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Kezdeti lépések a PSS-sel (Personal
Sound System)
Olvassa el ezt az ismertetőt, mielőtt használatba veszi PSS-ét. 

Személyi hangrendszer (pss) eszközének használatához sok sikert kívánunk!

Regisztrálási
Mivel a termék frissítése lehetséges, javasoljuk, hogy regisztrálja a terméket a

www.philips.com/register weboldalon, hogy minden ingyenes frissítésről a lehető 

leghamarabb tájékoztathassuk.

Milyen kézikönyvet használjon?
A PSS-hez mellékelt CD-n részletes felhasználói készikönyvet talál. Szánjon rá valamennyi

időt, hogy a PSS minden jellemzőjét megismerje. A fájlt erről a weboldarról is letöltheti:

www.philips.com/support

Ne feledkezzen el a frissítésekről 
Biztosak vagyunk benne, hogy sokáig öröme telik majd a készülékben. A legjobb  

teljesítmény érdekében javasoljuk, hogy időnként látogasson el a www.philips.com/support
weboldalra a termék ingyenesen elérhető, legújabb szoftver és firmware frissítéseit letölteni.

Ezen letöltések segítenek optimalizálni a készülék teljesítményét, valamint hogy élvezhesse

az újabb hangformátumok jövőbeli támogatását is.

Élvezze  a  zenehallgatás új élményét!
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Kezelőszervek és csatlakozások áttekintése

1 Navigáció 3   Felfelé / Előző / Gyors előrescsévélés
4   Lefelé / Következő / visszacsévélés
1 Balra / vissza az előző menübe, vagy egy 

könyvtárszinttel feljebb
2   Jobbra / a menübeállítások nyugtázására

2 +  /  –– Hangerőszabályzás 

3 DBB A  Dynamic Bass Boost rendszer be- vagy kikapcsolására,
amely a mélyhangokat emeli ki  

4 MENU Menülehetőségek

5 2; Ki- és bekapcsolása; Lejátszás / szünet; rádióállomás 
kapcsolására / eltárolására

6 SOURCE A főmenübe történő visszatérésre /  a lejátszás képernyő
vagy a könyvtár opciók megjelenítésére

7 Csatlakozófedél

8 5V DC Töltőcsatlakozó

9 Visszaállító gomb nyílása  Itt kell megnyomni, ha a készülék "lefagyna" 

0 USB USB-kábel csatlakozója

! LINE IN 3,5 mm-es csatlakozó aljzat audio kábel számára: kösse
ide a külső berendezés LINE OUT (vonal kimenet) 
csatlakozását

@ p / b 3,5 mm-es csatlakozó aljzat fejhallgató (nem tartozék)

vagy URH antenna (tartozék) számára  -  fejhallgatón

keresztül történő zenehallgatáshoz
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1 Töltse fel az akkumulátort
A PSS-t akkumulátor működteti. Az akkumulátor 100%-os
teljesítőképességének eléréséhez töltse az akkumulátort 4 órán keresztül. 
A PSS működtetéséhez a mellékelt adaptert / töltőt is használhatja.

2 Kapcsolja be a készüléket, és élvezze a zenét!
Bekapcsolás: Tartsa nyomva a 2; gombot 2 másodpercre. Kikapcsolás: 
Tartsa nyomva újra  a  2; gombot legalább 2 másodpercre. Elhelyeztünk 
néhány zeneszámot a PSS-en, hogy kézheszvételkor azonnal élvezhesse a zenét.

