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Vi håber,du bliver glad for din personligt 
lydsystem (pss)

Besøg: www.philips.com/support
og indtast produktnavn for at få vist:

· OSS (Ofte Stillede Spørgsmål)
· De nyeste brugermanualer
· De nyeste computersoftware-downloads
· Firmware-opgraderingsfiler

Registrere
Da produktet kan opgraderes, anbefaler vi at du 
registrerer dig på www.philips.com/register, så vi kan 
give dig besked, lige så snart der kommer gratis opdateringer.

Serienummeret er placeret bag på dækslet. Åbn dækslet for at se nummeret.
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Introduktion

1 Oplad batteriet

Åbn tilslutningsdækslet på bagsiden af dit personlige 
lydsystem. Forbind den medfølgende multispændings-
adapter/-oplader med stikket markeret med 5V DC.
Sæt derefter den multispændingsadapter/ -oplader i en 
almindelig stikkontakt. Oplad i 4 timer for 100% opladning 
af batteriet. Lynopladning:1 timer. (Batteriets levetid varierer afhængigt af brug).

2 Installer musiksoftware

Indsæt den medfølgende cd i computerens cd-rom-drev.
Følg instruktionerne på skærmen for at udføre installationen.

3 Tilslut til pss til computeren

Tilslut pss til computeren med det medfølgende 
USB-kabel. Pss tilsluttes strømforsyningen med det 
medfølgende kabel. Skærmbilledet for USB-tilslutning
vises automatisk.

BEMÆRK! WINDOWS 98SE-BRUGERE:
For at undgå installationsproblemer må du IKKE TILSLUTTE pss
til computeren, før installationen er afsluttet.
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4 Arranger og overfør musik

Start musiksoftwaren fra menuen Start eller 
skrivebordet i Windows. Arranger din musik og 
dine afspilningslister. Overfør musikfilerne fra 
computeren til pss.

5 Fjernes afspilleren sikkert 

Afslut musiksoftwaren.
Fjern pss sikkert fra computeren ved at klikke på på 
proceslinjen for at undgå filfejl.
(WINDOWS 98SE-brugere: Her er der ikke noget -ikon.
Du skal bare afbryde forbindelsen til audio-jukeboksen, efter filoverførslen er afsluttet).

6 Fordyb dig i din musik, lige meget hvor du er 

Tryk på, og hold 2; nede for at tænde.
Brug rullefunktionerne til at søge efter, og tryk på 2; for at høre musikken!

➯ TIP!
Der findes detaljerede oplysninger i hjælpen til visse typer musiksoftware.
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Oversigt over tilslutninger og funktionstaster

1 Navigering 3 Op / forrige / spol tilbage
4 Ned / næste / hurtig fremspoling
1 Venstre / vend tilbage til forrige menu eller 

biblioteksniveauer
2 Højre / bekræfter en menuindstilling

2 + / – Lydstyrke

3 DBB Aktiver eller deaktiver Dynamic Bass Boost for at 
forbedre bastoner 

4 MENU Til menufunktioner

5 2; y Tænd / sluk; afspil / pause; spiller / gemmer en radiostation

6 SOURCE Vender tilbage til rodmenuen /  viser funktioner for
afspilningsskærm eller bibliotek

7 Tilslutningsdæksel

8 5V DC Opladningsstik

9 Reset-åbning Tryk her for at nulstille apparatet, hvis det "hænger" eller "fryser"
(nulstillingsåbning)

0 USB Tilslutning af USB-kabel

! LINE IN 3,5 mm-stik til lydkabel: forbindes med LINE OUT på 
eksternt udstyr.

@ p / b 3,5 mm-stik til hovedtelefoner (medfølger ikke) eller til FM-
antenne (medfølger), hvis du bruger højttalerne

1 2 3
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8 9
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Tilbehør

1 x AC/DC-strømforsyning
1 x USB-kablet 
1 x Lydkabel  
1 x Rejsetaske
1 x pigtail-FM-antenne
1 x Lynstart
1 x CD-ROM med brugervejledning, drivere, ofte stillede spørgsmål og programmer til musikhåndtering

Strømforsyning

Tænd: Tryk på tasten 2;, og hold den nede i 2 sekunder.
➔ PHILIPS-velkomstskærmen vises kort.

Sluk: Tryk på tasten 2;, og hold den nede i 2 sekunder eller længere.

