
brugermanual
käyttöoppaita | uživatelské příručky | felhasználói útmutatók
instrukcje obsługi | používateľské príručka | ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎfl
ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ¯Ú‹ÛË˜

pss100 book 2 cover  30/6/05  17:34  Page 1



1

Toivomme,että oma Philips ShoqBox on 
sinulle iloa.

Käy osoitteessa www.philips.com/support
Kirjoittamalla tuotteen nimen voit tarkastella:

· Usein kysyttyjä kysymyksiä (FAQ)
· Uusimpia käyttöoppaita
· Uusimpia ladattavia ohjelmia
· Päivitystiedostoja

Rekisteröitymisen
Suosittelemme, että rekisteröit tuotteen sivustossa
www.philips.com/register, jotta voimme ilmoittaa sinulle,
kun tuotteeseen on saatavana päivityksiä.

Arvokilpi sijaitsee liitäntäkotelon kannen alla. Näet arvokilven avaamalla 
liitäntäkotelon kannen.

PSS100_suo.qxd  30/6/05  17:14  Page 1



2

Pikaopas

1 Lataa akku

Avaa ShoqBox-laitteen takaosassa oleva liitäntöjen kansi.
Liitä mukana toimitettu usean jännitteen verkkolaite / laturi liit-
timeen, jossa on merkintä 5V DC. Kytke sitten verkkolaite / laturi 
tavalliseen pistorasiaan. Lataa 4 tuntia, jotta akku latautuu täysin.
Pikalataus: 1 tuntia. (Akun käyttöikä voi vaihdella käytön mukaan.)

2 Musiikinhallintaohjelmiston asentaminen

Pane tuotteen mukana toimitettu CD-levy tietokoneen 
CD-asemaan. Suorita asennus noudattamalla näyttöön 
tulevia ohjeita.

3 Kytke ShoqBox-soitin tietokoneeseen

Kytke ShoqBox tietokoneeseen tuotteen mukana 
toimitetulla USB-kaapelilla sen jälkeen, kun 
ShoqBox-soittimen virta on kytketty tuotteen mukana 
toimitetulla sovittimella. Näyttöön tulee automaattisesti
USB-yhteyden näyttö.

HUOMAUTUS:WINDOWS 98SE -KÄYTTÄJÄT:
Vältät asennusongelmia, kun kytket ShoqBox-soittimen tietokoneeseen vasta SEN JÄLKEEN,,
kun ohjelma on asennettu.
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4 Järjestä ja siirrä musiikkia

Käynnistä musiikinhallintaohjelmisto Windowsin 
työpöydältä tai Käynnistä-valikosta. Järjestä kappaleet ja
soittolistat. Siirrä musiikkitiedostoja tietokoneesta 
ShoqBox-soittimeen.

5 Irrottamalla soittimen oikein 

Musiikinhallintaohjelman lopettaminen. Irrota ShoqBox varovasti tietokoneesta valitsemalla
työkaluriviltä . Näin vältät tiedostovirheet. (WINDOWS 98SE -käyttäjät:
-kuvaketta ei ole. Irrota ShoqBox suoraan, kun tiedostonsiirto on suoritettu.)

6 Uppoudu musiikkiin kaikkialla, missä kuljet

Kytke virta pitämällä 2; painettuna.
Selaa kappaleita selauspainikkeilla ja nauti musiikista painamalla 2; -painiketta.

➯ VIHJE

Lisätietoja on valitun ohjelmiston ohjeessa.
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Liitäntöjen ja käyttöpainikkeiden yleiskatsaus

1 Selaaminen 3 Ylös / Edellinen / Taaksepäinhaku
4 Alas / Seuraava / Eteenpäinhaku
1 Vasemmalle / Palaa edelliseen valikkoon tai kirjastotasoille
2 Oikealle / Vahvistaa valikkoasetuksen

2 + / – Äänenvoimakkuuden säätö

3 DBB Vahvista bassoääniä ottamalla Dynamic Bass Boost käyttöön tai 
poistamalla se käytöstä

4 MENU Avaa komentovalikon ja lukitsee painikkeet

5 2; y Kytkeminen / katkaiseminen; toito / tauko; toistaa/tallentaa radioaseman

6 SOURCE Palaa päävalikkoon / näyttää toistoikkunan tai kirjastoasetukset

7 Liitäntöjen kansi

8 5V DC Laturiliitin

9 Palautusaukko Paina tätä, jos laite on palautettava "jähmettymisen" takia

0 USB USB-kaapeliliitäntä

! LINE IN 3,5 mm:n äänikaapelin liitin: liitetään lisälaitteen LINE OUT -liitäntään.

@ p / b 3,5 mm:n kuulokeliitin (lisävaruste) tai FM-antenniliitin (vakiovaruste) -
jos kuunnellaan kaiuttimilla

1 2 3

10 11

7

8 9
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Lisävarusteet

1 x verkkolaite / laturi
1 x USB-johto 
1 x äänikaapeli 
1 x matkapakkaus
1 x FM-antennisovitin
1 x Pika-aloitus
1 x CD-ROM sekä käyttöopas, ohjaimet, usein kysytyt kysymykset, musiikinhallintaohjelmistot

Virtalähde

Käynnistys: Paina painiketta 2; kaksi sekuntia ajan.
➔ PHILIPS-näyttö avautuu hetkeksi.

