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Mamy nadzieję, że urządzenie Philips ShoqBox
da państwu wiele satysfakcji

Po przejściu na stronę internetową:
www.philips.com/support i wprowadzeniu 
nazwy produktu będzie można przeglądać:

· Często zadawane pytania (FAQ);
· Najnowsze instrukcje obsługi i podręczniki
· Najnowsze oprogramowanie dla komputerów
dostępne do pobrania

· Pliki z aktualizacjami oprogramowania sprzętowego

Rejestracji

W przypadku aktualizacji odtwarzacza zaleca się zarejestrowanie

go na stronie www.philips.com/register.  Pozwoli to na jak

najszybsze powiadamianie o nowych nieodpłatnych aktualizacjach.

Tabliczka znamionowa jest umieszczona z tyłu pokrywy osłaniającej złącza. By ją
zobaczyć, należy podnieść pokrywę osłaniającą złącza.
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Szybki start

1 Naładuj akumulator

Otwórz pokrywę gniazd znajdującą się z tyłu urządzenia.
Podłącz znajdujący się w zestawie zasilacz wielonapięciowy /
ładowarkę umieszczając wtyczkę w gnieździe 
oznaczonym 5V DC, a następnie podłącz urządzenie do gniazda. 
Aby naładować akumulator w 100%, ładuj go od 4 godzin. 
Szybkie ładowanie: 1 godz. (Żywotność akumulatora zależy od sposobu eksploatacji).

2 Instalacja oprogramowania muzycznego

Włóż dostarczony  w zestawie dysk CD do stacji dysków
CD-ROM komputera PC. Postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć instalację.

3 Połącz urządzenie ShoqBox z  komputerem PC

Podłącz urządzenie ShoqBox do komputera za
pomocą dostarczonego w zestawie kabla USB.  W
momencie podłączania urządzenie ShoqBox powinno
być zasilane z zasilacza. Zostanie automatycznie wyświetlony ekran połączenia USB.

UWAGA! UŻYTKOWNICY SYSTEMU WINDOWS 98SE: 
by uniknąć problemów z instalacją NIE NALEŻY PODŁĄCZAĆ urządzenia ShoqBox  
do komputera PC, dopóki instalacja nie zostanie zakończona. Urządzenie można podłączyć
dopiero PO ZAKOŃCZENIU instalacji.
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4 Porządkowanie i przesyłanie muzyki

Uruchom oprogramowanie muzyczne przy pomocy
ikony na pulpicie systemu Windows lub menu Start.
Przygotuj muzykę i listy odtwarzania. Przenieś pliki
muzyczne z komputera PC do urządzenia ShoqBox.

5 Odłącz ostrożnie

Zakończenie pracy oprogramowania muzycznego
Bezpiecznie odłącz urządzenie ShoqBox od komputera PC, klikając ikonę 
na pasku zadań, co pozwoli uniknąć błędów w obsłudze plików.  
(Użytkownicy systemu WINDOWS 98SE: w tym systemie nie ma ikony  
Wystarczy odłączyć urządzenie ShoqBox po zakończeniu przesyłania plików).

6 Słuchaj swojej muzyki, gdziekolwiek jesteś 

Naciśnij i przytrzymaj przycisk 2; ,  aby włączyć zasilanie.  Wybierz utwór za 
pomocą przycisków przewijania i naciśnij przycisk 2; ,  aby rozpocząć 
odtwarzanie muzyki.

➯ WSKAZÓWKA

Szczegółowe informacje są podane w pomocy wybranego oprogramowania 

muzycznego.
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Przegląd elementów sterujących i połączeń

1 Nawigacja 3 Górę /  Poprzedni / Przewijanie do tyłu

4 Dół /  Następny / Przewijanie do przodu

1 Lewo / powróć do poprzedniego menu lub biblioteki płyt

2 Prawo / potwierdzenie ustawienia menu

2 +  /  – Regulacja głośności 

3 DBB Włącz lub wyłącz dynamiczne podbicie basu (Dynamic Bass

Boost), w zależności od gustu oraz rodzaju nagrania 

4 MENU Udostępnia opcje menu

5 2; y Włączanie / wyłączanie; Odtwarzanie / Pauza; słuchanie i 

zapisywanie stacji radiowych w pamięci

6 SOURCE Powrót do menu głównego / wyświetlenie ekranu odtwarzania

lub opcji biblioteki 

7 Pokrywa gniazd

8 5V DC Gniazdo ładowania

9 Przycisk resetujący Naciśnij w tym miejscu, jeśli urządzenie przestanie odtwarzać

lub reagować

0 USB Złącze kabla USB

! LINE IN Gniazdo 3.5mm do kabla audio: połączenie z wyjściem 

LINE OUT urządzenia zewnętrznego.  

@ p / b Gniazdo słuchawkowe 3.5mm (nie dołączony) lub anteny

radiowej (dołączona) - w przypadku odsłuchu za 

pośrednictwem głośników

1 2 3

10 11

7

8 9
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4

12

PSS100_pol.qxd  30/6/05  17:15  Page 5



Akcesoria

1 x Zasilacz / ładowarka
1 x USB kabel 
1 x Kabel audio 
1 x futerał
1 x Antena radiowa FM
1 x Krótka instrukcja obsługi
1  x  Odtwarzacz CD-ROM z instrukcją użytkownika, sterownikami i 

oprogramowaniem do zarządzania muzyką

Zasilacz

Włączanie zasilania: Naciśnij przycisk 2; i przytrzymaj go przez 2 sekundy.
➔ Zostanie wyświetlony ekran powitalny PHILIPS. accessed.

Wyłączanie zasilania: Ponownie naciśnij przycisk 2; i przytrzymaj go przez 2 sekundy 
lub dłużej.

