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Voorbereiding
1

Installatie
Plaats de meegeleverde cd-rom in de cd-romspeler van de computer.
Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.
LET OP!
GEBRUIKERS VAN WINDOWS 98SE:
Sluit de speler NIET aan op de computer VOORDAT de installatie is
voltooid.

2

✔
3

✔

4

5

6

Laad de batterij op
Open het USB-klepje. Sluit de meegeleverde oplader aan op de
USB-poort en de hoofdstroomvoorziening. Om de batterij langer te
kunnen gebruiken, dient u deze ten minste 4 uur lang op te laden
voor het eerste gebruik.
1 HR =
4 HRS =

TIP
Aan de hand van deze indicator
informatie over de batterij.

verkrijgt u tijdens het opladen

Sluit de speler met computer
Open het USB-klepje. Sluit de speler met de computer via de
meegeleverde USB-kabel.

TIP
Raadpleeg de handleiding bij uw computer voor de precieze
plaats van de USB-poort. Zoek het USB-symbool op de
verwerkingseenheid van uw computer.
Deel muziek in en wissel deze uit via DMM
Open DMM op de pc vanuit het bureaublad van Windows of het
menu Start. Deel uw muziek in met behulp van DMM.
Breng muziekbestanden over van de computer naar de speler.

Koppel het apparaat voorzichtig
Koppel het apparaat voorzichtig los om gegevensverlies te voorkomen.
Sluit DMM. Klik op de taakbalk op
.
Maak de USB-kabel los.

Aanzetten en genieten!
Houd 2 ; gedurende 2 seconden ingedrukt om het apparaat in te
schakelen als het scherm voor inschakelen niet vanzelf wordt weergegeven.
Geniet van uw nieuwe muziekervaring!
1
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Namen van Onderdelen
1

2;

Houd ingedrukt om de stroom in/uit te schakelen;
druk kort voor afspelen/pauzeren

2

3,5

Omhoog / Vorige / Terugspoelen

3

2

Naar rechts

4

4,6

Omlaag / Volgende / Vooruitspoelen

5

1

Naar links

6

LCD-display

Dynamische weergave van menu, opties en trackinformatie

7

−/+

Volumeregeling,
druk op − te verlagen;
druk op + te verlagen

8

Ingang voor hoofdtelefoon

Aansluiting voor hoofdtelefoon of
afstandsbediening om middel

9

Stopwatch, druk om te starten, pauzeren,
of de stopwatch opnieuw in te stellen

0

USB-Poort /
aansluiting voor opladen

maakt verbinding met een computer /
opladen van uw speler

!

USB-klepje

Beschermt de USB-poort / aansluiting voor opladen
2
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Menunavigatie
1

Houd 2 ; ingedrukt om de stroom in te schakelen.
Houd 1 ingedrukt voor het hoofdmenu.

2

Zie de specifieke hoofdstukken voor details van elke instelling.

Playlists

Omhoog

e.g. Playlist001
...

Music

PlaylistXXX
e.g. A
...

Artists

4

Naar links

1

3
4

2

Naar rechts

Omlaag

Z
e.g. A
...

Albums

4

Z
e.g. A
...

Genres

4

Z
e.g. A
...

All Tracks

4

Z
Presets

Preset 1
...

Radio

4

Preset 10
Autostore
Settings

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

3
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Muziekmodus: Basisbediening
1

Houd 2 ; ingedrukt om de stroom in te schakelen.
Kies in het hoofdmenu 2 om de muziekmodus in te stellen.
Radio wordt onderbroken als u de muziekmodus instelt.

2

Druk op 3 om de lijst omhoog of op 4 om de lijst omlaag te verschuiven en op die
manier de gewenste optie weer te geven.
Druk op 2 voor volgende of op 1 voor vorige niveaus van de bibliotheek.
Druk op 2 ; om muziek afspelen.

Opties bibliotheek
3

Lijst met artiesten

Druk op 2 ; tijdens het afspelen.

Weergavescherm
4

Druk op 4 voor vorige of 3 , 3 voor volgende track afspelen.
Houd 4 ingedrukt om de vooruitspoelen in of 3 om de terugspoelen in een track.