Sammutus: Paina painiketta 2; uudelleen kaksi sekuntia ajan.

Virranilmaisin
Varoitus alhaisesta paristovirrasta: näkyy, kun paristovirta on loppumassa. Lataa ShoqBox
tai käytä sitä 5 V:n verkkolaiteella. Muuten ShoqBox siirtyy virransäästötilaan minuutin sisällä.

Paristo on yksi kolmasosaa täysi
Paristo on kaksi kolmasosaa täysi
Paristo on täynnä
näkyy, kun akkua ladataan.

näkyy, kun käytetään verkkolaitteella akku on latautunut.
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Automaattinen virrankatkaisu

ShoqBox sammuttaa virran automaattisesti:
- jos laite on ollut käyttämättä jonkin aikaa (voit määrittää Autom.lopetus asetuksissa)
- jos uniajastin on käytössä ja ajastimen aika umpeutuu.

ShoqBox-soittimen näyttö

- ShoqBox näyttää lyhyen animaation, jos toiminnon suorittaminen kestää yli kaksi sekuntia.
- kun säädät äänenvoimakkuutta, äänenvoimakkuuden säätöikkuna näkyy hetken.

Musiikkitila Viritintila

Linjatulo -tila Alarm clock (Herätyskello)

Soittolista Albumi

Tyylilaji Esittäjä

Kaikki Taajuuskorjain

< Edellinen käytettävissä oleva  > Seuraava käytettävissä oleva  
valikko tai kirjastotaso valikko tai kirjastotaso

Valittavissa oleva asetus Valittu asetus

Uusinta 1 Uusinta kaikki

Satunnaistoisto Dynamic Bass Boost valittu

ShoqBox-soittimen näytössä on monenlaisia tietoja:
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ShoqBox-soittimen painikkeiden käyttäminen

Vianmääritys Painettavat painikkeet

ShoqBox-soittimen Paina PALAUTUSAUKKOA jollain pienellä esineellä 
asetusten palauttaminen kaksi sekuntia.
ShoqBox-soittimen Paina MENU-painiketta ja valitse Asetukset > Restore
tehdasasetusten palauttaminen settings (Palauta asetukset). Valitse Kyllä.

Perustoiminto Painettavat painikkeet

ShoqBox-soittimen virran Paina ja pidä alhaalla 2; -painiketta
kytkeminen ja katkaiseminen
Valitse Musiikki / Korosta valinta painamalla SOURCE-painiketta ja valitse
Viritin / Linjatulo
Siirry valikkonäyttöön tai Paina MENU-painiketta
poistu siitä
Selaaminen 3, 4, 1, 2 ylös, alas, vasemmalle, oikealle
Valikon eri tasoille siirtyminen Seuraava taso 2 -painikkeella ja edellinen 1 -painikkeella
Musiikin toistaminen Korosta valinta ja paina 2; -painiketta
Toiston keskeyttäminen Paina toiston aikana 2; -painiketta
Äänenvoimakkuuden muuttaminen Paina VOLUME + - painiketta – 
Kappaleen pikahaku eteenpäin Paina ja pidä alhalla 4 -painiketta
Kappaleen pikahaku taaksepäin Paina ja pidä alhalla 3  -painiketta
Seuraavan tai edellisen Seuraava taso 4 -painikkeella ja edellinen  3 -painikkeella
kappaleen toistaminen
Virittäminen Valitse radiotilassa Manual Tuning (Manuaalinen viritys) tai

Virittää autom. kaikki painamalla MENU-painiketta
Toista radiota tai määritä Korosta valinta ja odota kaksi sekuntia
aseman pikavalinta

8
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Musiikkitila:Toistaminen

Kun olet ladannut MP3- tai WMA-raidat tietokoneesta ShoqBox-laitteeseen, voit käsitellä musi-
ikkia viidellä eri tavalla.

1 Siirry musiikkitilaan painamalla SOURCE-painiketta ja valitsemalla 
vaihtoehto Musiikki.

2 Selaa haluamasi asetuksen kohdalle painamalla 3 - tai 4 -painiketta.
Siirry seuraavalle tai edelliselle kirjastotasolle painamalla 2 - tai 1 -painiketta.

3 Aktivoi valinnan toistaminen painamalla 2; -painiketta.

➯ VIHJE

0 Asenna laitteen mukana toimitettu ohjelmisto ja lue ohjeet.

0 Kun albumia toistetaan, raidat järjestetään raitojen numeroiden mukaan.
Samannumeroiset raidat järjestetään sitten aakkosjärjestetykseen.

0 Valitse Lisätietoa Kappalee kohdassa Asetukset ➔ [>] näpp.oikopolku.
Saat raidan tiedot näkyviin, kun painat toistonäytössä painiketta 2.
Esimerkiksi seuraavat tiedot näkyvät: raidan nimi, esittäjän nimi, koodekki 
(MP3 tai WMA), bittinopeus, raidan kesto, albumi ja laji.
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Radiotila

Aseta vakiovarusteisiin kuuluva antennisovitin p / b -liittimeen, jos kuuntelet musiikkia
sisäisistä kaiuttimista. Paranna kuuluvuutta vetämällä antenni ulos ja siirtämällä sitä.