Wskaźnik poziomu energii akumulatora

Ostrzeżenie o niskim poziomie energii akumulatora: pojawia się, kiedy poziom
energii jest bardzo niski. Naładuj akumulator lub uruchom urządzenie za pomocą 
zasilacza, w przeciwnym razie urządzenie wyłączy się w ciągu minuty.  

Bateria naładowana w 1/3
Bateria naładowana w 2/3
Bateria naładowana
Ten komunikat wyświetla się ładowania akumulatora .  

Ten komunikat wyświetla się w przypadku podłączenia zasilacza lub 
uruchomienia na w pełni naładowanej baterii.

6
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Automatyczne wyłączanie zasilania

Urządzenie wyłączy się automatycznie w następujących przypadkach:

-  jeżeli urządzenie jest bezczynne przez dłuższą chwilę (można ustawić czas 

automatycznego wyłączenia; patrz rozdział "Opcje");

- jeżeli wyłącznik czasowy jest włączony, a czas jego działania dobiegnie końca.

Wyświetlacz urządzenia ShoqBox

- Jeżeli dane zadanie trwa dłużej niż 2 sekundy, urządzenie wyświetla krótką animację.

-  Podczas ustawiania głośności wyświetlany jest ekran regulacji głośności.

Tryb odtwarzania muzyki Tryb radia

Tryb LINE IN Budzik

Playlista Album

Styl Wykonawca

Wszystkie utwory Korektor (EQ)

< Dostępny jest poprzedni > Dostępny jest następny  
poziom menu /  b iblioteki poziom menu /  b iblioteki

Opcja dostępna do wyboru Opcja wybrana

Powtórz 1 Powtórz wszystko

Wybieranie losowe Wybrano funkcję Dynamic Bass Boost

Urządzenie ShoqBox jest wyposażone w intuicyjny wyświetlacz przedstawiający różne informacje:
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Korzystanie z elementów sterujących urządzenia
ShoqBox

Rozwiązywanie problemów Przycisk, który należy nacisnąć

Resetowanie urządzenia ShoqBox Naciśnij i przytrzymaj przycisk RESET OPENING
(przycisk resetujący) przez 2 sekundy przy użyciu 
małego przedmiotu, np. szpilki.

Przywrócenie fabrycznych Naciśnij przycisk MENU, przejdź do Settings (Ustawienia)
ustawień urządzenia ShoqBox > Restore settings (Przywróć ustawienia) i zaznacz opcję

Yes (Tak).

Podstawowe operacje Przycisk, który należy nacisnąć

Włączanie/wyłączanie urządzenia ShoqBox Naciśnij i przytrzymaj przycisk 2;

Wybierz opcję Music / Naciśnij przycisk SOURCE,  aby podświetlić wybraną 
Tuner / Line-in opcję i zatwierdź wybór

Otwórz/zamknij menu Naciśnij przycisk MENU

Przewijanie i przeglądanie 3,  4,  1,  2 - odpowiednio w górę, w dół, w lewo  
i  w prawo

Przejście na inny poziom menu Naciśnij przycisk 2 , aby przejść na następny poziom, 
lub 1 , aby przejść na poprzedni poziom

Odtwarzanie muzyki Wyróżnij utwór i naciśnij przycisk 2; 

Wstrzymanie odtwarzania muzyki Naciśnij przycisk 2; w trakcie odtwarzania

Zmiana głośności Naciśnij przycisk VOLUME + / –

Przewijanie utworu do przodu Naciśnij do połowy i przytrzymaj 4 

Przewijanie utworu do tyłu Naciśnij do połowy i przytrzymaj 3

Odtworzenie następnego  Naciśnij przycisk 4 , aby przejść do następnego
lub poprzedniego utworu utworu, lub 3 , aby przejść do poprzedniego utworu

Strojenie Naciśnij przycisk MENU,  aby w trybie radia wybrać  
opcję Manual tuning (Strojenie ręczne) lub AutoTune (Strojenie
automatyczne).

Słuchanie radia / programowanie stacji Podświetl żądaną pozycję i poczekaj 2 sekundy
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rojenie

Tryb odtwarzania muzyki: Odtwarzanie

Po pobraniu utworów MP3 lub WMA z komputera do radioodtwarzacza, można je

otworzyć na pięć różnych sposobów.

1 Naciśnij przycisk SOURCE i zaznacz opcję MUSIC (Dysk twardy), aby włączyć tryb

muzyczny.

2 Naciśnij 3,  aby przewinąć listę opcji w górę, lub 4,  aby przewinąć listę opcji w dół.

Naciśnij przycisk 2,  aby przejść do następnego poziomu biblioteki, lub przycisk 1,

aby przejść do poprzedniego poziomu.

3 Naciśnij przycisk 2; ,  aby rozpocząć odtwarzanie wybranego utworu.

➯ WSKAZÓWKA

0 Zainstaluj dołączone oprogramowanie i przeczytaj odnośne instrukcje.

0 Podczas odtwarzania albumów utwory są sortowane według numerów

utworów.  Utwory o tym samym numerze są w dalszej kolejności 

sortowane alfabetycznie.

0 Wybierz opcję More Track Info (Więcej informacji) w menu  Settings
(Ustawienia) ➔ [>] (przycisk skrótu). Następnie naciśnij przycisk 2 na

ekranie odtwarzania, aby wyświetlić informację o utworze, np. tytuł, nazwę

wykonawcy,  format (MP3 lub WMA), próbkowanie, czas trwania, album lub

gatunek muzyki.
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Tryb radia
Podłącz antenę radiową do gniazda p / b jack, jeżeli słuchasz muzyki przez  
wbudowane głośniki. Rozwiń antenę i umieść ją w odpowiedniej pozycji, aby
polepszyć odbiór.   