Indikation af strømniveau
Advarsel om lavt batteriniveau: vises, når batteriniveauet er meget lavt.
Brug 5V-adapteren til at genoplade batteriet i dit personlige lydsystem og til at 
forsyne lydsystemet med strøm, hvis du vil bruge det under opladningen.
Ellers vil det personlige lydsystem skifte til slukkestilstand inden for et minut.
Batteri en tredjedel fuldt
Batteri to tredjedele fuldt
Batteri fuldt
vises, når batteriet oplades.

vises, når adapteren bruges batteriet er helt opladet.
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Automatisk slukning

Det personlige lydsystem slukker sig selv automatisk:
- hvis systemet er inaktivt i et stykke tid (du kan indstille/justere tiden for 

Autostop af apparatet under Indstillinger).
- hvis sleeptimeren er aktiv, og timerperioden er gået.

Forklaring til pss display

- Det personlige lydsystem viser en kort animation, hvis en aktivitet tager mere end to sekunder.
- Når du indstiller lydstyrken, vises et skærmbillede for lydstyrkeindstilling i et kort øjeblik.

Musiktilstand Tunertilstand

Line-in-tilstand Alarm clock (Vækkeur)

Afspilningslist Album

Genre Kunstner

Alle numre Equalizer 

< Forrige menu/tilgængeligt  > Næste menu / Tilgængeligt 
biblioteksniveau biblioteksniveau

Funktion der kan vælges Funktion, der er valgt

Gentag 1 Gentag alt

Tilfældig DBB er valgt

Pss har et intuitivt display, der kan vise forskellige oplysninger:
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Brug af pss funktionstaster

Fejlfinding Tryk på følgende taster

Nulstil pss Tryk en lille genstand ned i RESET-åbningen i to sekunder

Genindstil pss fabriksindstillinger Tryk på MENU; scroll to Indstillinger > Restore settings 
(gendan indstillinger) og vælg Ja.

Standardbetjening Tryk på følgende taster

Tænd/sluk for pss Tryk på og hold 2; nede

Vælg Musik / Tuner / Line-in Tryk på SOURCE for at markere og vælge

Gå ind i/ud af menuskærmbilledet Tryk på MENU

Rul og gennemse 3, 4, 1, 2 for op,ned,venstre,højre

Gå til de forskellige menuniveauer Tryk på 2 for næste og 1 for forrige

Afspil musik Markér et valg og tryk på 2;

Sæt musik på pause Tryk på  2; under afspilning

Justér lydstyrken Tryk på VOLUME + / –

Hurtig fremspoling af et musiknummer Tryk på og hold 4 nede

Spol tilbage i et musiknummer Tryk på og hold 3 nede

Afspil næste eller forrige musiknummer Tryk på 4 for næste og 3 for forrige

Indstilling af stationer Tryk på MENU for at vælge ManuelTuning 
(manuelindstilling af stationer) eller Autoindstil alt,
mens systemet er i radiotilstand

Spil radio / forudinstil en station Marker dit valg, og vent to sekunder
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Musiktilstand: Afspilning

Når du har downloadet MP3- eller WMA-numre til dit personlige 
lydsystem fra din computer, kan du få adgang til musikken på dit 
personlige lydsystem på fem forskellige måder.

1 Tryk på SOURCE , og vælg Musik for at skifte til musiktilstand.

2 Tryk på 3 for at rulle op eller 4 for at rulle ned til funktionen.
Tryk på 2 for de næste eller 1 for de forrige niveauer i biblioteket.

3 Tryk på 2; for at aktivere afspilningen af de valgte filer.

➯ TIP

0 Installer de medfølgende programmer, og læs vejledningerne.
0 Under afspilning af albummer, vises de enkelte numre sorteret efter 

spornummer. Hvis to numre har samme spornummer, bliver de 
derefter sorteret alfabetisk.

0 Vælg Mere info om num under Indstillinger ➔ [>] Tastegenvej.
På afspilningsskærmbilledet kan du trykke på 2 for at få vist 
sporoplysninger, f.eks. navn på spor, navn på kunstner, codec 
(MP3 eller WMA), bithastighed, sporets varighed, album og genre.
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Radiotilstand

Sæt den medfølgende pigtailantenne i p / b-stikket, hvis du bruger de 
indbyggede højttalere under afspilning.Træk antennen ud, og ret den ind 
for at forbedre modtagelsen.

Tryk på SOURCE , og vælg Tuner for at skifte til radiotilstand.
Al afspilning af musikoptagelser stopper, når du skifter til radiotilstand.