Siirry radiotilaan painamalla SOURCE-painiketta ja valitsemalla vaihtoehto Viritin.
Kun siirryt radiotilaan, tallennetun musiikin toisto lakkaa.

Automaattinen viritys

1 Paina MENU-painiketta ja valitse Virittää autom. kaikki,
jos haluat valita automaattisesti 10 voimakkainta radioasemaa.

2 Voit selata esiasetuksia ylöspäin painamalla 3 ja alaspäin painamalla 4.

➯ VIHJE

0 Käytettävissä olevat asemat on asennettu valmiiksi signaalin 
kuuluvuusjärjestyksessä (vahvin signaali ensimmäisenä).

0 Virittää autom. kaikki-toiminto poistaa kaikki aiemmin tallennetut asemat.
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Radiotila

Manuaalinen viritys

1 Voit selata esiasetuksia ylöspäin painamalla 3 ja alaspäin 
painamalla 4.

2 Paina MENU ja valitse ManualTuning.
Voit hienosäätää taajuutta painikkeilla 4 ja 3 .
Tallenna pikavalinnat painamalla painiketta 2 .

3 Voit selata esiasetuksia ylöspäin painamalla 3 ja alaspäin painamalla 4.
Voit kuunnella pikavalittua asemaa jättämällä osoittimen valikoiman päälle.

Linjatulo -tila: ulkoisten lähteiden toistamiseen

ShoqBox voi toimia tehokkaana minikaiuttimena.

1 Liitä laitteen mukana toimitettu äänikaapeli ShoqBox-laitteen LINE IN -liitäntään 
ja lisälaitteen LINE OUT / p -liitäntään.

2 Siirry Linjatulo -tilaan painamalla ShoqBox-laitteessa SOURCE-painiketta ja valitsemalla
Linjatulo.

3 Toista musiikkia lisälaitteen ohjaimilla.

4 Säädä sekä ShoqBox:n että lisälaitteen äänenvoimakkuutta.

PSS100_suo.qxd  30/6/05  17:14  Page 11



12

Asetusten mukauttaminen

1 Avaa asetukset painamalla MENU-painiketta.
Selaa haluamasi asetuksen kohdalle painamalla 3 - tai 4 -painiketta.
Siirry seuraavalle tai edelliselle valikon tasolle painamalla 2 - tai 1 -painiketta.

2 Vahvista valinta painamalla 2 -painiketta.Valinnan kohdalle tulee .

3 Poistu valikkonäytöstä painamalla MENU - tai 1 -painiketta.
Jokaisen toiminnon asetusvaihtoehdot näkyvät ShoqBox-kiintolevyn näytössä.

Satunn. / uusinta Toista kappaleet satunnaisessa järjestyksessä (satunnaistoisto) 
tai toistuvasti (uusinta).

Uniajastin Määritä ajastimella ShoqBox sammumaan 15, 30 tai 60 min jälkeen.
(Oletus: pois Katkaise)

Taajuuskorjain Säädä ääniasetuksia: Rock, HipHop, Jazz, Dance, Funk, Katkaise.
Alarm Clock (Herätyskello) Määrittää herätyskellon (12 tunnin ja 24 tunnin)
Asetukset Mukauta asetuksiasi selaamalla alivalikkojen asetuksia
[>] näpp.oikopolku Säädä 2 -painikkeen toimintoja toistan aikana
Display (Näyttö) Säädä Taustavalo asetuksia (5, 10 tai 30 sekuntia tai pois Katkaise) 

tai kontrasti tasot (1-6)
Autom.lopetus Määrittää ajan, jolloin ShoqBox sammutetaan automaattisesti paristo-
jen säästämiseksi (30 sekuntia, 2, 5, 10 min)
Aika. päivä Määrittää päivämäärän ja ajan AM/PM-näyttö valmiustilassa
Kieli Määritä ShoqBox-soittimen näyttökieli
Tietoa Näyttää ShoqBox-laitetiedot. Laitteen nimi, vapaa muisti, laiteohjelmis-

ton versio
Restore settings Palauta tehdasasetukset

Lisäasetukset ja -toiminnot
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Tietoja kello ja hälytystoiminnoista

Aika näytetään 12-tunnin ja 24-tunnin muodossa. Oletusasetuksena on 12 tunnin kello.

Hälytyksen aikana nykyinen ShoqBox-tila (kuten Musiikki,Viritin, Linjatulo) keskeytyy.
Hälytys 10 minuutin ajan valitsemastasi lähdetilasta, jonka jälkeen siirrytään torkkutilaan.
Torkkuhälytys pysyy aktiivisina ja toistaa hälytyksen 10 minuutin välein, kunnes hälytys peruutetaan.

Päivän sekä päivämäärän ja ajan määrittäminen
1 Siirry kaikissa tiloissa valikkoon: Asetukset ➔ Aika. päivä ➔ ....

2 Valitse säädettävä valikkoasetus.

3 Muuta päivä-, tunti- tai minuuttiasetusta painamalla painikkeita 3 / 4 .

➯ VIHJE

0 Parhaimman tuloksen saa käyttämällä laitetta ShoqBox-laitteen mukana toimite-
tulla verkkolaiteella/laturilla. Verkkovirta takaa riittävän ja vakaan virransaannin.

