

*A kijelzőn megjelenő tartalom a használattól függ.

A főképernyő elemei (lejátszó csatlakoztatva)
1

MY MUSIC (SAJÁT ZENÉK): megmutatja a zenei mappák tartalmát; kis illetve teljes
mérethez kattintson a

2

gombra.

PLAYER MUSIC (LEJÁTSZÓ ZENÉI): megmutatja a lejátszóban lévő zenék tartalomjegyzékét;
kis illetve teljes mérethez kattintson a

gombra.

Új: Új lejátszási lista létrehozása.

Zene importálása: zene vagy lejátszási lista hozzáadása.

Lomtár: a kiválasztott tételek törlése.

ID3 címke szerkesztése: Egy kiválasztott műsorszám adatainak szerkesztése.

Keresés: zenék keresése a MY MUSIC (SAJÁT ZENÉK) és/vagy a PLAYER MUSIC
(LEJÁTSZÓ ZENÉI) mappákban
15
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5

6

7

8

9

1
2
3

*A kijelzőn megjelenő tartalom a használattól függ.

Selector panel (választópult) és content panel
(tartalompult)
1

Választópult: a tartalompult megjelenítési sorrendjét határozza meg.

2

Tartalompult: megmutatja a MY MUSIC (SAJÁT ZENÉK) mappa tartalmát, kijelöléssel
zenéket húzhat át a PLAYER MUSIC (LEJÁTSZÓ ZENÉI) mappába.

3

Görgetősáv

4

Legördülő menük

5

Szövegmező: írja be a keresési feltételeket.

6

: kijelölt műsorszámok és/vagy lejátszási listák áthelyezése

7

Fejléchatár: oszlopszélesség átméretezése.

8

A memóriájának kijelzője: megmutatja a rendelkezésre álló tárterületet.

9

Méretező gombok: A DMM alkalmazás ablakának méretét változtatják, illetve
segítségükkel kiléphet az alkalmazásból

16
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1
2
3
4

5

*A kijelzőn megjelenő tartalom a használattól függ.

A tartalompult jelzései
1

: kiterjesztett nézet, a tételek tartalmát teljes egészében megjeleníti.

2

: a műsorszám / lejátszási lista nem szerepel a lejátszón.

3

4

5

Kattintson egy tételre a kijelöléshez.
A billentyűzeten a <Delete> gomb megnyomásával törli a kijelölt tételt.

: a DMM alkalmazás által éppen játszott tételt mutatja.

: nem részletes nézet: a tételhez további megjeleníthető adatok tartoznak.

17
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*A kijelzőn megjelenő tartalom a használattól függ.

Áthelyezés kattintással
1

A lejátszót csatlakoztassa a géphez, mielőtt a DMM alkalmazást elindítja.

2

Kattintson egy tételre a kijelöléshez (például zeneszámok, előadók, albumok, műfajok, lista létrehozása).

3

A kiválasztott tételek átmásolásához a számítógépről a lejátszóra kattintson a
gombra.

4

A kiválasztott tételeket a gép a lejátszóra másolja.

✔

TANÁCS
PC FELHASZNÁLÓK: Ha több tételt szeretne kiválasztani, tartsa nyomva a <Ctrl>
gombot a billentyűzeten.Egymást követő tételek kiválasztásához válassza ki az első tételt,
majd a <Shift> billentyű nyomva tartása közben kattintson az utolsó tételre.
MAC FELHASZNÁLÓK: Ha több tételt szeretne kiválasztani, tartsa nyomva a <Shift>
gombot a billentyűzeten.
FONTOS: Örizze meg az eredeti fájlokat!
Ne felejtse el megőrizni a lejátszó másolt fájlok eredeti példányait.
A Philips semmilyen, a készülék meghibásodásából, károsodásából vagy a merevlemez
olvashatatlanságából eredő adatveszteségért felelősséget nem vállal.

18

psa220_hungry.qxd

7/5/04

15:19

Page 19

*A kijelzőn megjelenő tartalom a használattól függ.

Tételek áthelyezése áthúzással
1

A lejátszót csatlakoztassa a géphez, mielőtt a DMM alkalmazást elindítja.