5

Houd 2 ; ingedrukt om de stroom uit te schakelen. Uw speler slaat uw huidige
afspeelstatus op en hervat het afspelen op dit punt wanneer u opnieuw inschakelt.

✔

TIP
De afspeelstatus wordt gewist als u uw speler aansluit op een computer.

*De eigenlijke weergave varieert al naargelang het gebruik.
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Muziekmodus:Bibliotheekoptie en
Snel door tracks bladeren
1

Druk op 3 om de lijst omhoog of op 4 om de lijst omlaag te verschuiven en op die
manier de gewenste optie voor de muziekbibliotheek weer te geven.

Druk op 2 bij Artist (Artiest) om de bibliotheek van de artiest te bekijken

2

Druk op 2 voor volgende of op 1 voor vorige niveaus van de bibliotheek.

Artiestenlijst in alfabetische volgorde

3

Houd 4 gedurende 3 seconden ingedrukt om snel naar beneden te bladeren.
Houd 3 gedurende 3 seconden ingedrukt om snel naar boven te bladeren.
Laat de knop los om te stoppen met bladeren.

Snel door tracks bladeren.

✔

TIP
Om bibliotheekopties weer te geven tijdens het afspelen, houd 1 ingedrukt
voor het hoofdmenu. Het weergavescherm (zie pagina 4) verschijnt weer als
u klaar bent met bladeren.

*De eigenlijke weergave varieert al naargelang het gebruik.
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Radiomodus: Automatisch afstemmen
1

Kies in het hoofdmenu,druk op 4, 2 om de radiomodus in te stellen.
Eventuele muziekweergave wordt onderbroken als u de radiomodus instelt.

2

Druk op 4 om naar beneden te bladeren tot AUTO SEARCH (Automatisch zoeken).
Druk op 2 ; om automatisch de 10 radiozenders te selecteren met het sterkste signaal.
Druk op 1 om AUTO SEARCH (Automatisch zoeken) te onderbreken.

Radiomodus, geen
opgeslagen zender
3

✔

Automatisch afstemmen

Afgestemde radiozender

Druk op 3 om naar boven te bladeren of 4 om naar beneden te
bladeren voor uw voorkeuzezender.
Druk op 2 ; om naar de geselecteerde zender te luisteren.

TIP
Wanneer u de speler voor de eerste keer gebruikt, zijn er geen stations ingesteld.

*De eigenlijke weergave varieert al naargelang het gebruik.
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Radiomodus: Handmatig afstemmen
1

Druk op 3 om naar boven te bladeren of 4 om naar beneden te bladeren
voor uw voorkeuzezender.

Menu radiozenders
2

Druk op
Druk op
Houd 4
Houd 3
Druk op

2 ; om naar de geselecteerde zender te luisteren.
4 of 3 voor fijnafstemming (stap voor stap afstemmen).
ingedrukt om de volgende beschikbare zender te zoeken.
ingedrukt voor de voorgaande beschikbare zender.
1 om het zoeken te onderbreken.

Handmatig afstemmen
3

Druk op 2 ; om uw instellingen te bewaren.

Zender opgeslagen

✔

TIP
Wilt u de nieuw gevonden zender verwijderen, druk dan op 1 om het
radiomenu te verlaten.

*De eigenlijke weergave varieert al naargelang het gebruik.
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Instellingen
1

Kies in het hoofdmenu,druk op 4, 4, 2 om de instellingen te openen.

Instellingen

2

Druk op 3 om naar boven te bladeren of 4 om naar beneden te bladeren
voor uw instelling.
Druk op 2 voor de volgende of 1 voor voorgaande optieniveaus.

Herhaal/Shuffle

3

✔

Stroboscoop

Equalizer

Druk op 2 om uw selectie te bevestigen.

TIP
Wilt u informatie over de speler weergeven, selecteer en markeer dan
Factory settings (Fabriekinstellingen); houd 2 gedurende 2 seconden ingedrukt.
In het informatiescherm ziet u het modelnummer, en de beschikbare ruimte.