0 Kellonaika ja päivämäärä on määritettävä ennen hälytysasetusten määrittämistä.

PSS100_suo.qxd  30/6/05  17:14  Page 13



14

Hälytyksen määrittäminen
1 Siirry valikkoon: Alarm Clock ➔ ....

2 Ohjaimilla 3 / 4 , 1 / 2 voit selata, korostaa ja valita asetuksia alivalikoissa.

3 Muuta päivä-, tunti- tai minuuttiasetusta painamalla painikkeita 3 / 4.

Alarm clock (Herätyskello) Päällä tai pois päältä

Alarm time (Hälytysaika) Määrittää tunnit ja minuutit 

Alarm Occurence Määrittää hälytysäänen aktivoitumaan kerran (oletus), samaan 
(Hälytystiheys) aikaan 24 tunnin välein, vain arkipäivisin tai kerran viikossa.

Alarm Source (Hälytyslähde) Valitse hälytysäänen lähteeksi Musiikki, Viritin tai Summeri .

Alivalikkoasetukset

➯ VIHJE

Voit valita herätysääneksi radion tai jonkin suosikkikappaleesi.Tätä varten TARKISTA
ENSIMMÄISEKSI seuraavat asiat:

0 Olet irrottanut kuulokkeet laitteesta.
0 Radio: asema on viritetty.
0 Radio / Musiikki: äänenvoimakkuus ei ole liian alhainen.
0 Esittnäjä/Albumi: valittuna on seuraava esittnäjä/albumi, jos se on poistettu ShoqBox-lait-

teesta. Summeriasetus on oletushälytysääni, jos valittavana ei ole esiintyjiä tai albumeja.
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Hälytyksen pysäyttäminen
Hälytysäänen voi pysäyttää kahdella tavalla:

Torkkutoiminto (toistuva hälytys)

0 Paina 10 minuutin kestävän hälytyksen aikana mitä tahansa painiketta (ylä- tai etupaneeleissa).
➔ Näyttö vilkkuu: Cancel Alarm .

ShoqBox siirtyy torkkutilaan, jolloin hälytys toistetaan 10 minuutin välein.

Torkkutoiminnon poistaminen käytöstä

0 Paina torkkutilassa jotakin painiketta uudelleen ennen hälytyksen toistumista.
➔ Torkkutoiminto on poistettu käytöstä.

Hälytys kuuluu uudelleen hälytystiheysasetusten mukaisesti.

➯ VIHJE

Jos et lopeta hälytystä painamalla jotakin painiketta, ShoqBox siirtyy oletusarvoisesti
torkkutoimintoon (toistuvaan hälytykseen) 10 minuutin jälkeen.
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ShoqBox-soittimen käyttäminen ulkoisena 
USB-massamuistilaite

Voit tallentaa soittimen mitä tahansa datatiedostoja. Huomaa, että Windowsin
Resurssienhallinnan avulla tietokoneesta siirrettyjä musiikkitiedostoja ei voi toistaa 
ShoqBox-soittomella. Käytä musiikin siirtämiseen aina laitteen mukana toimitettua
ohjelmistoa.

1 Liitä ShoqBox tietokoneeseen laitteen mukana toimitetulla USB-kaapelilla, kun ShoqBox
käyttää verkkovirtaa (verkkolaitteen kautta). Näyttöön tulee automaattisesti USB-yhteyden
näyttö.

2 ShoqBox havaitaan tietokoneessa Windowsin Resurssienhallinnan Oma tietokone -kan-
siossa siirrettävänä tietovälineenä.

VIHJE

0 On suositeltavaa käyttää tuotteen mukana toimitettua virtasovitinta aina 
USB-yhteyden aikana. Näin vältetään tietojen menetykset.

0 Irrota USB-asema aina ohjeiden mukaisesti. (Katso kohta 5, sivu 27.)

➯

TÄRKEÄÄ: SÄILYTÄ ALKUPERÄISET TIEDOSTOT.
PHILIPS EI VASTAA MENETETYSTÄ SISÄLLÖSTÄ, JOS TUOTE VAURIOITUU TAI KIINTOLEVYÄ EI
ENÄÄ VOI LUKEA.
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K. ShoqBox-soitin ei vastaa.
Jos ShoqBox jähmettyy tai jos siihen liittyy jatkuvasti varattu-kuvake, paina kynän kärjellä tai muul-
la vastaavalla esineellä laitteen takana olevaa palautusaukkoa. Kun palautus suoritetaan tällä tavoin,
tiedoston sisältö, kuten kappaleet tai ShoqBox-laitteelta ladatut tiedostot, eivät vahingoitu.

K. Musiikkia ei voi toistaa.
ShoqBox voi toistaa vain niitä MP3/WMA-tiedostoja, jotka on siirretty laitteen mukana toimitetul-
la ohjelmistolla. ShoqBox ei toista äänitiedostoja, jotka ovat jossain muussa muodossa.

K. ShoqBox sammuu itsestään.
Tämä on sisäinen turvatoimi, jonka suojelee yksikköä ylikuumenemiselta, jonka laitteen 
käyttäminen liian kovalla äänenvoimakkuudella liian pitkään tai käyttö virheellisellä 
äänenvoimakkuudella voi aiheuttaa.Tarkista jännite ja käytä vain laitteen mukana toimitettua
verkkolaitetta/laturia.Toista musiikkia kohtuullisella äänenvoimakkuudella. Varmista, että
ShoqBox on jäähtynyt, ennen kuin käytät sitä uudelleen.Voit myös tarkistaa sammutusvalikon
asetukset.Vaihda tarvittaessa.