2

Kattintson egy tételre a kijelöléshez. (például zeneszámok, előadók, albumok, műfajok, lista létrehozása.)
A kiválasztott tételeket húzza át a LEJÁTSZÓ ZENÉI mappába vagy egy lejátszási listába.

3

A kiválasztott tételeket a rendszer a célhelyre másolja.

✔

TANÁCS
PC FELHASZNÁLÓK: Ha több tételt szeretne kiválasztani, tartsa nyomva a <Ctrl>
gombot a billentyűzeten. Egymást követő tételek kiválasztásához válassza ki az első tételt,
majd a <Shift> billentyű nyomva tartása közben kattintson az utolsó tételre.
MAC FELHASZNÁLÓK: Ha több tételt szeretne kiválasztani, tartsa nyomva a <Shift>
gombot a billentyűzeten.

FONTOS: Örizze meg az eredeti fájlokat!
Ne felejtse el megőrizni a lejátszó másolt fájlok eredeti példányait.
A Philips semmilyen, a készülék meghibásodásából, károsodásából vagy a merevlemez
olvashatatlanságából eredő adatveszteségért felelősséget nem vállal.
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*A kijelzőn megjelenő tartalom a használattól függ.

Műsorszám hozzáadása lejátszási listához áthúzással
1

Kattintson egy műsorszámra.

2

Húzza át a kiválasztott műsorszámot egy lejátszási listába.

3

A kiválasztott tétel áthúzása közben tartsa nyomva az egér gombját.

4

A kiválasztott tétel a lejátszási listába kerül.

✔

TANÁCS
PC FELHASZNÁLÓK: Ha több tételt szeretne kiválasztani, tartsa nyomva a <Ctrl>
gombot a billentyűzeten. Egymást követő tételek kiválasztásához válassza ki az első tételt,
majd a <Shift> billentyű nyomva tartása közben kattintson az utolsó tételre.
MAC FELHASZNÁLÓK: Ha több tételt szeretne kiválasztani, tartsa nyomva a <Shift>
gombot a billentyűzeten.
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*A kijelzőn megjelenő tartalom a használattól függ.

Lejátszási lista létrehozása
1

Kattintson az

ikonra új lejátszási lista létrehozásához.

2

A megjelenő ablakba írja be a szükséges adatokat.

3

Az ablak utasításait követve mentse el az új lejátszási listát.
Az új listát műsorszámokkal töltheti fel.

Lejátszási listák importálása
1

Az

ikonra kattintva importálhat lejátszási listát.

2

A megjelenő ablakba írja be a szükséges adatokat.

3

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat lejátszási lista importálásához.
Az importált lejátszási listához további műsorszámokat adhat hozzá.
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*A kijelzőn megjelenő tartalom a használattól függ.

Műsorszámok és lejátszási listák törlése
1

Kattintson egy tételre a kijelöléshez.

2

A kiválasztott tételeket az

3

Egy másik lehetőség: a kiválasztott tételek törléséhez nyomja meg a billentyűzeten a
<Delete> gombot.

✔

ikonra húzva törölheti.

TANÁCS
PC FELHASZNÁLÓK: Ha több tételt szeretne kiválasztani, tartsa nyomva a <Ctrl>
gombot a billentyűzeten. Egymást követő tételek kiválasztásához válassza ki az első tételt,
majd a <Shift> billentyű nyomva tartása közben kattintson az utolsó tételre.
MAC FELHASZNÁLÓK: Ha több tételt szeretne kiválasztani, tartsa nyomva a <Shift>
gombot a billentyűzeten.
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*A kijelzőn megjelenő tartalom a használattól függ.

Műsorszám adatainak szerkesztése
1

Egy műsorszám adatainak szerkesztéséhez kattintson az adott számra.

2

Az

3

Az adatok szerkesztéséhez kattintson a Track name (Műsorszám címe), Track number
(Műsorszám száma), Artist (Előadó), Album (Album), Genre (Műfaj), Year (Év), Comments
(Megjegyzések) szövegmezőire.

4

A z OK gombra kattintva mentse el az adatokat.
A Cancel (Mégse) gombra kattintva visszavonja a változtatásokat.

ikonra kattintva, az ID3 Tag Editor alkalmazásba.
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*A kijelzőn megjelenő tartalom a használattól függ.