*De eigenlijke weergave varieert al naargelang het gebruik.
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Geavanceerde instellingen en handelingen
U kunt de volgende instellingen aanpassen vanuit de instellingenmodus.
Druk op 3 om naar boven te bladeren of 4 om naar beneden te bladeren voor uw instelling.
Druk op 2 voor de volgende of 1 voor voorgaande optieniveaus.
Druk op 2 om uw selectie te bevestigen.
Settings

Strobe light

on
Omhoog

off
Shuffle &
Repeat

Repeat All
Shuffle
Shuffle & Repeat
off

DBB

Naar links

1

3
4

2

Naar rechts

Omlaag

on
off

Equalizer

Rock
Funk

De standaardinstelling is
vet gedrukt.

Techno
HipHop
off
Backlight

5 sec
10 sec
30 sec
Off

Contrast

Levels 1 to 10
Level 7

Language

English
Français
Italiano
Deutsch
Español
Portugués

Factory settings

Restore
Cancel
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Stopwatch
1

Druk vanuit

elke willekeurige modus op om de stopwatch te starten.

Stopwatch

2

Druk op

om de stopwatch op pauze te zetten.

Druk nogmaals op

3

✔

Houd

om de stopwatch weer te laten lopen.

ingedrukt om de stopwatch af te sluiten.

TIP
Weergave van radio of muziek wordt niet beïnvloed als u de stopwatch start.
De teller van de stopwatch wordt onderin uw muziek- of radioscherm weergegeven.

Strobe Light (Stroboscoop)
Stroboscoop is een verlichtingsinstelling waarbij het LCD-scherm met
achtergrondverlichting langzaam lichtflitsen uitstraalt, waardoor de renner
beter zichtbaar wordt in donkere omstandigheden
(Voor meer informatie,zie pagina 9)

*De eigenlijke weergave varieert al naargelang het gebruik.
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Armband en afstandsbediening in riem
(beschikbaarheid afhankelijk van regio)

Aansluiting voor hoofdtelefoon

Bevestig
armband

Bevestig riem
Houder voor speler

✔

✔

TIP
Gebruik armband en houder voor speler om de speler onder de arm te dragen.
Gebruik armband, afstandsbediening in riem en houder voor speler om de speler
om uw middel te dragen.

TIP
De bediening van de afstandsbediening in riem verloopt net als op uw speler.

11
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Info over Digital Media Manager-software
Digital Media Manager bevat alle noodzakelijke software componenten voor het goed laten functioneren van de speler. Deze software zorgt voor:
- Afspeellijst maken
- Het overzetten van uw MP3- of WMA-bestanden op de speler,zodat u ze vanaf het
apparaat kunt afspelen.
- Locaties en links naar ondersteuning voor DMM en upgrades van firmware.

*De eigenlijke weergave varieert al naargelang het gebruik.
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Installeer DIGITAL MEDIA MANAGER (DMM)
1

Plaats de meegeleverde cd-rom in de cd-romspeler van de computer.

2

Volg de instructies op het scherm om de installatie van DMM te voltooien.

3

Open DMM om uw instellingen aan te passen als u daarom wordt gevraagd.

De displaytaal van de DMM selecteren*

Specificeer een of meerdere muziekmappen*

*De eigenlijke weergave varieert al naargelang het gebruik.

13

psa220_dutch .qxd

2/6/04

14:53

Page 14

Start DMM (speler aangesloten)
1

✔

Open het USB- klepje.
Sluit de speler met de computer via de meegeleverde USB-kabel.
Het scherm voor USB-aansluiting wordt automatisch weergegeven.

TIP
Raadpleeg de handleiding bij uw computer voor de precieze plaats van de USB-poort.
Zoek het USB-symbool op de verwerkingseenheid van uw computer.

2

Start DMM. (zie pagina 15 voor instellingen voor het eerste gebruik)

3

Uw muziek en afspeellijsten organiseren in DMM.

4

Breng uw muziek over van DMM naar uw speler.

*De eigenlijke weergave varieert al naargelang het gebruik.
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1

2

*De eigenlijke weergave varieert al naargelang het gebruik.

Het hoofdscherm (speler aangesloten)
1

MY MUSIC: geeft de inhoud van uw muziekmappen weer; klik op
minimaliseren / maximaliseren.

2

PLAYER MUSIC: geeft de inhoud van uw speler weer; klik op
minimaliseren / maximaliseren.

om te

om te

Nieuwe playlist: afspeellijst maken.