K. ShoqBox toistoaika on lyhyt.
Varmista ennen toiston aloittamista, että akku on täynnä. Ajan mittaan soittimen ladattava
akku heikkenee.Akun voi vaihtaa. Ota yhteyttä Philips-asiakaspalveluun.

VAROITUS:
Älä avaa laitetta, sillä seurauksena voi olla sähköiskuvaara. Älä missään tapauksessa yritä 
korjata laitetta itse, sillä se mitätöi takuun.

Vianmääritys 
Jos laitteessa ilmenee vika, tarkista ensin seuraavilla sivuilla luetellut asiat. Lisätietoja ja
muita vianmääritysohjeita voi myös olla ShoqBox-soittimen usein kysytyissä kysymyksissä 
osoitteessa www.philips.com/support. Jos ratkaisua ongelmaan ei löydy näiden vihjeiden
avulla, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai palvelukeskukseen.
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K. DBB-toiminto ei ole käytössä FM-radiotoiston aikana.
ShoqBox tukee DBB-toimintoa musiikkitoiston mutta ei radiotoiston aikana.

K. FM-lähetys kuuluu huonosti.
Heikko signaali. Säädä kuulokkeen kaapelia tai antennia.
Akun virta vähissä. Siirry käyttämään verkkovirtaa.

K. ShoqBox näkyy tämä kuvake [file error].

Laitteessa on tiedostovirhe:järjestelmätiedostoja voi puuttua tai ShoqBox ä on 

alustusvirhe.Korjaa virhe,varmista,että kytket ShoqBox tietokoneeseen ja 

Device Manager avaaminen .

K. Mistä tiedän,mikä laiteohjelman versio soittimessa on?
Voit tarkastaa ShoqBox olevan laiteohjelman valikon asetuksista. Hae näyttöön FW vers:
(Laiteohjelman versio:) valitsemalla MENU ➔ Asetukset ➔ Tietoa.

K. Mistä tiedän,kuinka paljon vapaata levytilaa on jäljellä?
Voit tarkastaa ShoqBox olevan vapaan levytilan valikon asetuksista. Hae näyttöön
Free:(Vapaana:) valitsemalla MENU ➔ Asetukset ➔ Tietoa.

K. Hälytys ei toimi.
Kellon päivämäärä ja aika ovat virheelliset.
Tarkista, että olet määrittänyt kellon ja hälytyksen asetukset oikein.
Hälytyksen lähdettä tai tiheyttä ei ole valittu.
Tarkista, että olet aktivoinut kaikki tarvittavat hälytysasetukset.
Akun virta vähissä. Käytä laitetta ShoqBox verkkolaitteella/laturilla.
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Ympäristöä koskevia tietoja
Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pakkaus voidaan erottaa helposti neljä 
materiaaliksi: pahvi, polystyreeni, PET ja muovi.
Laitteesi sisältää materiaaleja, jotka voidaan kierrättää, jos niiden hajoitus annetaan tähän 
tehtävään erikoistuneen yhtiön suoritettavaksi.
Noudata paikallisia pakkausmateriaalien, tyhjien paristojen ja käytöstä poistettujen laitteiden 
hävitystä koskevia säännöksiä.

Vanhan tuotteen hävittäminen
Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu laadukkaista materiaaleista ja komponenteista, jotka
voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.

Tuotteeseen kiinnitetty yliviivatun roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.

Ota selvää sähkölaitteille ja elektronisille laitteille tarkoitetusta kierrätysjärjestelmästä
alueellasi.

Noudata paikallisia sääntöjä äläkä hävitä vanhoja tuotteita tavallisen talousjätteen mukana.
Vanhojen tuotteiden hävittäminen oikealla tavalla auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille
mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.

Tekijänoikeustiedot
0 Internet- ja CD-tallenteiden luvaton kopiointi ja jakelu voi olla tekijänoikeuslakien

ja kansainvälisten sopimusten vastaista. ShoqBox ja sen ohjelmisto on tarkoitettu
vain henkilökohtaiseen käyttöön.

0 Isossa-Britanniassa ja eräissä muissa maissa tekijänoikeudella suojatun aineiston 
kopioimiseen tarvitaan tekijänoikeuksien omistajien lupa.
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Käyttöturvallisuus ja huolto

Jotta voit käyttää tuotetta parhaalla mahdollisella tavalla, tutustu myös laitteen mukana 
toimitettuihin tärkeisiin turvallisuusohjeisiin, joita on Käyttöturvallisuus- ja takuuoppaassa.

Tietoja käyttö- ja säilytyslämpötiloista
0 Käytä ShoqBox-soitinta aina paikassa, jonka lämpötila on 0-35 ºC (32 - 95º F).
0 Käytä ShoqBox-soitinta aina paikassa, jonka lämpötila on -20-45 ºC (-4 - 113º F).
0 ShoqBox-soittimen akun käyttöikä voi lyhentyä matalissa lämpötiloissa.
0 Älä altista laitetta korkeille lämpötiloille tai suoralle auringonvalolle.
0 Kun käytät ShoqBox-soitinta, kytket sen tietokoneeseen tai lataat akkua,

ShoqBox-soittimen lämpeneminen on normaalia.