Műsorszámok és lejátszási listák keresése
1

A Search (Keresés) mezőbe írjon be egy karaktersorozatot.

2

Az

3

Megjelennek azok a műsorszámok és lejátszási listák, amelyek a megadott
karaktersorozatot tartalmazzák.

4

A műsorszámokat az előzőekben leírtak szerint lehet áthelyezni, törölni és áthúzni.

5

A keresőnézetből való kilépéshez kattintson a választópultra.

✔

ikonra kattintva a keresés elkezdődik.

TANÁCS
Ha egy tételt töröl a keresési eredmények közül, ezzel automatikusan a könyvtárból is
törli!
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DMM menük és műveletek
A menük segítségével testreszabhatja a DMM lehetőséget:

File (Fájl)
Refresh contents
(Frissítés)
Start player link/
Stop player link
Quit
(Megszakítás)

A kijelölt ablak frissítése
A lejátszó csatlakozásának megszüntetése DMM-nél
Kilépés a DMM-ből

Edit (Szerkesztés)
Track information
A műsorszám adatainak szerkesztése (További információt talál a
(Műsorszám adatainak)
27. oldalon)
User and player name
A lejátszó és a felhasználó nevének módosítása
(Felhasználó és lejátszó neve)
Preferences (Tulajdonságok)
Language
A DMM nyelvének kiválasztása
(Nyelv)
Music folders
Zenei mappák hozzáadása, törlése és rendezése
(Zenei mappák)
Transfer options
A kiválasztott elemek már szerepelnek a célkönyvtárban
(Felülírási lehetőségek beállítása)
Player firmware
A lejátszó firmware-ének ellenőrzése, frissítése és helyreállítása
(Lejátszó firmware)
Upgrade DMM
A DMM alkalmazás ellenőrzése és frissítése
(DMM frissítése)
Help (Súgó)
DMM Help
(DMM Súgó)
Support
(Támogatás)
About DMM
(DMM névjegye)
About player
(Lejátszó névjegye)

✔

Hasznos tanácsok, ötletek
Az ügyfélszolgálati weboldal azonnali elérése
Szoftververzióra vonatkozó adatok
Lejátszó kapcsolatos tudnivalók

TANÁCS
Ha adatokat kell megadni, a menük különböző üzeneteket küldenek, illetve különböző
ablakokat nyitnak meg. A beállításokhoz kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
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A különböző nézetek használata
A DMM alkalmazásnak különböző nézetei vannak. Ezek segítségével lecsökke n a
tartalomfrissítéshez szükséges idő. A DMM nézeteit testreszabhatja.

1

Választó ikonok
Az
illetve a
tartalompultokat.

ikonra kattintva felnagyíthatja, illetve kicsinyítheti az egyes

2

Elválasztósáv
A MY MUSIC (SAJÁT ZENÉK), illetve a PLAYER MUSIC (LEJÁTSZÓ ZENÉI) közötti
elválasztósávot elmozdíthatja. Egy bizonyos méret alatt a tartalompulton belül már csak a
szekcióikonok fognak megjelenni.

3

Mentesítőzóna
H a a PLAYER MUSIC (LEJÁTSZÓ ZENÉI) felületét minimalizálja, csak a Drop Zone
(Fogadózóna) jelenik meg (Drop Zone). Tételek áthúzásakor e zóna fölött kell elengedni
a tételeket. Megjegyzés: ha a lejátszó memóriája megtelik, a Drop Zone (Fogadózóna)
szürkévé válik.
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A műsorszámok egyéni megjelenítése
1

Rendezés
A számok fejlécére kattintva [Track (Műsorszám), Artist (Előadó), Album (Album),
Genre (Műfaj)] azokat a kívánt módon rendezheti.

2

Részletes nézet / Rövid nézet
A fejléc mellett az
ikonra kattintva választhat, hogy a tételek
részletesen, illetve röviden jelenjenek-e meg az ablakban.

részletes
nézet

rövid nézet
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Frissítések
Biztosak vagyunk benne, hogy sokáig öröme telik majd a készülékben. A legjobb teljesítmény
érdekében javasoljuk, hogy időnként látogasson el a www.nike-philips.com weboldalra a termék
ingyenesen elérhető, legújabb szoftver és firmware frissítéseit letölteni.