Import music (Muziek importeren): voegt muziek toe aan een afspeellijst.

Trash (Prullenbak): verwijdert de selectie.

Edit ID3 tag (ID3-tag bewerken): wijzigt trackinformatie van de geselecteerde track.

Search (Zoeken): naar muziek zoeken in MY MUSIC en/of PLAYER MUSIC.
15
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5

6

7

8

9

1
2
3

*De eigenlijke weergave varieert al naargelang het gebruik.

Selectiekader en bedieningskader
1

Selectiekader: ordent het inhoudskader.

2

Inhoudskader: geeft de inhoud van MY MUSIC weer, markeer iets om het van MY
MUSIC naar PLAYER MUSIC te slepen.

3

Schuifbalk

4

Vervolgkeuzelijsten

5

Tekstgebied: typ hier uw zoekcriteria.

6

: voor overbrengen van gemarkeerde tracks/afspeellijsten.

7

Kolomscheiding: voor het aanpassen van de kolombreedte.

8

Indicator geheugen: toont het beschikbare geheugen.

9

Knoppen minimaliseren/maximaliseren: minimaliseren/maximaliseren van
DMM-weergave / DMM sluiten

16
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1
2
3
4

5

*De eigenlijke weergave varieert al naargelang het gebruik.

Indicatoren in het inhoudskader
1

: uitgebreide weergave, toont de volledige inhoud van items.

2

: track / afspeellijst niet op de speler.

3

4

5

Klik om een item te markeren.
Druk op uw toetsenbord op <Delete> om het gemarkeerde item te verwijderen.
: geeft aan dat de track wordt afgespeeld door DMM.

: beperkte weergave: het item bevat meer inhoud die kan worden weergegeven.

17
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*De eigenlijke weergave varieert al naargelang het gebruik.

Klikken en overbrengen
1

Zorg dat uw speler is aangesloten als u DMM opent.

2

Klik om een item te markeren (bijvoorbeeld nummer, artiesten, album, genres, playlist).

3

Klik op

4

Uw selectie wordt nu overgebracht naar uw speler.

✔

om uw selectie van uw computer naar uw speler te kopiëren.

TIP
Houd op uw toetsenbord <Ctrl> ingedrukt om meer dan één item te selecteren.
Wilt u meerdere items selecteren, klik dan op het eerste item, houd <Shift> ingedrukt
op het toetsenbord, en klik vervolgens op het laatste item.

BELANGRIJK : MAAK EEN RESERVEKOPIE VAN DE BESTANDEN!
Houd altijd een kopie beschikbaar van de originele bestanden die u hebt
gedownload naar de speler.
Philips is niet verantwoordelijk voor gegevensverlies door beschadiging van
het apparaat of door het onleesbaar worden van de vaste schijf.

18
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*De eigenlijke weergave varieert al naargelang het gebruik.

Slepen en neerzetten om over te brengen
1

Zorg dat uw speler is aangesloten als u DMM opent.

2

Klik om een item te markeren (bijvoorbeeld nummers, artiesten, album, genres, playlist).
Sleep de selectie naar PLAYER MUSIC of een specifieke afspeellijst.

3

Uw selectie wordt nu overgebracht naar de bestemming waar u hem neerzet.

✔

TIP
Houd op uw toetsenbord <Ctrl> ingedrukt om meer dan één item te selecteren.
Wilt u meerdere items selecteren, klik dan op het eerste item, houd <Shift> ingedrukt
op het toetsenbord, en klik vervolgens op het laatste item.

BELANGRIJK : MAAK EEN RESERVEKOPIE VAN DE BESTANDEN!
Houd altijd een kopie beschikbaar van de originele bestanden die u hebt
gedownload naar de speler.
Philips is niet verantwoordelijk voor gegevensverlies door beschadiging van
het apparaat of door het onleesbaar worden van de vaste schijf.
19
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*De eigenlijke weergave varieert al naargelang het gebruik.

Een track aan een afspeellijst toevoegen met
slepen en neerzetten
1

Klik op een track.

2

Sleep de geselecteerde track naar een afspeellijst.

3

Houd de muisknop ingedrukt en verplaats uw selectie naar een door u aangegeven
afspeellijst.

