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Začíname s osobným zvukovým
systémom (PSS)
Pred použitím PSS si nájdite trochu času na prečítanie týchto informácií. 

Dúfame, že sa budete tešiť z vášho prehrávača osobný zvukový systém (pss).

Zaregistrova
Váš produkt máte možnosť vylepšovať, odporúčame vám teda, aby ste ho zaregistrovali

na adrese www.philips.com/register a my vás potom budeme môcť informovať vždy,  keď

budú k dispozícii nové vylepšenia.

Existuje príručka?
Podrobná používateľská príručka sa nachádza na CD disku, ktorý je pribalený s vašim

PSS. Venujte jej trochu času, aby ste sa oboznámili zo všetkými dostupnými funkciami.

Rovnaký súbor môžete tiež prevziať z tejto webovej stránky: www.philips.com/support

Nezabudnite na aktualizácie 
Sme presvedčení, že z toho výrobku budete mať radosť veľmi dlho. Aby ste dosiahli ten

najlepší výkon, odporúčame vám pravidelne kontrolovať na adrese www.philips.com/support
bezplatné vylepšenia najnovšieho softvéru a  firmvéru pre váš výrobok.

Po ich prevzatí budete môcť optimalizovať výkon vášho výrobku a výhodne využívať

budúcu podporu nových zvukových formátov.

Vychutnajte si nový hudobný zážitok.
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Prehľad prepojení a ovládacích prvkov

1 Ovládanie 3   Nahor / Predchádzajúca / Pretáčanie dozadu
4   Nadol / Nasledujúca / Pretáčanie dopredu
1 Doľava / Návrat do predchádzajúceho menu alebo

úrovne knižnice
2   Doprava / Potvrdenie nastavenia menu

2 +  /  –– Ovládanie hlasitosti  

3 DBB Zapne alebo vypne funkciu Dynamic Bass Boost, ktorá
zlepšuje basové tóny   

4 MENU Pre možnosti ponuky a na uzamknutie tlačidiel

5 2; Zapnutie / vypnutie; Prehrávanie / pozastavenie; spustí /
uloží rádiovú stanicu

6 SOURCE Vráti sa do kmeňového menu  /   zobrazí obrazovku
prehrávaných skladieb alebo možnosti knižnice

7 Kryt konektorov

8 5V DC Nabíjacia zásuvka

9 Reštartovanie otvorenia  Zatlačte toto tlačidlo, aby ste prístroj reštartovali, ak sa
"zasekol" alebo "zamrzo l "   

0 USB Konektor pre kábel USB

! LINE IN 3,5 mm zásuvka pre audio kábel: pripája sa k LINE OUT
(VÝSTUPU) doplnkového príslušenstva.

@ p / b 3,5 mm konektor pre slúchadlá (nie sú súčasťou balenia)

alebo pre FM anténu (súčasť balenia) - ak počúvate

hudbu prostredníctvom reproduktorov
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1 Nabite batériu
Váš PSS je napájaný nabíjateľnou batériou. 100 %-né nabitie batérie sa
dosiahne po 4 hodinách nabíjania. Na prevádzku PSS môžete tiež použiť
pribalený adaptér/nabíjačku.

2 Zapnite a bavte sa!
Zatlačte a podržte 2; a prehrávač sa zapne. Zatlačte a podržte 2; a  
prehrávač sa vypne. Do vášho PSS sme nahrali niekoľko hudobných skladieb,
aby ste si mohli rýchlo vychutnať hudobný zážitok.