Firmware frissítése
A lejátszót egy firmware-nek nevezett belső program vezérli. A lejátszó firmware-ét a legújabb
firmware letöltésével és telepítésével frissítheti.
1

Kattintson a Preferences (Beállítások) ➔ Player Firmware (Lejátszó firmware) ➔
Upgrade firmware (Firmware frissítése) menüpontra. Itt további utasításokat kap a
firmware letöltésére és telepítésére vonatkozóan.

2

A firmware frissítésének befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő valamennyi utasítást.

✔

TANÁCS
Mivel a lejátszó programját frissíti, ezért ellenőrizze, hogy a lejátszó és a számítógép
össze van-e kötve a DMM elindításakor. A firmware frissítés során ne szakítsa meg az
összeköttetést.

A DMM frissítése
A DMM az a program, amellyel a legkényelmesebben végezhet műveleteket a számítógép és a
lejátszó között. Frissítse mindig a legújabb frissítések letöltésével és telepítésével.

1

Kattintson a Preferences (Beállítások) ➔ Upgrade DMM (A DMM frissítése).
Itt további információkat talál a frissítések letöltésére és telepítésére vonatkozóan.

2

A DMM frissítésének befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő valamennyi utasítást.
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A DMM eltávolítása
PC FELHASZNÁLÓK:
1

Zárja be az összes alkalmazást, beleértve a DMM lehetőséget is.

2

A Start menüben nyissa meg a Vezérlőpult elemet. Válassza a Programok telepítése
/ törlése opciót. Válassza ki törlésre a DMM alkalmazást a már telepített programok
közül.

3

A programok törlésére vonatkozó további információkat a Windows kézikönyvben
olvashatja.

MAC FELHASZNÁLÓK:
1

Zárja be az összes alkalmazást, beleértve a DMM lehetőséget is.

2

A DMM eltávolításához kattintson kétszer az uninstall.jar fájlra
(Telepítő könyvtár/PSADMM/_uninst).

3

A programok törlésére vonatkozó további információkat a MAC OS kézikönyvben
olvashatja.
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Hibaelhárítás (1)
Meghibásodás esetén először tanulmányozza az itt következő néhány tanácsot.
További segítség és hibaelhárítási tájékoztató a következő címen: www.nike-philips.com.
Ha a tanácsokat követve sem tudja a problémát megoldani, kérje az ügyfélszolgálat vagy a
kereskedő segítségét.
FIGYELEM:
Ne nyissa fel a készüléket! Semmiféleképpen ne kísérelje meg a készülék javítását, mivel
ebben az esetben a garancia érvényét veszti.
Probléma

Ok

Megoldás

A lejátszót nem lehet
bekapcsolni

Lemerült a beépített
akkumulátor

Töltse fel az akkumulátort.
(lásd 2. lépés, 1. oldal)

Lágy billentyűleütés

A bekapcsoláshoz tartsa nyomva a 2 ;
gombot 2 másodpercig

USB csatlakoztatva

Távolítsa el az USB-kábelt.
(lásd 5. lépés, 1. oldal)

Firmware hiba

Csatlakoztassa a lejátszó és a
számítógépet és indítsa el a DMM

Adatbázis hiba

Csatlakoztassa a lejátszó és a
számítógépet és indítsa el a DMM

Megszűnt a kapcsolat

Ellenőrizze a kapcsolatot

Rossz operációs
rendszer verzió

A használt operációs rendszernek
újabbnak kell lennie a Windows 98SE-nál
vagy a Mac OS 10-nél

Nincs USB meghajtó
telepítve

Csak Windows 98SE felhasználók
számára: telepítse a mellékelt CDlemezen található USB-illesztőprogra

A lejátszó Mac
billentyűzethez csatlakozik

Csatlakoztassa a lejátszó
másik USB-porthoz

A lejátszó foglalt

Alapállapotba állításhoz tartsa nyomva a
[VOLUME +] és a 3 gombokat. Ha a
lejátszó nem kapcsol be automatikusan,
tartsa nyomva a 2 ; gombot 2
másodpercig