4

De door u geselecteerde track staat nu in de afspeellijst.

✔

TIP
Houd op uw toetsenbord <Ctrl> ingedrukt om meer dan één item te selecteren.
Wilt u meerdere items selecteren, klik dan op het eerste item, houd <Shift> ingedrukt
op het toetsenbord, en klik vervolgens op het laatste item.

20
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*De eigenlijke weergave varieert al naargelang het gebruik.

Afspeellijsten maken
1

Klik op

om een nieuwe afspeellijst te maken.

2

Vul de gegevens in in het pop-upvenster.

3

Volg de instructies op het scherm om uw nieuwe afspeellijst te bewaren.
U kunt nu meerdere tracks naar de afspeellijst slepen.

Afspeellijsten importeren
1

Klik op

2

Vul de gegevens in in het pop-upvenster.

3

Volg de instructies op het scherm om uw nieuwe afspeellijst te importeren.
U kunt nu meerdere tracks naar de geïmporteerde afspeellijst slepen.

om een afspeellijst te importeren.
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*De eigenlijke weergave varieert al naargelang het gebruik.

Tracks en afspeellijsten verwijderen
1

Klik om een item te markeren.

2

Sleep uw selectie naar

3

U kunt ook op uw toetsenbord op <Delete> drukken om uw selectie te verwijderen.

✔

om deze te verwijderen.

TIP
Houd op uw toetsenbord <Ctrl> ingedrukt om meer dan één item te selecteren.
Wilt u meerdere items selecteren, klik dan op het eerste item,
houd <Shift> ingedrukt op het toetsenbord, en klik vervolgens op het laatste item.

22
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*De eigenlijke weergave varieert al naargelang het gebruik.

Trackinformatie bewerken
1

Klik op een track om de informatie ervan te bewerken.

2

Klik op

3

Klik op de tekstvakken bij Track name (Tracknaam), Track number (Tracknummer),
Artist (Artiest), Album, Genre, Year (Jaar), Comments (Opmerking) om relevante
informatie te bewerken.

4

Klik op OK om de gegevens te bewaren. Klik op Cancel (Annuleren) om de
aangebrachte wijzigingen te negeren.

om de ID3 Tag Editor te openen.
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*De eigenlijke weergave varieert al naargelang het gebruik.

Tracks of afspeellijsten zoeken
1

Typ een zoekterm in het veld Search (Zoeken).

2

Klik op

3

U ziet tracks en/of afspeellijsten die de zoekterm bevatten.

4

U kunt deze tracks overbrengen, verwijderen of slepen zoals eerder beschreven.

5

Klik op het selectiekader om het zoekvenster te sluiten.

✔

om te beginnen met zoeken.

TIP
Als u items verwijdert uit de zoekresultaten, worden ze ook verwijderd uit uw bibliotheek!

24
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DMM-menu's en handelingen
DMM aanpassen met behulp van menu's:

File (Bestand)
Refresh contents
(Inhoud vernieuwen)
Start player link/
Stop player link
(Verbinding maken met speler /
Verbinding met speler beëindigen)
Quit
(Verlaten)
Edit (Bewerken)
Track information
(Trackinformatie)
User and player name
(Naam gebruiker en speler)
Preferences (Voorkeuren)
Language
(Taal)
Music folders
(Muziekmappen)
Transfer options
(Overbrengen optie)
Player firmware
(Firmware speler)
Upgrade DMM
(DMM opwaarderen)
Help (hulp)
DMM Help
(DMM Hulp)
Support
(Ondersteuning)
About DMM
(Over DMM)
About player
(Over de speler)

✔

Vernieuwen venster vernieuwen
Speler loskoppelen in DMM

DMM afsluiten

Trackinformatie bewerken (Voor meer informatie,zie pagina 27)
De naam van de gebruiker en speler wijzigen

Een taal selecteren voor DMM
Voor toevoegen, verwijderen of opnieuw rangschikken van uw
muziekmappen
Een optie selecteren voor overbrengen
Voor het controleren, bijwerken en herstellen van de firmware
van uw speler
Voor het controleren en bijwerken van DMM

Aanvullende hulp en tips weergeven
Voor directe toegang tot ondersteuning
Informatie over de softwareversie weergeven
Informatie over de speler weergeven

TIP
De menu's roepen diverse berichten of venster op waarin u de nodige informatie
dient in te voeren. Volg de instructies op het scherm om uw instellingen te voltooien.
25
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Maak gebruik van verschillende weergaven
DMM geeft verschillende opties voor weergave.
Dit is bedoeld om het vernieuwen van de inhoud zo snel mogelijk te laten verlopen.
De DMM-weergave kan op verschillende manieren worden aangepast.