Základné činnosti Stlačenie ovládacích prvkov

Vyberte položku Music (Hudba),  Na zvýraznenie a vybratie položky  
Tuner alebo LINE-IN (VSTUP)  stlačte tlačidlo SOURCE (ZDROJ)

Vstúpiť / odísť z obrazovky menu  Stlačte tlačidlo MENU 
Výber položiek a prehľadávanie 3,4,1 ,2 na posúvanie nahor, nadol,

doľava, doprava

Prechod do rôznych úrovní ponuky Stlačením tlačidla 2, prejdete na 
nasledujúcu a stlačením tlačidla 1
na predchádzajúcu

Prehrávanie hudby Zvýraznite výber a stlačte tlačidlo 2; 

Pozastavenie hudby Stlačte tlačidlo 2;  počas prehrávania

Zmena hlasitosti Stlačte tlačidlo VOLUME + / ––
Pretáčanie stopy dopredu Stlačte do polovice a podržte 4

Pretáčanie stopy dozadu Stlačte do polovice a podržte 3

Prehrávanie nasledujúcej alebo   Stlačením tlačidla 4 prejdete na   
predchádzajúcej stopy nasledujúcu a stlačením tlačidla 3  na 

predchádzajúcu
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4 Pripojenie 

S

3 Inštaláciu
Do jednotky CD-ROM počítača vložte dodávaný disk CD.

Ak sa CD disk automaticky nespustí, tak z kmeňového

adresára CD disku kliknite na súbor pss.exe. Vyberte si

jazyk. Postupujte podla pokynov na obrazovke, aby ste 

dokoncili in?taláciu programov  Musicmatch® Jukebox  a
Device Manager.

UPOZORNENIE!
Používatelia systému Windows 98SE:
Aby sa zabránilo problémom s inštaláciou, NEPRIPÁJAJTE prehrávač k počítaču, kým
sa NEDOKONČÍ inštalácia.

Otvorte kryt konektorov v zadnej časti vášho prístroja pss. Do konektora

prístroja pss, ktorý je označený 5V DC, pripojte pribalený adaptér / nabíjačku

s viacerými voltovými napätiami, a potom pripojte adaptér alebo nabíjačku do

sieťovej zásuvky. Pripojte menšiu koncovku vášho USB kábla do PSS, väčšiu

koncovku do USB portu počítača. Na počítači sa prístroj pss v programe

Windows Explorer v položke "Tento počítač" medzi ovládačmi identifikuje ako

"Vymeniteľný disk". Zariadenie je teraz pripravené na prevzatie hudobných

skladieb.
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S
Hudba, ktorá nebola na vaše zariadenie prenesená pomocou
programu Musicmatch® Jukebox, sa nebude dať na vašom
zariadení prehrávať.

5 Prenos
Na pocítaci spustite program Musicmatch® 
z pracovnej plochy systému Windows alebo z ponuky Štart.

Pridajte skladby do hudobnej knižnice
Prejdite do ponuky Options (Možnosti) > Music Library (Hudobná knižnica)
>  Search and Add Tracks From All Drives (Vyhľadať a pridať skladby  zo
všetkých diskov). V políčku Look In (Hľadať v) vyberte položku All Drives
(Všetky disky) (alebo ktorékoľvek iné uprednostňované disky), na ktorých má
aplikácia hľadať hudobné súbory. Zaškrtnite alebo zrušte zaškrtnutie iných
možností a kliknite na tlačidlo OK,  aby sa spustilo vyhľadávanie. Súbory sa
pridajú do Library (Knižnice). 

Vytvorte si zoznam skladieb na prenos
Kliknite na položku a vyznačte ju. Výber potiahnite do okna playlist window
(okna so zoznamom skladieb). Zvolená track (skladba) je teraz v playlist 
(zozname skladieb). Začne prehrávať.

Zaslať skladby na vaše zariadenie
Kliknite na položku File (Súbor) > Send to portable device (Zaslať na
prenosné zariadenie), aby sa otvorila aplikácia Portable Device Manager
(Správca prenosných zariadení). Váš PSS sa objaví ako ikona v okne Portable
Device Manager.  Potiahnite a pustite skladby  a  zoznamy skladieb do aplikácie
Portable Device Manager (Správca prenosných zariadení). Váš výber sa teraz
prenáša do vášho zariadenia. Zoznamy skladieb môžete kliknutím na tlačidlo

pod oknom playlist window (oknom so zoznamom skladieb) preniesť

priamo na vaše zariadenie.
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