Automatikus kikapcsolás

Ha a lejátszás szüneteltetése után 60
másodpercig egyetlen gombot sem
nyom meg, a lejátszó automatikusan
kikapcsol. Tartsa nyomva a 2 ; gombot
a készülék bekapcsolásához

Úgy tűnik, hogy az
USB nem működik

A lejátszó nem válaszol
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Hibaelhárítás (2)
Probléma
Műsorszám lejátszása
sikertelen

A műsorszámok nem
jelennek meg a mellékelt
zenekezelő szoftverben

Ok

Megoldás

Nem támogatott
műsorszám-formátum

A lejátszó nem tudja lejátszani az
internetről vásárolt AAC-titkosított
műsorszámokat vagy WMA-műsorszámokat.
Mivel a termék frissítése lehetséges,
javasoljuk, hogy regisztrálja a terméket a
www.nike-philips.com/register weboldalon,
hogy minden ingyenes frissítésről a lehető
leghamarabb tájékoztathassuk.

A műsorszámokat a
számítógépről a lejátszóra
kattintás-húzással másolta a
Windows Intézőben vagy
a Keresőben

A lejátszó csak akkor fogja a
műsorszámokat lejátszani, ha azokat a
mellékelt zenekezelő szoftve r
segítségével töltötte át.

Nem támogatott
műsorszám-formátum

Győződjön meg arról, hogy a
támogatott számítógépen található
zeneanyagok a lejátszó által támogatott
formátumúak.
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Biztonság és karbantartás
Fejhallgatók használata
Hallásvédelem:
A felvételeket közepes hangerővel hallgassa. A nagy hangerő halláskárosodást okozhat.
Biztonság közlekedés közben:
ne használja járművezetés vagy kerékpározás közben, mert balesetet okozhat.
Vigyázzon a stroboszkóp használatakor!
Ne nézzen a villogó fénybe hosszabb ideig, mert ez károsíthatja a szemét.
Karbantartás
Teendők a meghibásodások elkerülése érdekében:
– Vagy fűtőberendezés által keltett hőhatásnak.
– Ne ejtse le a lejátszót, illetve ne ejtsen semmit a lejátszóra.
– Ne merítse a lejátszót vízbe. A készülék csatlakozóaljzatai vízzel nem érintkezhetnek, mivel a rajtuk
keresztül a készülékbe jutó víz a készülék súlyos károsodását okozhatja.
– A tisztításhoz ne használjon semmilyen tisztítószert, amely alkoholt, ammóniát, benzint vagy egyéb
oldószereket tartalmaz, mert az ilyen vegyszerek károsíthatják a lejátszót külső felületeit.
– A közelben működő rádiótelefonok a készülékre káros interferenciát okozhatnak.
A DMM biztonságos használata
A DMM használata közben az alábbi utasítások betartásával megelőzheti az adatok elvesztését és a fájlok
sérülését:
– Fájlátvitel közben soha ne húzza ki az USB-kábelt.
– Fájlátvitel közben soha ne zárja be a DMM.
– Működtetés közben csak egy fájlkezelő rendszert használjon. Fájlátvitelkor, mialatt a DMM átviteli
műveletének lefutására vár, ne kísérelje meg az átvitelt a Windows Intézőben / Finder.
– Ha a DIMM fájlátviteli művelete folyamatban van, a Windows Intézőben / Finder ne töröljön
műsorszámokat. Amennyiben fájlt kíván törölni, a művelet elvégzéséhez csak a DMM-lehetőséget vagy a
fájltátvitel befejeződését követően a Windows Intézőjét / Finder használja.
A hálózati adapter és töltő használata
– Kizárólag a készülékhez kapott hálózati adaptert használja. Egyéb elektromos berendezések adapterei
külsőre hasonlíthatnak ugyan a használandó adapterhez, azonban károsíthatják a lejátszót.
– A hálózati adaptert és töltőt csak úgy tudja teljesen áramtalanítani, ha kihúzza annak tápkábelét a hálózati
aljzatból.
– A hálózati adapter körül mindig hagyjon elegendő térközt. A berendezést ne használja
olyan helyen, ahol a levegő áramlása korlátozott (pl. könyvespolc).
– A hálózati adapter csatlakoztatásakor és a csatlakoztatás megszüntetésekor az adaptert mindig oldalainál
fogva tartsa. Ügyeljen rá, hogy a csatlakozó fém alkatrészeit ne érintse meg.
– A lejátszót hálózati adaptere nagyfeszültségű berendezés, felnyitni még a lejátszót kikapcsolt állapotában
sem szabad.