Automatisk indstilling
1 Tryk på MENU , og vælg Autoindstil alt for automatisk at vælge de 10 

radiostationer, der har det stærkeste signal.

2 Tryk på 3 for at rulle op eller 4 for at rulle ned til den faste station.

➯ TIP!

0 Tilgængelige stationer bliver gemt, sorteret efter signalstyrke med de stærkeste
stationer først.

0 Funktionen Autoindstil alt overskriver alle tidligere gemte stationer.
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Radiotilstand

Manuel indstilling
1 Tryk på 3 for at rulle op eller 4 for at rulle ned til den faste station.

2 Tryk på MENU , og vælg ManuelTuning (manuel indstilling af stationer).
Tryk på 4 eller 3 for at finindstille (indstille trin for trin).
Tryk på 2 inden for 20 sekunder for at gemme stationerne.

3 Tryk på 3 for at rulle op eller 4 for at rulle ned til den faste station.
Lad markøren hvile på dit valg for at spille en forudindstillet station.

Line in-tilstand: til afspilning fra eksterne kilder
Det personlige lydsystem kan bruges som en kraftig minihøjttaler.

1 Tilslut den ene ende af det medfølgende lydkabel til  LINE IN på det 
personlige lydsystem og den anden til LINE OUT/ p på det eksterne udstyr.

2 Tryk på  SOURCE, og vælg Line-in på det personlige lydsystem for at skifte 
til line in-tilstand.

3 Indstil knapperne på det eksterne udstyr, så det er klar til afspilning.

4 Indstil lydstyrken på det personlige lydsystem og udstyret.
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Tilpasning af indstillinger

1 Tryk på MENU for indstillingsfunktioner. Tryk på 3 for at rulle op eller 4 for 
at rulle ned til funktionen. Tryk på 2 for næste eller 1 for forrige menuniveauer.

2 Tryk på 2 for at bekræfte det valg,du har foretaget ved at markere .

3 Tryk på MENU eller 1 for at afslutte menuvisningen.
Funktionerne for hver indstilling vises på displayet i pss.

Tilfældig / gentag Afspil musiknumrene i tilfældig rækkefølge (Tilfældigt),eller gentag dem (gentag)
Sleep timer Indstil timerperioden til slukning af det personlige lydsystem efter 15, 30 

eller 60 minutter. (Standard: Slukket)

Equalizer Justér lydindstillingerne: Rock, Hip-hop, Jazz, Dance,Funk, Slukket.

Alarm clock Indstiller vækkeuret
(vækkeur)

Indstillinger Gennemse undermenufunktionerne for yderligere at tilpasse dine indstillinger.

[>] Tastegenvej ustér handlingerne for tasten 2 under afspilning

Display Indstil Display-lys (5/10/30 sek./Slukket) eller Kontrast (1-6)

Autostop Indstiller tid for automatisk slukning af det personlige lydsystem for at spare 
på batteriet. (30 sekunder -  2 /5/10 minutter)

Kl.slett/dag Indstiller dag og klokkeslæt

Sprog Angiv,hvilket sprog der skal bruges i displayet på pss

Information Vis oplysninger om det personlige lydsystem. f.eks. Device name [navn på enhed],
free memory [ledig hukommelse], firmware version.

Restore settings Genindstil fabriksindstillinger

Avancerede indstillinger og handlinger
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Om ur- og vækkeursfunktionerne

Klokkeslættet vises i 24-timers format.

Mens alarmen lyder, er det personlige lydsystems aktuelle tilstand afbrudt (f.eks. Musik / 
Tuner / Line-in). Alarmen lyder i 10 minutters i den valgte alarmkildetilstand, hvorefter der 
skiftes til snoozetilstand. "Snooze"-alarmen forbliver aktiv og lyder med 10 minutters 
intervaller, indtil du annullerer den.

Indstilling af dag og klokkeslæt
1 Vælg Indstillinger ➔ Kl.slett/dag ➔ .... mens systemet er i en vilkårlig tilstand.

2 Marker den funktion i menuen, du vil indstille.

3 Tryk 3 / 4 for at justere dag / timer / minutter.

➯ TIP!

0 De bedste resultater opnås ved at bruge den medfølgende adapter/oplader,
når du bruger det personlige lydsystem.Vekselstrøm sikrer tilstrækkelig og
stabil tilførsel af strøm.