Naciśnij przycisk SOURCE i zaznacz opcję Radio ,  aby włączyć tryb radia.
Przejście do trybu radia powoduje przerwanie odtwarzania muzyki.

Automatyczne programowanie

1 Naciśnij przycisk MENU i wybierz opcję AutoTune w celu automatycznego
wyboru 10 najlepiej odbieranych stacji.

2 Naciśnij przycisk 3,  aby przewinąć listę w górę, lub 4,  aby  
przewinąć listę w dół, i wybrać zaprogramowaną stację.

➯ WSKAZÓWKA

0 Dostępne zaprogramowane stacje są zapisane w kolejności zmniejszającej
się siły sygnału.

0 Opcja AutoTune (Strojenie automatyczne) spowoduje nadpisanie wszystkich
wcześniej zapisanych stacji.
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Tryb radia

Strojenie ręczne

1 Naciśnij przycisk 3,  aby przewinąć listę w górę, lub 4 to aby przewinąć
listę w dół, i wybrać zaprogramowaną stację. 

2 Naciśnij przycisk MENU i wybierz opcję Manual tuning (Strojenie ręczne).
Naciśnij przycisk 4 lub 3,  aby precyzyjnie dostroić stację (strojenie krokowe). 
Naciśnij i przytrzymaj przycisk 2 aby zapisać zaprogramowaną stację.

3 Naciśnij przycisk 3,  aby przewinąć listę w górę, lub 4,  aby przewinąć listę
w dół, i wybrać zaprogramowaną stację. Pozostaw kursor na wybranej stacji,
aby ją odsłuchać.

Tryb Line in: odtwarzanie ze źródeł
zewnętrznych
Urządzenia można używać jako wzmacniacza z głośnikami.

1 Podłącz kablem audio gniazdo LINE IN urządzenia z gniazdem LINE OUT/p
urządzenia zewnętrznego.  

2 Naciśnij przycisk SOURCE urządzenia i wybierz opcję Line-in w celu
włączenia trybu Line in. 

3 Włącz odtwarzanie w urządzeniu zewnętrznym.

4 Wyreguluj głośność w obydwu urządzeniach.
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Dostosowywanie ustawień

1 Naciśnij przycisk MENU , aby przejść do opcji ustawień. Naciśnij przycisk 3 , aby
przewinąć listę opcji w górę, lub 4 , aby przewinąć listę opcji w dół. Naciśnij przycisk 2 ,
aby przejść na następny poziom menu, lub 1 , aby przejść na poprzedni poziom menu.

2 Naciśnij przycisk 2 , aby potwierdzić wybór, zaznaczając .

3 Naciśnij przycisk MENU lub 1, aby zamknąć menu .  

Opcje poszczególnych ustawień są wyświetlane na wyświetlaczu urządzenia ShoqBox.

Repeat / Shuffle Losowe odtwarzanie utworów (Shuffle) lub powtarzanie utworu (Repeat)

Sleep timer Ustaw wyłącznik czasowy tak, aby wyłączył radioodtwarzacz po 15, 30 lub
60 minutach. (Ustawienie domyślne: Off <Wyłączony>)

Equalizer (Korektor) Regulacja charakterystyki dźwięku Rock, Hip-hop, Jazz, Dance, Funk, Wył. 

Budzik Ustawianie budzika (12-godz. i 24-godz.)

Settings Dostosuj swoje ustawienia posługując się opcjami dostępnymi w podmenu.

[>] key shortcut klawisz skrótu: Wybór funkcji przycisku 2 podczas odtwarzania 
(Ustawienia domyślne: Shuffle i Repeat)

Display Wyreguluj opcje podświetlenia (Backlight) (5/10/30 sekund, /Off <Wył.>)
lub poziom kontrastu (Contrast). (1-6)  

Auto shutdown Ustawianie czasu automatycznego wyłączenia w celu oszczędności energii
(30 sekund; 2/5/10 minut)

Time & Day Ustawianie czasu i daty umożliwia wyświetlanie oznaczeń AM/PM 
(Czas i Daty) (przed/po południu) w trybie gotowości

Language Wybór języka wyświetlacza urządzenia ShoqBox

Information Wyświetla informacje o urządzeniu n.p. nazwy urządzeń, ilość dostępnej
pamięci, wersję oprogramowania.

Restore settings Przywrócenie fabrycznych ustawień urządzenia ShoqBox na wypadek,
gdyby  konieczne było rozwiązanie problemu z urządzeniem

Zaawansowane ustawienia i operacje
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Informacje dotyczące zegara  i  budzika

Czas jest wyświetlany w trybie 12-godzinnym i  24-godzinnym. Ustawienie domyślne zegara

to tryb 12-godz.

Na czas uruchomienia alarmu bieżący tryb (n.p.  muzyka / radio / Line-in) zostanie

wyłączony. Alarm będzie rozbrzmiewał przez 10 minut w wybranym trybie źródła, a

następnie przełączy się na tryb drzemki. Alarm pozostanie aktywny i będzie powtarzany

co 10 minut, do momentu jego anulowania.

Ustawianie czasu i daty

1 W dowolnym trybie przejdź do menu  Settings (Ustawienia) ➔ Day & Time
(Daty i Czas) ➔ ....

2 Zaznacz żądaną opcję, którą chcesz zmienić.  

3 Za pomocą przycisków 3 /  4 ustaw dzień, godzinę i minuty.

➯ WSKAZÓWKA

0 W celu osiągnięcia najlepszych rezultatów zalecamy używanie dołączonego
zasilacza/ładowarki jako źródła zasilania. Zapewni to odpowiednie, stałe 
zasilanie w energię.