Környezetvédelmi vonatkozások
A készülék csomagolása fölösleges csomagolóanyagokat nem tartalmaz. Mindent megtettünk annak
érdekében, hogy a csomagolást könnyen szét lehessen választani egynemě anyagra: karton, PS, PE, PET.
A készülék olyan anyagokból áll, melyek újrahasznosíthatók, ha a szétszerelést egy hozzáértő cég végzi.

Kérjük, hogy a csomagolóanyagokat, a használt elemeket és az öreg készüléket a helyi előírások
figyelembe vételével helyezze a hulladékgyějtőkbe.
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Felhasználói jogokkal kapcsolatos tudnivalók
Minden védjegy és bejegyzett védjegy az illető jogtulajdonost illeti.
Az Egyesült Királyságban és bizonyos országokban a szerzői jog által védett anyagok,
dokumentumok másolásához szükséges lehet a szerzői jogok tulajdonosának engedélye.

A készülék megfelel az Európai Unió rádiófrekvenciás zavarra vonatkozó előírásainak.

Módosítások, változtatások
A gyártó által jóvá nem hagyott módosítások semmissé tehetik a felhasználó jogait a
készülék működtetésére vonatkozóan.
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Műszaki adatok
Általános adatok
Méretek
Súly

27 (D) x 27 (H) x 71 mm
70g

Tápellátás
Beépített 600 mAh lítium-ion akkumulátor
Többfeszültségű hálózati adapter és töltő
Akkumulátor üzemideje
12 óra a beépített akkumulátorral (4 óra teljesen feltöltve, gyors töltési: 2 óra)
*Az akkumulátor élettartama a használat jellegétől függően változhat.
Kijelző

fehér háttérvilágítású LCD

Kijelző adatok

Album címe, előadó neve, akkumulátor állapota, DBB, frekvencia, programozott állomás,
idő, műsorszám

Sound

Bass mélyhangemelés
Hangszínszabályzó
Frekvencia-jelleggörbe
Kimeneti teljesítmény (RMS)
Jel-zaj arány
Hangerőszabályzás

Hanglejátszás

MP3 (8 - 320 kbps és VBR)
WMA (32 - 192 kb/s)

Dynamic Bass Boost
Funk, Hip hop, Rock, Techno
20 - 20 000 Hz
2 x 5 mW (16 Ω)
>80
Digitális

ID3-címke támogatása Album title (Album címe), Genre title (Műfaj), Track title (Műsorszám címe) és
Artist name (Előadó neve)
Storage Media:

Mass tárolási osztály, 256MB* NAND Flash (psa 220), 512MB* NAND Flash (psa 250)
Zenei memória kapacitása:
psa 220: maximálisan 60 mp3 műsorszám (128Kb/s) vagy 120 WMA műsorszám
(64kb/s)
psa 250: maximálisan 125 mp3 műsorszám (128Kb/s) vagy 250 WMA műsorszám
(64kb/s)
* A formázott tárolóképesség ennél kevesebb

Rádióvevő

frekvenciatartománya
Programozott állomások
Rádióvevő frekvenciasávjai

Csatlakoztatás

5V DC, fejhallgató (3,5mm-es vonalkimenet), távvezérlő, USB 1.1

Zenemásolás

a DMM program segítségével lejátszáshoz

Fájlmásolás

Windows Intéző (PC) / Finder (MAC) segítségével általános adatok esetén

A készülékkel szállítot tartozékok (régióktól
AY4102
AY4208
AY4207
SBC HJ030/77
AY3192
AY4002

87.5 - 108 MHz
10
FM sztereó

függően)
Többfeszültségű hálózati adapter és töltő
Karszalag
Vivőfrekvencia
Fejhallgató
USB-kábel
Csukló-távirányító

A típusadatok a készülék hátulján találhatóak.
A Philips, Nike, Inc fenntartja magának a jogot, hogy előzetes figyelmeztetés nélkül változtasson a termék
kivitelén és jellemzőin.
Minden jog fenntartva.
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