0 Klokkeslæt og dato skal indstilles, før alarmfunktionerne kan indstilles.
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Indstilling af alarmen
1 Vælg følgende menu: Alarm clock ➔ ....

2 Brug knapperne 3 / 4 og 1 / 2 til at gennemse, rulle igennem, markere og 
vælge funktionerne i de underliggende menuer.

3 Tryk på 3 / 4 for at indstille dag / timer / minutter.

Alarm clock(vækkeur) Tændt/Slukket

SætAlarm Indstiller timerne og minutterne 

AlarmForekomst Indstiller alarmen til at lyde én gang (standardværdi), en gang for  
hver 24 timer, kun på hverdage eller en gang om ugen.

Alarmkilde Valg af alarmkilde Musik Tuner eller Buzzer (Brummelyd)

Undermenufunktioner

➯ TIP!

Hvis du vil bruge højttalertilstand, når alarmen skal vække dig, skal du 
FØRST KONTROLLERE AT:

0 Du har afmonteret hovedtelefonerne.
0 Tuner: Der er indstillet korrekt på en station
0 Tuner / Musik: Der ikke er skruet for langt ned for lydstyrken!
0 Kunstner/ Album: Næste lagrede kunstner / album vælges, hvis den aktuelle 

er blevet slettet fra dit personlige lydsystem. Brummefunktionen er standardalarmkilde,
hvis der ikke er nogen kunstnere eller albummer i dit personlige lydsystem.
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Standsning af alarmen
Der er to måder at standse alarmen på:

"Snooze" (Gentag alarm)

0 Tryk på en vilkårlig knap på top- eller frontpanelet i løbet af 10 minutters, alarmen lyder.
➔ Displayet viser : Cancel Alarm (Afbryd Alarm). .

Dit personlige lydsystem skifter til "snooze"-tilstanden, som gentager alarmen 
hvert 10 minut.

Deaktiver "Snooze" 

0 Tryk på en vilkårlig tast, inden alarmen bliver gentaget, mens systemet er i "snooze"-tilstand.
➔ "Snooze” er deaktiveret.

Alarmen lyder først igen, når et af de angivne tidspunkter for alarmhyppighed er nået.

➯ TIP!

Hvis du ikke trykker på en knap for at standse alarmen, skifter dit 
personlige lydsystem som standard til "snooze"-tilstand efter 10 minutters.
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Brug af pss som en ekstern masselager

Du kan bruge pss-afspilleren som et masselager til datafiler. Bemærk, at de musikfiler, der
overføres fra computeren via Windows Stifinder, ikke kan afspilles på pss. Benyt altid den
medfølgende musiksoftware til overførsel af musik.

1 Forbind dit personlige lydsystem med din pc vha. det medfølgende USB-kabel,
mens du bruger den medfølgende vekselstrømsadapter som strømkilde til dit 
personlige lydsystem. Skærmbilledet for USB-tilslutning vises automatisk.

2 På din pc bliver det personlige lydsystem vist som et drev "Flytbar disk" 
under "Denne Computer" i Windows Stifinder.

TIP!

0 Det anbefales altid at bruge den medfølgende strømforsyning for at undgå tab 
af data under USB-tilslutning.

0 Fjern altid USB-tilslutningen helt (se trin 5, side 3).

➯

VIGTIGT:
BEHOLD DE OPRINDELIGE FILER!  PHILIPS ER IKKE ANSVARLIG FOR TAB AF INDHOLD I 
DE TILFÆLDE, HVOR AFSPILLER BLIVER BESKADIGET, ELLER DER IKKE KAN LÆSES FRA 
PRODUKTET.
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Sp. Min pss svarer ikke.
Hvis dit personlige lydsystem "hænger" eller bliver ved med at vise optaget-ikonet, kan 
du nulstille det ved at stikke en blyant eller lignende ind i den lille reset-åbning på 
bagsiden af systemet. Filindhold som f.eks. dine sange eller downloadede filer på dit 
personlige lydsystem bliver ikke påvirket af nulstillingen.

Sp. Jeg kan ikke afspille musiknumrene.
Det personlige lydsystem kan kun afspille MP3- og WMA-filer, der er blevet overført med de
medfølgende programmer. Det personlige lydsystem kan ikke afspille lydfiler, hvis de er i
andre formater.