1

Sectiepictogrammen
U kunt op
verkleinen.

of

klikken om de respectievelijke inhoudskaders te vergroten of

2

Grensgebied
Versleep het grensgebied tussen MY MUSIC en PLAYER MUSIC. Als het inhoudskader
is teruggebracht tot een bepaald formaat, geeft het alleen het sectiepictogram weer.

3

Sleepzone
Als PLAYER MUSIC is geminimaliseerd, ziet u een Drop Zone. U kunt geselecteerde
items hierheen slepen en ze hier neerzetten. Let op: het pictogram voor Drop Zone
wordt grijs zodra het geheugen van de speler vol is.

26
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Tracks naar eigen smaak weergeven
1

Sorteren
U kunt op de kolomnaam klikken (Track, Artist (Artiest), Album, Genre) om
muziektracks te ordenen volgens de door u geselecteerde kolom.

2

Gedetailleerde weergave / Beperkte weergave
Klik op de
naast de kolomnaam om de details van elk item te
tonen/verbergen.

Gedetailleerde
weergave

Beperkte
weergave
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Upgrades
We weten dat u lange tijd plezier zult beleven aan dit product. Voor optimale prestaties raden wij
u daarom aan regelmatig de website www.nike-philips.com te bezoeken voor gratis upgrades van
de nieuwste software en firmware voor uw product.

Firmware bijwerken
Uw speler wordt aangestuurd door een intern programma, dat firmware wordt genoemd.
U kunt de nieuwste firmware downloaden en installeren om uw speler up-to-date te houden.
1

Klik op Preferences (Voorkeuren) ➔ Player Firmware (Firmware) ➔ Upgrade Firmware
(Firmware bijwerken).
Hier leest u meer over hoe u een upgrade voor de firmware van uw speler kunt
downloaden en installeren.

2

Volg alle instructies op het scherm om de upgrade van firmware te voltooien.

✔

TIP
Zorg ervoor dat uw speler is aangesloten op uw computer voordat u DMM start,
aangezien u het programma van uw speler bijwerkt.
De speler moet aangesloten blijven tijdens het upgraden van de firmware.

DMM upgraden
DMM is de software die optimale interactie mogelijk maakt tussen uw speler en uw computer.
Houd hem up-to-date door upgrades uit te voeren.

1

Klik op Preferences (Voorkeuren) ➔ Upgrade DMM (DMM upgraden).
Hier leest u meer over hoe u een upgrade voor DMM kunt downloaden en installeren.

2

Volg alle instructies op het scherm om de upgrade van DMM te voltooien.
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DMM verwijderen

1

Sluit alle toepassingen,inclusief DMM.

2

Ga in het menu Start naar Configuratiescherm. Selecteer Software. Selecteer in de
lijst met programma's die momenteel zijn geïnstalleerd DMM om het te verwijderen.

3

Raadpleeg de gebruikershandleiding van Windows voor meer informatie over het
verwijderen van programma's.
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Problemen oplossen (1)
Als een fout optreedt,controleer dan eerst de volgende punten.
Raadpleeg voor meer hulp en andere tips bij het oplossen van problemen ook de
veelgestelde vragen over de speler op www.nike-philips.com.
Neem contact op met de leverancier van de speler of de onderhoudcentrale
wanneer u het probleem na het volgen van deze tips niet kunt oplossen.
WAARSCHUWING:
Probeer in geen geval zelf het apparaat te repareren,anders vervalt de garantie.
Probleem

Oorzaak

Oplossing

Kan speler niet
inschakelen

Batterij leeg

Laad de batterij op
(zie stap 2, pagina 1)

USB lijkt niet te werken

Speler reageert niet

Druk zachtjes op de knop

Houd 2 ; gedurende 2 seconden

Aansluiting via USB

Verwijder de USB-kabel
(zie stap 5, pagina 1)