0 Przed ustawieniem budzika należy ustawić czas i datę.
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Ustawianie budzika

1 Wejdź do menu:  Alarm Clock ➔ ....

2 Za pomocą przycisków 3 /  4 ,  1 /  2 przeglądnij, przejdź, zaznacz bądź 

wybierz żądane opcje w podmenu.

3 Za pomocą przycisków 3 /  4 ustaw dzień, godzinę i minuty.

Budzik On / Off (Wł./Wył.)

Czas budzenia Ustawianie godziny i minut. 

Częstotliwość uruchomienia Dostępne ustawienia: uruchomienie jednorazowe  
budzika (ustawienie domyślne) / o tej samej godzinie co 24

godziny / tylko w dni robocze  /  raz w tygodniu.

Źródło uruchomienia budzika Wybranie źródła: Buzzer (sygnał dźwiękowy), Music
(muzyka) lub Radio.

Opcje podmenu

➯ WSKAZÓWKA
Możesz wybrać swój ulubiony utwór lub stację radiową jako sygnał
budzenia. W tym celu należy NAJPIERW UPEWNIĆ SIĘ, że:

0 słuchawki zostały odłączone;
0 Radio:  stację została odpowiednio ustawiona;
0 Radio / muzyka:  głośność nie jest zbyt mała;
0 Wykonawca / Album:  zostanie wybrany następny zapisany wykonawca lub

album w przypadku wybrania usuniętego wykonawcy lub albumu. Opcja
sygnału dźwiękowego (Buzzer) jest domyślnym źródłem budzika, jeżeli w
pamięci urządzenia nie znajdują się żadne utwory lub albumy.

PSS100_pol.qxd  30/6/05  17:15  Page 14



15

Zatrzymywanie sygnału budzika

Budzik można zatrzymać na 2 sposoby:

Snooze (Drzemka) (powtórzenie budzenia)

0 Podczas uruchomienia 10-minutowego budzenia, naciśnij dowolny przycisk (na panelu
przednim lub górnym). 
➔ Wyświetlacz miga: Cancel Alarm (Anuluj budzika) .

Urządzenie przełącza się na tryb drzemki, który uruchamia budzenie co 10 minut.

Wyłącz tryb drzemki 

0 W trybie drzemki naciśnij ponownie którykolwiek z przycisków przed 
powtórzeniem budzenia.
➔ Tryb drzemki zostanie wyłączony.

Kolejne budzenie zostanie uruchomione zgodnie z pozostałymi ustawieniami
budzenia.

➯ WSKAZÓWKA
Jeżeli budzik nie zostanie zatrzymany, urządzenie domyślnie przełączy się w
tryb drzemki (powtarzanie budzenia) po 10 minut.
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Użycie urządzenia ShoqBox jako urządzenie
pamięci masowej

Aparat można wykorzystać jako urządzenie pamięci masowej do przechowywania
plików z danymi. Należy pamiętać, że nie jest możliwe odtwarzanie plików 
muzycznych przeniesionych z komputera PC do urządzenia ShoqBox za pomocą
Eksploratora Windows. Należy zawsze używać dołączonego do produktu 
oprogramowania muzycznego do przesyłania plików z muzyką.

1 Podłącz urządzenie do komputera za pomocą dołączonego kabla USB i użyj
załączonego zasilacza jako źródła zasilania. Zostanie automatycznie wyświetlony
ekran podłączenia przez port USB.

2 Urządzenie zostanie wykryte przez komputer jako "dysk wymienny" w oknie "Mój
komputer" w Eksploratorze Windows..

WSKAZÓWKA

0 Gdy urządzenie jest połączone z komputerem przez port USB,  

powinno być zasilane z zasilacza; pozwoli to uniknąć utraty danych.

0 Połączenie USB należy zawsze rozłączać w bezpieczny sposób (zob. Krok 5,

strona 99).

➯

WAŻNE: Należy zachowywać oryginalne pliki!
Firma Philips nie ponosi odpowiedzialności za utratę materiałów w razie uszkodzenia produktu

lub braku możliwości odczytania danych.
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Pyt. Urządzenie ShoqBox nie odpowiada.
W przypadku gdy urządzenie przestanie reagować na polecenia lub wyświetli się ikona
zajętości, należy za pomocą szpilki lub ołówka nacisnąć przycisk resetujący 
znajdujący się na tylnej ściance urządzenia. Operacja ta nie ma wpływu na dane prze-
chowywane w pamięci urządzenia (np. utwory lub pobrane pliki).

Pyt. Odtwarzanie utworów muzycznych nie jest możliwe.
Urządzenie może odtwarzać tylko pliki w formacie MP3 i WMA pobrane za pomocą
dołączonego oprogramowania. Odtworzenie plików w innych formatach nie jest możliwe.

Pyt. Urządzenie wyłącza się automatycznie.
Jest to wbudowane zabezpieczenie przed przegrzaniem, spowodowanym przez  
ustawienie zbyt dużej głośności lub zastosowanie zbyt wysokiego napięcia. 
Przed podłączeniem urządzenia należy sprawdź napięcie sieci elektrycznej oraz  
używać tylko dołączonego zasilacza/ładowarki. Nie należy przesadzać z głośnością. Przed
ponownym użyciem poczekaj, aż urządzenie ostygnie. Ewentualnie sprawdź ustawienie menu
awaryjnego wyłączenia. W razie potrzeby zmień ustawienie.

Pyt. Czas odtwarzania na urządzeniu ShoqBox jest krótki.
Przed rozpoczęciem odtwarzania sprawdź, czy akumulator jest całkowicie naładowany.  Z
czasem pogarsza się żywotność wewnętrznego akumulatora urządzenia. Akumulator można
wymienić. W sprawie wymiany należy zwrócić się do najbliższego serwisu firmy Philips.