Vaurioiden ja toimintahäiriöiden välttäminen
0 Ota tiedostoista varmuuskopiot.Varmista, että säilytät alkuperäiset tiedostot 

ShoqBox-soittimeen ladatuista tiedostoista. Philips ei vastaa menetetystä sisällöstä, jos 
tuote vauroituu tai kiintolevyä ei enää voi lukea tai käyttää.

0 Vältyt ongelmilta, kun hallitset tiedostoja (esimerkiksi siirtämistä ja poistamista) 
laitteen mukana toimitetulla ohjelmistolla.

0 Älä pudota ShoqBox-soitinta tai pudota mitään sen päälle.

0 Älä upota ShoqBox-soitinta veteen. Älä altista liitäntöjä vedelle. Vesi voi vahingoittaa 
laitetta vakavasti.

0 Puhdista ShoqBox-soitin hieman kostutetulla kankaalla. Älä käytä puhdistusaineita,
joissa on alkoholia, ammoniakkia, bentseeniä tai hankaavia aineita, sillä ne voivat 
vahingoittaa ShoqBox-soittimen pintaa.

0 Matkapuhelimen käyttäminen laitteen läheisyydessä voi aiheuttaa häiriöitä.
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Verkkolaitteen / laturin käyttäminen
0 Käytä vain ShoqBox-soittimen mukana toimitettua AY3197/00-verkkolaitetta.

Muiden sähkölaitteiden verkkolaitteet voivat näyttää samalta, mutta ne voivat 
vaurioittaa ShoqBox-soitinta.

0 Ainoa tapa katkaista täysin virrantulo verkkolaitteeseen / laturiin on irrottaa laite 
tai laturi pistorasiasta.

0 Jätä aina tilaa verkkolaitteen ympärille. Älä käytä sitä paikassa, jossa ilmankulku 
verkkolaitteen ympärillä on estynyt, esimerkiksi kirjahyllyssä.

0 Kun kytket tai irrotat verkkolaitteen, pitele verkkolaitetta aina sen sivuista.
Älä koske sormin liitännän metalliosiin.

0 ShoqBox-laitteen verkkolaite on korkeajännitelaite, jota ei saa avata missään tapauksessa,
ei edes silloin, kun ShoqBox-soittimen virtaa ei ole kytketty.

Kuulokkeiden käyttäminen
0 Kuunteluturvallisuus

Käytä kohtuullista äänenvoimakkuutta. Jos käytetään suurta äänenvoimakkuutta,
kuulo voi heikentyä.
Tärkeää (malleissa, joihin sisältyy kuulokkeet):
Philips takaa digisoittimiensa parhaan mahdollisen, säännösten mukaisen äänenlaadun vain
käytettäessä laitteen mukana toimitettuja alkuperäisiä kuulokkeita.
Mikäli tämä tuote on vaihdettava, Philips suosittelee ottamaan yhteyttä jälleenmyyjään ja
tilaamaan Philipsin toimittamaa alkuperäistä mallia vastaavan tuotteen.

0 Liikenneturvallisuus
Älä käytä laitetta ajon tai pyöräilyn aikana, sillä seurauksena voi olla onnettomuus.

0 Parhaan mahdollisen toiston saavuttaminen
On suositeltavaa käyttää ShoqBox-soittimen kanssa vain PHILIPS-kuulokkeita. Sopivaa
musiikin äänenvoimakkuutta ja hyvää laatua ei voi taata muilla kuin PHILIPS-kuulokkeilla.

21
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Tekniset tiedot

Järjestelmä
Tuloteho (kaiuttimet) 2 x 2W (4 Ω)
Kuulokkeet 2 x 4mW (16 Ω)
Taajuusvaste 20 Hz - 20 KHz 
THD 0.01%- 0.1%
Taajuuskorjain 6-kaistainen 

Näyttö mustavalkoinen 128 x 96 pikseliä
Taustavalo valkoinen LED

Liitännät stereokuulokkeet,mini-USB (B-tyyppi),verkkolaitteella/laturilla
liitäntä, FM-antenni/stereokuuloke, LINE IN

Akku vaihdettavissa (Philips-huollossa) 1600mAh Li-Ion

Tallennusväline PSS120: 512MB NAND Flash*
PSS110: 256MB NAND Flash*
* Todellinen alustettu kapasiteetti

Tuetut toistettavat tiedostomuodot
MP3 8-320 kbps ja VBR
WMA 32-192 kbps
Näytteenottotaajuudet 8, 11.025, 16, 22.050, 32, 44.1, 48
ID3-tunnusten tuki kyllä kyllä
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Tietokoneliitäntä USB

Yleisdatan siirtäminen Windowsin Resurssienhallinnan avulla

Musiikin siirtäminen Musicmatch® Jukebox-ohjelmalla

Virtalähde
Verkkolaite/laturi AY3197/00
sisäinen 1600mAh uudelleenladattava litiumioniakku (Li-Ion), vaihto Philipsin valtuuttamassa huollossa

Akun käyttöaika
10 tuntia sisäisellä ladattavalla akulla (4 tunnin täyden latauksen jälkeen. Pikalataus: 1 tuntia.)
Akun käyttöikä voi vaihdella käytön mukaan.