Fout bij firmware

Sluit de speler met de computer
en start DMM

Fout bij database

Sluit de speler met de computer
en start DMM

De USB-aansluiting zit
te los

Controleer de USB-aansluiting

Het USB-stuurprogramma
is niet geïnstalleerd

Alleen voor gebruikers van Windows
98SE: installeer het USB-stuur programma
in de meegeleverde cd-rom

Speler is bezig

Houd [VOLUME +] en 3 in om
het apparaat opnieuw op te starten.
Houd 2 ; gedurende 2 seconden
ingedrukt om de stroom weer in te
schakelen als de speler niet automatisch
wordt ingeschakeld.

Automatisch
uitschakelen

Uw speler schakelt automatisch uit
als er 60 seconden geen muziek wordt
afgespeeld en er niet op de knoppen
wordt gedrukt. Houd 2 ; ingedrukt om
de stroom in te schakelen.
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Problemen oplossen (2)
Probleem
Kan nummer niet afspelen

De tracks worden niet
weergegeven in de
meegeleverde software
voor muziekbeheer

Oorzaak

Oplossing

Type nummer wordt
niet ondersteund

Uw speler kan geen gecodeerde
AAC-nummers of op het internet
gekochte WMA-nummers afspelen.
Omdat u uw product kunt upgraden,
raden wij u aan uw product te registreren
op www.nike-philips.com/register, zodat we
u kunnen informeren zodra er nieuwe
gratis upgrades beschikbaar zijn.

U hebt de tracks van uw
computer naar uw speler
overgebracht met
Windows Verkenner
of Finder.

Uw speler speelt alleen tracks af die
zijn overgebracht met de meegeleverde
software voor muziekbeheer.

Type nummer wordt
niet ondersteund

Controleer of alle muziek op de
ondersteunde computer een formaat
heeft dat wordt ondersteund
door uw speler
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Veiligheid en onderhoud
Wees voorzichtig in de omgang met een hoofdtelefoon
Gehoorbescherming:
Luister met een normaal volume. Het gebruik van een hoofdtelefoon bij een hoog
volume kan leiden tot gehoorbeschadiging.
Verkeersveiligheid:
Gebruik het apparaat niet terwijl u autorijdt of fietst,om ongelukken te voorkomen.
Wees voorzichtig bij het gebruik van stroboscopisch licht
Kijk niet te lang direct in het stroboscopisch licht, aangezien uw ogen hierdoor
beschadigd kunnen raken.
Algemeen onderhoud
Om schade of storingen te voorkomen:
– Niet blootstellen aan extreme hitte veroorzaakt door verwarmingsapparatuur of direct zonlicht.
– Laat uw speler niet vallen en laat geen voorwerpen op uw speler vallen.
– De speler niet onderdompelen in water. Hoofdtelefoon-ingang of batterijvak niet blootstellen aan
water omdat water wat het apparaat binnendringt grote schade aan het apparaat kan
veroorzaken.
– Geen schoonmaakmiddelen gebruiken die alcohol, ammoniak, benzeen of schuurmiddelen
bevatten omdat hierdoor het apparaat beschadigd kan worden.
– Actieve mobiele telefoons in de nabijheid kunnen storing veroorzaken.
Gebruik van DMM
Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht om te voorkomen dat tijdens het gebruik van
DMM gegevens corrupt worden of verloren gaan:
– Verwijder de USB-kabel nooit tijdens het overbrengen van bestanden.
– Sluit DMM nooit tijdens het overbrengen van bestanden.
– Gebruik slechts een systeem voor bestandsbeheer. Voer tijdens de bestandsoverdracht
op DMM geen bestandsoverdracht in Windows Verkenner uit.
– Verwijder geen tracks in Windows Verkenner / Finder terwijl bestandsoverdracht in
DMM actief is. Als u een bestand wilt verwijderen, doet dat dan uitsluitend vanuit ofwel
DMM of Windows Verkenner / Finder.
De adapter / oplader gebruiken
– Gebruik uitsluitend de meegeleverde adapter voor de speler. Adapters voor andere
elektronische apparaten lijken er misschien op, maar kunnen de speler beschadigen.
– De enige manier om de adapter/oplader geheel uit te schakelen is de stekker uit de
wandcontactdoos te halen.
– Zorg dat er altijd enige ruimte rond de adapter vrij blijft. Gebruik de adapter niet op een plek
waar onvoldoende lucht langs kan stromen, zoals op plank in een wandrek of boekenkast.
– Houd de adapter altijd aan de zijkanten vast als u deze koppelt of ontkoppelt.
Raak het metalen deel van de plug niet aan met uw vingers.
– De adapter voor de speler is een hoogvoltagecomponent en mag daarom nooit worden
geopend, zelfs niet als de speler uit staat.