OSTRZEŻENIE:
Nie należy otwierać urządzenia - ryzyko porażenia prądem elektrycznym! Pod żadnym pozorem nie
wolno podejmować prób samodzielnej naprawy urządzenia, gdyż spowoduje to unieważnienie gwarancji.

Rozwiązywanie problemów
W razie wystąpienia usterki należy wykonać czynności sprawdzające wymienione
na kolejnych stronach. Dalszą pomoc i inne wskazówki dotyczące rozwiązywania
problemów można także znaleźć na liście często zadawanych pytań pod adresem
www.philips.com/support. Jeśli nie uda się znaleźć rozwiązania problemu przy
użyciu podanych wskazówek, należy zwrócić się do sprzedawcy lub serwisu.
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Pyt. Podczas słuchania radia wyłączona jest funkcja DBB.
Funkcja ShoqBox obsługuje DBB tylko w przypadku odtwarzania muzyki; jednak nie

obsługuje jej w przypadku radia.

Pyt. Słaby odbiór radia
Słaby sygnał.  Wyreguluj ustawienie kabla słuchawek lub anteny. Niski poziom naładowania

akumulatora. Przełącz urządzenie na zasilanie sieciowe.

Pyt. Na wyświetlaczu urządzenia ShoqBox widoczna jest taka ikona: [błąd pliku].

Wystąpił błąd pliku: być może na dysku nie ma plików systemowych lub dysk 

jest nieprawidłowo sformatowany. Aby rozwiązać problem, urządzenie ShoqBox  

powinno być podłączone do komputera PC i do zasilania zewnętrznego i 

uruchamianie Menedżer urządzeń .  

Pyt. Jak odczytać numer wersji oprogramowania sprzętowego?
Wybierz kolejno opcje Menu ➔ Ustawienia ➔ Informacje,  aby wyświetlić wersję 

oprogramowania sprzętowego (FW vers:).

Pyt. Jak sprawdzić, ile wolnego miejsca pozostało na dysku odtwarzacza?
Wybierz kolejno opcje Menu ➔ Ustawienia ➔ Informacje,  aby wyświetlić 

ilość wolnego miejsca (Free:).

Pyt. Budzik nie działa
Błędna data i czas. 

Sprawdź, czy ustawienia zegara  i  budzika są prawidłowe.

Nie wybrano częstotliwości/źródła budzenia. 

Sprawdź, czy włączone zostały wszystkie niezbędne opcje budzika.

Niski poziom naładowania akumulatora  Podłącz urządzenie do zasilacza/ładowarki.
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Informacje ekologiczne
Nie używamy żadnych zbędnych opakowań. Opakowanie można łatwo rozdzielić 
na cztery odrębne materiały: karton, styr opian, PET oraz plastik.

Urządzenie składa się z materiałów, które można poddać procesowi odzysku, 
o ile przeprowadzi to wyspecjalizowana firma. Należy postąpić zgodnie z 
miejscowymi przepisami dotyczących składowania opakowań, zużytych bateriioraz  
przestarzałych urządzeń.

Utylizacja zużytych urządzeń
Produkt został wykonany z wysokiej jakości materiałów i elementów, które mogą zostać
poddane utylizacji i przeznaczone do ponownego wykorzystania.

Jeśli produkt został opatrzony symbolem przekreślonego pojemnika na odpady,
oznacza to, iż jest on objęty Dyrektywą Europejską 2002/96/EC (WEEE).

Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi wyrzucania odpadów
elektrycznych i elektronicznych.

Należy postępować zgodnie z obowiązującymi regulacjami i nie wyrzucać zużytych
urządzeń wraz ze zwykłymi odpadami. Ścisłe przestrzeganie wytycznych w tym zakresie
przyczyni się do zapobiegania ewentualnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska
naturalnego oraz ludzkiego zdrowia.

Informacje o prawach autorskich
0 Powielanie i dystrybucja nagrań w Internecie/na dyskach CD bez stosownych

uprawnień stanowi naruszenie praw autorskich i umów międzynarodowych.
Urządzenie oraz dołączone oprogramowanie są przeznaczone na użytek własny.

0 W Wielkiej Brytanii i niektórych innych krajach kopiowanie materiałów chronionych
prawem autorskim może wymagać uzyskania zgody właścicieli tych praw.
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Bezpieczeństwo i  konserwacja

Aby w pełni wykorzystać możliwości urządzenia, należy zapoznać się również z treścią
dołączonej do niego książeczki Safety & Warranty (Bezpieczeństwo i gwarancja), która
zawiera ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa.

Temperatury eksploatacji i przechowywania

0 Urządzenia ShoqBox należy używać w miejscach, w których temperatura utrzymuje
się między 0 a 35º C (między 32 do 95º F).

0 Urządzenie ShoqBox należy przechowywać w miejscu, w którym temperatura  
utrzymuje się między -20 a 45º C (między -4 do 113º F).

0 W niskich temperaturach żywotność akumulatora urządzenia ShoqBox może być krótsza. 
0 Wywołanych przez urządzenia grzewcze lub bezpośrednie działanie promieni

słonecznych.
0 Nagrzewanie się urządzenia ShoqBox podczas pracy, po podłączeniu go do 

komputera PC i podczas ładowania akumulatora jest zjawiskiem normalnym. 

Unikanie uszkodzeń i usterek

0 Należy sporządzać kopie zapasowe plików. Należy koniecznie zachowywać 
oryginalne pliki pobrane do urządzenia ShoqBox. Firma Philips nie ponosi 
odpowiedzialności za utratę materiałów w razie uszkodzenia produktu lub braku
możliwości odczytania danych z dysku twardego.