Yleistä
Mitat 182 (L) x 58 (P) x 53 (K) mm
Paino 350g

Tämä tuote on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen.

PHILIPS pidättää oikeuden muuttaa tuotteen parantamiseksi sen ulkoasua ja 
teknisiä tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

Muut kuin valmistajan valtuuttamat muutokset voivat mitätöidä käyttäjän 
käyttöoikeuden tähän laitteeseen.

Kaikki tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

Kaikki oikeudet pidätetään.
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Tietoja Musicmatch® Jukebox-ohjelmasta

Tällä palkitulla ohjelmistolla on helppo muuntaa CD-levyt MP3-muotoon, hallita digitaalista 
musiikkikokoelmaa ja siirtää musiikkia laitteisiin.

Huomautus:
Muulla kuin Musicmatch(r) Jukebox -ohjelmalla laitteeseen siirrettyä musiikkia ei voi toistaa.

Asenna Musicmatch® Jukebox ja Device Manager

Pane tuotteen mukana toimitettu CD-levy tietokoneen CD-asemaan.1

Suorita asennus noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.2

Täytä kohoikkunan tiedot.3

Musicmatch® Jukebox-ohjelman avaaminen

Liitä laite tietokoneeseen vakiovarusteena olevalla USB-kaapelilla.
Näyttöön tulee automaattisesti USB-yhteyden näyttö.

1

Musicmatch® Jukebox-ohjelman avaaminen.2

VIHJE

Voit selvittää USB-portin sijainnin tietokoneesi käyttöoppaasta.
Etsi USB-symboli tietokoneen keskusyksiköstä.

✔

Tietoja Device Mangager-ohjelmasta 

Device Manager -sovelluksella voit päivittää ja palauttaa laitteen alkuperäiset tiedot 
muutamalla napsautuksella.

DM_MMJB_suo.qxd  26/1/05  16:08  Page 1



2

Päänäyttö

2

6

Avattavia valikoita: toimintojen käyttäminen1

Soitinikkuna: näyttää raidan tiedot ja sisältää perusohjaimet2

*Näytön ulkoasu vaihtuu käyttötarkoituksen mukaan

31 54

7

Soittoluetteloikkuna: näyttää soittoluettelon tiedot3

Tekstiruutu: kirjoita hakuteksti tähän4

Pienennys- ja suurennuspainikkeet: Musicmatch®-näkymän pienentäminen ja suurentaminen /
Musicmatch®:n sulkeminen

5

Kirjastoikkuna: näyttää kirjastotiedot6

Kannettava laite: kutsuu Portable Device Manager -sovelluksen7
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Raitojen hakeminen ja lisääminen kaikista asemista
(kirjastoon)

Siirry valikkoon Options > Music Library > Search and Add Tracks From All Drives
(Asetukset > Musiikkikirjasto > Etsi ja lisää raitoja kaikilta asemilta).

1

Hae musiikkitiedostoja valitsemalla Look In (Hakukohde) -kentästä All Drives (Kaikki asemat)
(tai jokin tietty asema).Valitse haluamasi asetukset ja käynnistä haku valitsemalla OK.

2

Tiedostot lisätään kirjastoon.3

*Näytön ulkoasu vaihtuu käyttötarkoituksen mukaan

Musicmatch® Jukebox etsii musiikkitiedostoja tietokoneen kiintolevyltä tai kaikilta käytettävissä 
olevilta kiintolevyiltä.
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Raidan lisääminen soittolistaan vetämällä ja pudottamalla

Voit korostaa vaihtoehdon nasoittimenuttamalla sitä.1

Vedä valinta soittoluetteloikkunaan.2

Valittu raita on nyt soittolistassa.Toisto aloitetaan.3

VIHJE
Voit valita useita kohteita pitämällä Ctrl-näppäintä painettuna kohteita valitessasi.
Jos haluat valita useita peräkkäisiä kohteita, nasoittimenuta ensin ensimmäistä kohdetta,
pidä vaihtonäppäintä painettuna ja nasoittimenuta sitten viimeistä kohdetta.

✔

*Näytön ulkoasu vaihtuu käyttötarkoituksen mukaan
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Raitojen ja soittolistojen poistaminen

Voit korostaa vaihtoehdon nasoittimenuttamalla sitä.1

Napsauta hiiren kakkospainiketta ja valitse Remove tracks to delete (Poista valitut raidat).2

Toinen tapa poistaa kohde on valita se ja painaa sitten näppäimistön Delete-näppäintä.3

*Näytön ulkoasu vaihtuu käyttötarkoituksen mukaan

VIHJE
Voit valita useita kohteita pitämällä Ctrl-näppäintä painettuna kohteita valitessasi.
Jos haluat valita useita peräkkäisiä kohteita, nasoittimenuta ensin ensimmäistä kohdetta,
pidä vaihtonäppäintä painettuna ja nasoittimenuta sitten viimeistä kohdetta.

✔
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Raitatietojen muokkaaminen

Aloita raidan tietojen muokkaus nasoittimenuttamalla muokattavaa raitaa.1

Napsauta hiiren kakkospainiketta ja valitse raitatietojen muokkausikkunassa Edit Track Info...
(Muokkaa raidan tietoja...).