Met het oog op het milieu...
Wij hebben alle overbodige verpakkings-materialenweggelaten en ervoor gezorgd dat de
verpakking gemakkelijk in materialen te scheiden is: karton, polystyreenschuim, PET en plastic.
Uw apparaat bestaat uit materialen die door een gespecialiseerd bedrijf gerecycleerd kunnen
worden. Informeer waar u verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur kunt inleveren.
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Copyrightinformatie
Alle handelsnamen waarnaar wordt verwezen zijn het servicemerk, handelsmerk of de
gedeponeerde handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren.
Ongeoorloofde vermenigvuldiging en distributie van opnames die vanaf een cd of het
internet zijn gedownload betekent schending van het auteursrecht en internationale
verdragen.
Dit apparaat voldoet aan de radio-ontstoringseisen van de Europese Unie.

Modificaties
Modificaties die niet zijn goedgekeurd door de fabrikant kunnen tot gevolg hebben dat
gebruikers het recht verliezen het apparaat te gebruiken.
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Technische gegevens
Algemeen
Afmetingen
gewicht

27 mm (d) x 27 mm (h) x 71 mm
70g

Voeding
Ingebouwde oplaadbare lithium-ion batterij van 600 mAh
Multi-voltage adapter/oplader
Gebruiksduur van batterij
12 uur met ingebouwde oplaadbare batterij (Volledig opgeladen : 4 uur , Snelladen : 1 uur )
*De gebruiksduur van de batterij varieert naar gelang het gebruik.
Display

Witte LED voor achtergrondverlichting

Indicatie

Albumnaam, naam artiest, batterijstatus, DBB, frequentie, voorkeuzezender, tijd, track

Geluid

Versterking voor lage tonen
Equalizer instellingen
Frequentiebereik
Uitgangsvermogen (RMS)
Signaal-ruisverhouding
Volumeregeling

Audio afspelen

MP3 8-320 Kbps en VBR (Variable Bit Rate)
WMA (32 - 192 kbps)

Ondersteuning van ID3-tags
Opslagmedia

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

Albumtitel, genre, tracktitel, naam artiest

Mass Storage Class, 256MB* NAND Flash (psa 220), 512MB* NAND Flash (psa 250)
Capaciteit muziekgeheugen:
psa 220: maximaal 60 MP3-tracks (128kbps) of 120 WMA-tracks (64kbps)
psa 250: maximaal 125 MP3-tracks (128kbps) of 250 WMA-tracks (64kbps)
* De werkelijke geformatteerde capaciteit is iets kleiner.

Tuner

Frequentiebereik
Voorkeuzezenders
Tunerfrequentiebanden

Aansluiting

5 V DC, hoofdtelefoon (3,5-mm uitgang), afstandsbediening, USB 1.1

Muziekoverdracht

via DMM voor muziekweergave

87.5 - 108 MHz
10
FM stereo

Bestandsoverdracht via Windows Explorer (PC) of gegevens in het algemeen
Accessoires (beschikbaarheid afhankelijk van regio)
AY4102
AY4208
AY4207
SBC HJ030/77
AY3192
AY4002

Adapter AC/ DC
Armband
Drager
Hoofdtelefoon
USB-kabel
Afstandsbediening voor middelband aan

Het typeplaatje bevindt zich achterop de set.
Philips, Nike, Inc behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving ontwerp- en
specificatiewijzigingen door te voeren ter verbetering van het product.

Alle rechten voorbehouden.
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Meet Philips & Nike on the Internet
http://www.nike-philips.com
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