0 Aby uniknąć problemów, plikami należy zarządzać (przesyłać, usuwać itd.) tylko przy
pomocy oprogramowania muzycznego dołączonego do zestawu!

0 Nie należy upuszczać urządzenia ShoqBox ani dopuścić, by jakiś inny przedmiot
upadł na urządzenie.

0 Nie należy zanurzać urządzenia ShoqBox w wodzie. Nie wolno dopuścić 
do kontaktu gniazd połączeniowych z wodą, gdyż w razie wniknięcia 
wody do wnętrza urządzenia może dojść do jego poważnego uszkodzenia.

0 Urządzenie ShoqBox należy czyścić lekko zwilżoną ściereczką. Nie należy stosować
żadnych środków czyszczących zawierających alkohol, amoniak, benzen lub substancje
żrące, gdyż mogą one uszkodzić wykończoną powierzchnię urządzenia ShoqBox.

0 Znajdujące się w pobliżu urządzenia włączone telefony  komórkowe mogą
powodować zakłócenia.

20
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Korzystanie z zasilacza / ładowarki

0 Należy używać wyłącznie zasilacza dostarczonego razem z urządzeniem ShoqBox.
Zasilacze innych urządzeń elektronicznych, mimo zewnętrznego podobieństwa, 
mogą spowodować uszkodzenie urządzenia ShoqBox.

0 Jedyną metodą całkowitego odcięcia zasilania od zasilacza/ładowarki jest odłączenie
od źródła zasilania.

0 Należy zawsze pozostawiać wolną przestrzeń wokół zasilacza. Urządzenia nie 
należy używać w miejscach, w których przepływ powietrza wokół zasilacza 
byłby utrudniony, np. w regale.

0 Podłączając i odłączając zasilacz, należy zawsze chwytać go za boki. Nie zbliżać 
palców do metalowych elementów wtyczki.

0 W zasilaczu urządzenia ShoqBox występują wysokie napięcia i nie należy pod
żadnym pozorem go otwierać, nawet gdy urządzenie ShoqBox jest wyłączone.

Korzystanie ze słuchawek

0 Bezpieczne słuchanie
Głośność należy nastawiać na umiarkowany poziom. Korzystanie z słuchawek 
przy dużej głośności może mieć niekorzystny wpływ na słuch użytkownika.
Ważne (dotyczy modeli z dołączonymi słuchawkami):
Firma Philips gwarantuje zgodność odtwarzaczy audio z ustalonymi przez  
odpowiednie instytucje maksymalnymi poziomami mocy dźwięku wyłącznie w 
przypadku korzystania z dostarczonych oryginalnych słuchawek. Jeśli zajdzie
konieczność ich wymiany,  firma Philips zaleca kontakt ze sprzedawcą w celu
zamówienia modelu identycznego z oryginalnym.

0 Bezpieczeństwo ruchu drogowego
Nie należy używać słuchawek, prowadząc samochód lub pojazd jednośladowy,  
gdyż grozi to spowodowaniem wypadku.

0 Optymalizacja jakości odtwarzania
Zalecamy stosowanie z urządzeniem ShoqBox wyłącznie słuchawek firmy PHILIPS. 
W przypadku użycia słuchawek firmy innych niż PHILIPS nie ma gwarancji
odpowiedniej głośności / jakości dźwięku.

21
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Dane techniczne

System
Moc wyjściowa (głośników) 2 x 2W (4 Ω)
Słuchawek 2 x 4mW (16 Ω)
Pasmo przenoszenia 20 Hz - 20 KHz 
Całk. zniekształcenia harmoniczne 0.01%- 0.1%
Korektor 6-zakresowy

Wyświetlacz Czarno-biały,  128 x 96 pikseli 

Podświetlenie biała dioda LED

Złącza Słuchawki stereofoniczne, Mini USB (typ B), zasilacz, Antena

FM/słuchawki stereo, LINE IN

Akumulator Wymienny (w serwisie firmy Philips) 1600mAh, litowo-jonowy

Pamięć PSS120: 512MB NAND Flash *

PSS110: 256MB NAND Flash *

*  Rzeczywista pojemność po sformatowaniu będzie mniejsza

Obsługiwane formaty odtwarzania
MP3 8-320 kb/s i VBR

WMA 32- 192 kb/s

Częstotliwości próbkowania 8, 11.025, 16, 22.050, 32, 44.1, 48

Obsługa znaczników ID3-tag Tak
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a

Połączenie z komputerem PC USB

Przenoszenie plików Z Eksploratora Windows

Przenoszenie muzyki Z programu Musicmatch® Jukebox do odtwarzacza

Zasilanie
Uniwersalny zasilacz/ładowarka AY3197/00

Wbudowany akumulator litowo-jonowy 1600mAh, wymienny (w serwisie firmy Philips)

Czas odtwarzania przy zasilaniu z akumulatora
10 godzin przy zasilaniu z wbudowanego akumulatora   
(ładowanego przez 4 godziny. Szybkie ładowanie: 1 godz.)
Żywotność akumulatora zależy od sposobu eksploatacji.

Dane ogólne
Wymiary 182 (szer.) x 58 (dł.) x 53 (wys.) mm

Ciężar 350g 

Zestaw spełnia wymogi Unii Europejskiej odnośnie poziomu zakłóceń radiowych.

W związku z ciągłym rozwojem swoich produktów, firma PHILIPS zastrzega sobie
prawo do zmiany ich wzornictwa i paramterów technicznych bez uprzedzenia.

Przeróbki niezatwierdzone przez producenta mogą spowodować utratę przez
użytkownika prawa do korzystania z tego urządzenia.