2

Muokkaa tietoja napsauttamalla muokattavaa tietoa.3

Tallenna tiedot valitsemalla OK to save the information. Voit peruuttaa tekemäsi muutokset
valitsemalla Cancel [Peruuta].

4

*Näytön ulkoasu vaihtuu käyttötarkoituksen mukaan

VIHJE
Voit myös napsauttaa painiketta vaiheessa 2.

✔
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Raitojen etsiminen

Kirjoita haettava teksti hakukenttään.1

Aloita haku valitsemalla Go.2

Hakutekstin sisältävät raidat tulevat näkyviin.3

Voit siirtää, poistaa sekä vetää ja pudottaa näitä raitoja normaalisti.4

*Näytön ulkoasu vaihtuu käyttötarkoituksen mukaan
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Lähetä raidat ja soittoluettelot laitteeseen

Valitse Portable Device Manager valitsemalla File > Send to portable device

(Tiedosto > Lähetä kannettavaan laitteeseen).

1

Vedä ja pudota raidat ja soittoluettelot Portable Device Manageriin.
(Philips PSS xxx, xxx = mallinumeron)

2

Valintasi siirretään laitteeseen.3

VIHJE

Voit siirtää soittoluettelot suoraan laitteeseen napsauttamalla soittoluetteloikkunassa painiketta

.

Jos haluat lisätietoja Musicmatch® Jukeboxista, valitse Help > Musicmatch Jukebox Help
(Ohje > Musicmatch Jukebox Help).

✔

*Näytön ulkoasu vaihtuu käyttötarkoituksen mukaan
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Päivitykset

Tulet varmasti nauttimaan tuotteestasi pitkään. Parhaimman tuloksen takaamiseksi suosittelemme, että 
tarkistat säännöllisesti sivustosta www.philips.com, onko tuotteeseen tullut uusia, maksuttomia 
ohjelmisto- tai laiteohjelmistopäivityksiä.

Laiteohjelman päivitys

Laitteen toimintaa ohjaa sisäinen laiteohjelma. Laitteen voi päivittää lataamalla ja asentamalla siihen
laiteohjelmapäivityksiä.

Liitä laite tietokoneeseen (virtalähteenä voi olla vakiovarusteinen verkkolaite). Käynnistä
Device Manager valitsemalla Start (Käynnistä) ➔ Program (Ohjelma) ➔ Philips ➔

xxx ➔ xxx (xxx = mallinumeron)

2

Valitse pääikkunassa Upgrade (Päivitys).3

MUISTUTUS!
Liitä mukana toimitettu usean jännitteen verkkolaite / laturi liittimeen, jossa on merkintä 5V
DC. Kytke sitten verkkolaite / laturi tavalliseen pistorasiaan. Tämä takaa, että virtaa riittää 
koko prosessin suorittamiseen.

✔

Sinua pyydetään irrottamaan laite tietokoneesta heti, kun Device Manager ei enää ole yhteydessä

laitteeseen. Voit irrottaa laitteen turvallisesti napsauttamalla tehtäväpalkissa painiketta .

4

Kun USB-kaapeli on irrotettu, laiteohjelmiston päivitys käynnistyy automaattisesti.
Päivitys on valmis, kun laite käynnistyy uudelleen ja virtaikkuna näkyy hetken.

5

Käy osoitteessa www.philips.com/support. Saatat joutua kirjoittamaan mallinumeron, jotta voit
käyttää päivitystiedostoja.Varmista, että tallennat tiedostot tietokoneessa olevaan kansioon.
Pura tiedostot ennen päivitysten asentamista.

1

WINDOWS XP / 2000 -käyttäjät:
Laite irrotetaan automaattisesti heti, kun Device Manager on päättänyt yhteyden 
laitteeseen.
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Laitteen palautus

Laitteen toimintaa ohjaa sisäinen laiteohjelma. Jos laiteohjelmistotiedostot ovat 
vaurioituneet, sinun on ehkä palautettava laitteen alkuperäiset tiedot.

Liitä laite tietokoneeseen (virtalähteenä voi olla vakiovarusteinen verkkolaite). Käynnistä
Device Manager valitsemalla Start (Käynnistä) ➔ Program (Ohjelma) ➔ Philips ➔

xxx ➔ xxx (xxx = mallinumeron)

1

Valitse pääikkunassa Restore (Palautus). Sinua pyydetään irrottamaan laite tietokoneesta
heti, kun Device Manager ei enää ole yhteydessä laitteeseen.

2

Voit irrottaa laitteen turvallisesti napsauttamalla tehtäväpalkissa painiketta .3

Kun USB-kaapeli on irrotettu, laitteen palautus käynnistyy automaattisesti. Päivitys on valmis,
kun laite käynnistyy uudelleen ja virtaikkuna näkyy hetken.

4

VIHJE
Lataa laite täydellisesti ennen laitteen palautusta.
Tämä takaa, että virtaa riittää koko prosessin suorittamiseen.

✔

VAROITUS:
Kaikki sisältö ja musiikki poistetaan!
Tee kaikista tiedostoista varmuuskopio ennen laitteen palautusta.

WINDOWS XP / 2000 -käyttäjät:
Laite irrotetaan automaattisesti heti, kun Device Manager on päättänyt yhteyden 
laitteeseen.
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