Alapműveletek Használandó kezelőszervek

Válassza ki a Music (zene) /     A kiválasztáshoz nyomja meg a 
Tuner (rádió vevő) / LINE-IN  SOURCE (jelforrás) gombot
(vonal bemenet) lehetőséget
A menü képernyő megjelenítéséhez Nyomja meg a MENU gombot
és elhagyásához
Görgetés és tallózás 3,4,1 ,2 felfelé, lefelé, balra és jobbra

Lépés a különböző Következő menüre lépés: 2 előző
menüszintekre menüre lépés: 1

Zene lejátszása Jelölje ki a kívánt elemet, majd nyomja
meg a következő gombot: 2; 

Zene szüneteltetése Lejátszás közben nyomja meg a 2; gombot

Hangerő módosítása Nyomja meg a következő gombot: 
VOLUME + / ––

Műsorszám gyors előrecsévélése Nyomja le félig és tartsa nyomva 4

Műsorszám visszacsévélése Nyomja le félig és tartsa nyomva 3

Előző vagy következő műsorszám  Következő elemre lépés: 4 előző 
lejátszása elemre lépés: 3 
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4 Csatlakoztatás

S

3 Telepítse

Helyezze be a tartozékként kapott CD-lemezt számítógépe
CD-ROM meghajtójába. Ha a CD nem indul el magától,
kattintson a CD gyökérkönyvtárában található pss.exe fájlra.
Válassza ki a nyelvet .  A Musicmatch® Jukebox és  a  Device
Manager (Eszközkezelő) telepítéséhez kövesse a képernyőn
megjelenő utasításokat.

FIGYELEM!
WINDOWS 98SE FELHASZNÁLÓK:
A TELEPÍTÉSI PROBLÉMÁK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN A LEJÁTSZÓ ESZKÖZT NE
CSATLAKOZTASSA A SZÁMÍTÓGÉPHEZ, AMÍG A TELEPÍTÉS BE NEM FEJEZŐDIK.

Nyissa fel a készülék hátulján található csatlakozófedelet. Csatlakoztassa a

mellékelt állítható feszültségű adaptert / töltőt a készülék 5V DC feliratú

aljzatába, majd csatlakoztassa egy normál fali csatlakozó aljzatba.

Csatlakoztassa az USB kábel keskenyebb végét a PSS-hez, szélesebb végét

pedig számítógépe USB portjához.  A számítógépen a "Sajátgép" mappán

belül a pss egységet "Cserélhető lemez"-ként jeleníti meg a Windows

Explorer. Már készen is ál l a zeneszámok letöltésére.
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SAz eszközön csak a Musicmatch® Jukebox-szal kimásolt zene
játszható le.

5 Műsorszámok és számlisták küldése
Indítsa el a Musicmatch® lehetőséget a 
számítógépen a Windows asztalról vagy a 
Start menüből.

Zeneszámok felvétele a Zene mappába
Válassza az Options (Opciók) > Music Library (Zenei könyvtár)> Search and
Add Tracks From All Drives (Műsorszámok keresése és hozzáadása minden
meghajtón) menüpontot. A Look In (Keresés helye) mezőben válassza az All
Drives (Minden meghajtó) lehetőséget (vagy bármely más kívánt meghajtót) a
zenei fájlok kereséséhez. Jelöljön ki további opciókat kívánság szerint és kattintson
az  OK gombra  a  keresés elkezdéséhez. A fájlok bekerülnek a könyvtárba.

Hozzon létre új lejátszási listát átvitelre
Kattintson egy tételre a kijelöléshez. Egérrel húzza a kiválasztott elemeket a
számlistaablakba. A kiválasztott tétel a lejátszási listába kerül. Elindul a lejátszás.

Műsorszámok és számlisták küldése a hordozható eszközre
A  Portable Device Manager (Hordozhatóeszköz-kezelő) megnyitásához kattintson
a  File (Fájl) > Send to portable device (Küldés hordozható eszközre)
menüpontra. A PSS ikonja megjelenik a Portable Device Manager
(Hordozhatóeszköz-kezelő) ablakban. Az egyes műsorszámokat vagy számlistákat
egérrel húzhatja a Portable Device Manager (Hordozhatóeszköz-kezelőre). A
kiválasztott számok és listák most az eszközre kerültek. A számlistaablak alatti

gombra kattintva a számlisták közvetlenül is az eszközre másolhatóak.
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