Wszystkie znaki handlowe i zastrzeżone znaki handlowe są własnością 
odpowiednich firm.

Wszelkie prawa zastrzeżone
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Musicmatch® Jukebox - informacje

Dzięki temu nagradzanemu oprogramowaniu możesz łatwo konwertować utwory z płyt CD do

formatu MP3, zarządzać kolekcją muzyki cyfrowej oraz przegrać muzykę do urządzenia. 

Uwaga:
Muzyka, która nie została przegrana do urzadzenia za pomoca programu Musicmatch®
Jukebox nie może być odtwarzana przez urządzenie.  

Zainstaluj programy Musicmatch® Jukebox i
Menedżer urządzeń

Włóż dostarczony  w zestawie dysk CD do stacji dysków CD-ROM komputera.1

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć instalację.2

Wprowadź wymagane informacje w wyświetlonym okienku.3

Uruchamianie programu Musicmatch® Jukebox

Podłącz urządzenie do komputera za pomocą dostarczonego kabla USB.

Zostanie automatycznie wyświetlony ekran podłączenia przez port USB.

1

Uruchamianie programu Musicmatch® Jukebox .  2

WSKAZÓWKA

Informacje na temat lokalizacji portu USB zawarte są w podręczniku użytkownika 

komputera. Port oznaczony jest symbolem USB na obudowie komputera.

✔

Device Manager - informacje 
Menedżer urządzeń umożliwia aktualizację i odtwarzanie ustawień urządzenia za pomocą kilku

prostych kliknięć.
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Ekran główny

2

6

Menu rozwijalne: aby uzyskać dostęp do różnych funkcji1

Okno Player (Odtwarzacz): zawiera informacje o utworze i zapewnia podstawowe funkcje sterowania2

*Ze względu na sposób użytkowania rzeczywisty wygląd wyświetlacza może być inny

31 54

7

Okno Playlist (Lista odtwarzania): zawiera informacje o liście odtwarzania3

Pole tekstowe: Wpisz tutaj kryteria wyszukiwania4

Przyciski sterujące rozmiarem okna: Pomniejsza, powieksza lub zamyka okno programu Musicmatch®5

Ekran Library (Biblioteka): zawiera informacje o bibliotece6

Portable device (Urządzenie przenośne): uruchamia program Portable Device Manager
(Menedżer urządzeń przenośnych)

7

DM_MMJB_pol.qxd  26/1/05  16:10  Page 2



3

Wyszukaj i dodaj utwory ze wszystkich dysków
(do okna Library <Biblioteka>)

Wybierz kolejno opcje: Options (Opcje) > Music Library (Biblioteka muzyczna) > Search
and Add Tracks From All Drives (Wyszukaj i dodaj utwory  ze wszystkich dysków).

1

W polu Look In (Szukaj w) wybierz opcję All Drives (wszystkie dyski) lub inne wybrane

urządzenia, aby wyszukać pliki muzyczne. Zaznacz lub anuluj zaznaczenie innych opcji i kliknij

przycisk OK,  aby rozpocząć wyszukiwanie.

2

Pliki zostaną dodane do biblioteki.3

*Ze względu na sposób użytkowania rzeczywisty wygląd wyświetlacza może być inny

Program Musicmatch® Jukebox wyszuka wszystkie pliki muzyczne dostępne na dysku twardym

komputera lub na wszystkich dostępnych dyskach twardych.
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Dodawanie utworów do listy odtwarzania przy 
użyciu metody "przeciągnij i upuść"

Kliknij, aby zaznaczyć pozycję.1

Przeciągnij wybrane utwory do okna listy odtwarzania.2

Wybrany utwór został dodany do docelowej listy odtwarzania. Rozpocznie się ich odtwarzanie.3

WSKAZÓWKA

Naciśnij i przytrzymaj klawisz <Ctrl> na klawiaturze, aby zaznaczyć więcej niż jedną

pozycję. Aby zaznaczyć kolejne elementy, kliknij pierwszy z nich, naciśnij i przytrzymaj

klawisz <Shift> na klawiaturze, a następnie kliknij ostatni element.

✔

*Ze względu na sposób użytkowania rzeczywisty wygląd wyświetlacza może być inny
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Usuwanie utworów i list odtwarzania

Kliknij, aby zaznaczyć pozycję.1

Aby usunąć utwory, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Remove tracks
(Usuń utwory).

2

Naciśnij klawisz <Delete> na klawiaturze, aby usunąć wybraną pozycję.3

*Ze względu na sposób użytkowania rzeczywisty wygląd wyświetlacza może być inny

WSKAZÓWKA

Naciśnij i przytrzymaj klawisz <Ctrl> na klawiaturze, aby zaznaczyć więcej niż jedną

pozycję. Aby zaznaczyć kolejne elementy, kliknij pierwszy z nich, naciśnij i przytrzymaj

klawisz <Shift> na klawiaturze, a następnie kliknij ostatni element.

✔
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Edycja informacji o utworze

Kliknij utwór, aby wyświetlić jego właściwości.1

Aby wyświetlić okno Edit track Info, kliknij prawym przyciskiem myszy i 

wybierz opcję Edit Track Info... (Edycja informacji o utworze...).

2

Kliknij pola tekstowe, aby edytować odpowiednie informacje.3

Kliknij przycisk OK,  aby zapisać wprowadzone informacje. Kliknij przycisk Cancel
(Anuluj), aby zrezygnować z wprowadzonych zmian.

4

*Ze względu na sposób użytkowania rzeczywisty wygląd wyświetlacza może być inny

WSKAZÓWKA

W kroku 2 można również kliknąć przycisk .

