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Czynności wstępne - mikrowieża
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy poświęcić trochę czasu na zapoz-

nanie się z niniejszą instrukcją. Mamy nadzieję, że urządzenie Kulisty bumbox (pss)

da państwu wiele satysfakcji.

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.

Dostęp do podręcznika
Szczegółowy podręcznik użytkownika został zamieszczony na płycie CD, umieszczonej we

wspólnym opakowaniu z urządzeniem. Poświęć trochę czasu na zapoznanie się z

zamieszczonym w nim opisem funkcji urządzenia. Plik podręcznika można także pobrać z

następującej strony internetowej: www.philips.com/support

Nie zapomnij o aktualizacjach 
Odtwarzacz z pewnością będzie doskonale służył przez wiele lat. Aby odtwarzacz służył jak

najlepiej, zaleca się regularne sprawdzanie na stronie www.philips.com/support, czy

dostępne są nieodpłatne najnowsze aplikacje i oprogramowanie sprzętowe odtwarzacza.

Pobrane programy pomogą zoptymalizować działanie odtwarzacza i w przyszłości

umożliwić obsługę nowych formatów plików audio.

Ciesz się nowymi wrażeniami.
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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; 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
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1 Naładuj akumulator
Mikrowieża może być zasilana akumulatorowo. Aby naładować akumulator
w 100%, ładuj go od 4 godzin. Alternatywnym źródłem energii dla
urządzenia jest załączony zasilacz/ładowarka.

2 Włącz zasilanie i ciesz się muzyką!
Naciśnij i przytrzymaj przycisk 2; ,aby włączyć zasilanie. Naciśnij i przytrzymaj
przycisk 2; , aby wyłączyć zasilanie. Aby można było od razu rozpocząć
korzystanie z urządzenia, umieściliśmy na nim kilka utworów muzycznych.

Podstawowe operacje Przycisk, który należy nacisnąć

Wybierz opcję Music /      Naciśnij przycisk SOURCE , aby podświetlić    
Tuner (rádió vevő) / LINE-IN  wybraną 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  
menüszintekre 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 lub  Naciśnij przycisk 4 , aby przejść do  
poprzedniego utworu następnego utworu, lub 3   , aby przejść 

do poprzedniego utworu
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4 Podłączenie

S

3
Zainstalować
Włóż dostarczony  w zestawie dysk CD do stacji dysków

CD-ROM komputera. Jeśli płyta CD nie zostanie 

uruchomiona automatycznie, kliknij plik pss.exe, który  

znajduje się w katalogu głównym płyty.  Wybierz język. 

Aby zainstalowac programy  Musicmatch® Jukebox  i
Menedżer urządzeń, postępuj zgodnie z instrukcjami 

wyświetlanymi na ekranie komputera.

UWAGA!
Użytkownicy systemu Windows 98 SE:
Aby uniknąć problemów z instalacją NIE NALEŻY PODŁĄCZAĆ urządzenia 
odtwarzacza do komputera PC, dopóki instalacja nie zostanie zakończona.

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.

Podłącz mniejszą końcówkę kabla USB do urządzenia, natomiast większą do

portu USB komputera. Urządzenie zostanie wykryte przez komputer jako

"dysk wymienny" w oknie "Mój komputer" w Eksploratorze Windows.

Urządzenie jest gotowe do pobrania utworów muzycznych.
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SMuzyka, która nie zostala przegrana do urzadzenia za pomoca
programu Musicmatch® Jukebox nie może być odtwarzana
przez urządzenie.

5
Prześlij utwory
Uruchom program Musicmatch® na 
komputerze PC z pulpitu systemu Windows lub menu Start.

Dodawanie utworów do biblioteki muzycznej
Wybierz kolejno opcje: Options (Opcje) > Music Library (Biblioteka muzyczna)
>  Search and Add Tracks From All Drives (Wyszukaj i dodaj utwory ze
wszystkich dysków). 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. Pliki zostaną dodane do biblioteki.
Tworzenie listy utworów do przeniesienia
Kliknij, aby zaznaczyć pozycję. Przeciągnij wybrane utwory do okna listy 
odtwarzania. Wybrany utwór został dodany do docelowej listy odtwarzania.
Rozpocznie się ich odtwarzanie.

Prześlij utwory do urządzenia
Kliknij kolejno opcje: File (Plik) > Send to portable device (Wyślij do
urządzenia przenośnego), aby uruchomić program Portable Device Manager
(Menedżer urządzeń przenośnych). W oknie programu  Portable Device Manager
(Menedżer urządzeń przenośnych) pojawi się ikona mikrowieży. Przeciągnij i
upuść utwory i listy odtwarzania do programu  Portable Device Manager
(Menedżer urządzeń przenośnych). Wybrane elementy zostaną przeniesione do
odtwarzacza. Listy odtwarzania można przenieść bezpośrednio do urządzenia,
klikając przycisk znajdujący się poniżej okna listy odtwarzania.
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