✔
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Wyszukiwanie utworów 

Wprowadź poszukiwane wyrażenie w polu Search (Wyszukaj).1

Kliknij ikonę GGoo,  aby rozpocząć wyszukiwanie.2

Zostaną wyświetlone utwory zawierające poszukiwane wyrażenie.3

Wyświetlone pozycje można przenosić, usuwać, przeciągać i upuszczać, tak jak opisano w

poprzednich rozdziałach.

4

*Ze względu na sposób użytkowania rzeczywisty wygląd wyświetlacza może być inny
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Prześlij utwory i listy odtwarzania do urządzenia

Kliknij kolejno opcje: File (Plik) > Send to portable device (Wyślij do

urządzenia przenośnego), aby uruchomić program Portable Device Manager
(Menedżer urządzeń przenośnych).

1

Przeciągnij i upuść utwory i listy odtwarzania do programu  Portable Device Manager
(Menedżer urządzeń przenośnych). (Philips PSS xxx, xxx = numeru modelu)

2

Wybrane elementy zostaną przeniesione do odtwarzacza.3

WSKAZÓWKA

Listy odtwarzania można przenieść bezpośrednio do urządzenia, klikając przycisk

znajdujący się poniżej okna listy odtwarzania. 

Szczególowe informacje dotyczace programu Musicmatch® Jukebox można uzyskać 

klikając kolejno opcje: HHeellpp (Pomoc) > MMuussiiccmmaattcchh  JJuukkeebbooxx  HHeellpp (Pomoc 

programu Musicmatch Jukebox).

✔

*Ze względu na sposób użytkowania rzeczywisty wygląd wyświetlacza może być inny
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Aktualizacje

Odtwarzacz z pewnością będzie doskonale służył przez wiele lat. Aby odtwarzacz służył jak

najlepiej, zaleca się regularne sprawdzanie na stronie www.philips.com, czy dostępne są nieodpłatne

najnowsze aplikacje i oprogramowanie sprzętowe odtwarzacza.

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego

Pracą urządzenia steruje wewnętrzny program nazywany  oprogramowaniem sprzętowym.  

W celu zaktualizowania urządzenia należy pobrać i zainstalować najnowszą wersję oprogramowania

sprzętowego.

Podłącz urządzenie do komputera (w razie potrzeby zasilanie za pomocą dołączonego 

zasilacza sieciowego).  Uruchom program Device Manager (Menedżer urządzeń), klikając

kolejno opcje: Start  ➔ Programy  ➔ Philips ➔  xxx ➔ xxx.   (xxx = numeru modelu)

2

W oknie głównym kliknij opcję Upgrade (Aktualizuj).3

UWAGA!

Podłącz znajdujący się w zestawie zasilacz wielonapięciowy / ładowarkę umieszczając

wtyczkę w gnieździe oznaczonym 5V DC, a następnie podłącz urządzenie do gniazda.

Zapewni to stały dopływ energii niezbędny do zakończenia tego procesu.

✔

Po zakończeniu pracy programu Device Manager (Menedżer urządzeń) z urządzeniem

zostanie wyświetlony monit o odłączenie urządzenia od komputera.  Ostrożnie wyjmij

urządzenie, klikając przycisk na pasku zadań.

4

Po odłączeniu kabla USB aktualizacja oprogramowania sprzętowego zostanie automatycznie

uruchomiona. Po ponownym uruchomieniu urządzenia i wyświetleniu ekranu powitalnego

proces zostanie zakończony.

5

Po przejściu na stronę internetową www.philips.com/support. Aby uzyskać dostęp do pliku

uaktualnienia, może być konieczne wprowadzenie numeru modelu. Plik(i) należy zapisać w

folderze na komputerze PC. Przed zainstalowaniem uaktualnienia pliki należy rozpakować.

1

Użytkownicy systemu Windows XP / 2000:

Urządzenie zostanie automatycznie rozłączone, gdy program Device Manager
(Menedżer urządzeń) zakończy pracę z tym urządzeniem..
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Odtwarzanie ustawień urządzenia

Pracą urządzenia steruje wewnętrzny program nazywany  oprogramowaniem
sprzętowym. Jeśli plik oprogramowania sprzętowego jest uszkodzony, niezbędne

może być odtworzenie ustawień urządzenia.

Podłącz urządzenie do komputera (w razie potrzeby zasilanie za pomocą dołączonego 

zasilacza sieciowego).  Uruchom program Device Manager (Menedżer urządzeń), klikając

kolejno opcje: Start  ➔ Programy  ➔ Philips ➔  xxx ➔ xxx.   (xxx = numeru modelu)

1

W głównym oknie kliknij opcję Restore (Przywróć). Po zakończeniu pracy programu

Device Manager (Menedżer urządzeń) z urządzeniem zostanie wyświetlony monit o

odłączenie urządzenia od komputera.

2

Ostrożnie wyjmij urządzenie, klikając przycisk na pasku zadań.3

Po odłączeniu kabla USB odtwarzanie ustawień urządzenia zostanie automatycznie 

uruchomione.  Po ponownym uruchomieniu urządzenia i wyświetleniu ekranu powitalnego

proces zostanie zakończony.

4

WSKAZÓWKA

Przed odtwarzaniem ustawień urządzenie powinno być w pełni naładowane.  

Zapewni to stały dopływ energii niezbędny do zakończenia tego procesu.

✔

OSTRZEŻENIE:

Cała zawartość oraz muzyka zostaną usunięte! Przed odtwarzaniem ustawień

urządzenia należy wykonać kopie bezpieczeństwa wszystkich plików.

Użytkownicy systemu Windows XP / 2000: 

Urządzenie zostanie automatycznie rozłączone, gdy program Device Manager
(Menedżer urządzeń) zakończy pracę z tym urządzeniem.
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