Sp. Det personlige lydsystem slukkes automatisk.
Det er en indbygget sikkerhedsforanstaltning, der skal beskytte enheden imod 
overophedning, der muligvis kan skyldes overdreven brug ved for høj lydstyrke eller 
forkert spænding. Kontroller spændingen, og brug kun den medfølgende adapter/oplader.
Brug en fornuftig lydstyrke ved afspilning. Lad det personlige lydsystem køle af, inden 
du bruger det igen. Alternativt kan du kontrollere indstillingen for nedlukning. Juster 
indstillingerne, hvis det er nødvendigt.

Sp. Min pss har en kort afspilningstid.
Kontroller, at batteriet i det personlige lydsystem er fuldt opladet, når du begynder 
afspilningen. Med tiden vil det interne genopladelige batteri blive svagere. Det kan 
udskiftes. Kontakt det nærmeste Philips Service Center for at få sat et nyt batteri i.

ADVARSEL!
Du må ikke åbne pss, da dette er forbundet med risikoen for at få elektrisk stød! Du må under
ingen omstændigheder selv forsøge at reparere pss, da dette vil gøre garantien ugyldig.

Fejlfinding 
Hvis der opstår en fejl, skal du først kontrollere punkterne på de følgende sider. Hvis du vil
have yderligere hjælp og andre tip til fejlfinding, kan du også finde Ofte Stillede Spørgsmål
for pss på www.philips.com/support. Hvis du ikke kan løse problemet ved at følge disse
mulige løsninger, skal du kontakte forhandleren eller et servicecenter.
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Sp. Dårlig fm-modtagelse.

Svagt signal. Juster hovedtelefonkablet eller antennen. Batteriet er svagt.

Skift til at bruge vekselstrøm.

Sp. Min pss viser dette [filfejl]-ikon.

Der er opstået en filfejl:Der kan mangle systemfiler eller være en formatfejl på

pss.Kontrollér,at du har tilsluttet pss til computeren og hovedstrømforsyningen 

og start Device Manager .

Sp. Hvordan finder jeg ud af,hvilken firmwareversion jeg har?

Du kan se hvilken firmwareversion,der er på din pss,under menuindstillingerne.

Rul til MENU ➔ Indstillinger ➔ Information for at få vist FW vers:.

Sp. Hvordan finder jeg ud af hvor meget ledig plads,der er til rådighed?

Du kan kontrollere,hvor meget ledig plads,der er på din pss,under menu-indstillingerne 

på din pss. Rul til MENU ➔ Indstillinger ➔ Information for at få vist Free: (Ledig).

Sp.Vækkeursfunktionen virker ikke

Klokkeslæt, dato og tid er ikke korrekt indstillet 

Kontroller, at du har indstillet både klokkeslæt og alarmfunktioner korrekt.

Alarmkilde/ hyppighed ikke valgt.

Kontroller, at du har aktiveret alle de nødvendige alarmindstillinger.

Batteriniveau lavt. Brug vekselstrømsadapteren/opladeren som strømkilde for 

dit personlige lydsystem.
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Miljøinformation

Der er ikke anvendt nogle overflødige materialer i apparatets emballage. Emballagen kan 
let adskilles i fire hovedbestanddele: almindeligt pap, polystyren, PET og plastic.

Apparatet består af materialer,der kan genbruges, hvis de adskilles af et specialistfirma.
Man bedes venligst overholde de lokale regler for bortskaffelse af indpakningsmaterialer,
opbrugte batterier og kasserede apparater.

Dette apparat opfylder EU-krav vedrørende radiointerferens.

Oplysninger om copyright
0 Uautoriseret reproduktion og distribution af internet/cd-indspilninger er en

overtrædelse af copyright-lovgivningen og internationale aftaler. Du bør kun
anvende det personlige lydsystem og den medfølgende software til personlig brug.

0 Storbritannien og visse andre lande kan kopiering af materiale, der er 
ophavsretligt beskyttet, kræve en tilladelse fra copyright-indehaverne.
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Sikkerhed og vedligeholdelse

Se også folderen Sikkerhed og garanti, der leveres med denne pss,
for at få vigtige sikkerhedsoplysninger, så du får mest muligt ud af produktet.

Om betjenings- og opbevaringstemperaturer
0 Betjen pss på steder, hvor temperaturen altid er mellem 0 og 35º C (32 til 95º F).

0 Opbevar pss på et sted, hvor temperaturen altid er mellem -20 og 45º C (-4 til 113º F).
0 Levetiden for pss batteriet kan falde under forhold med lave temperaturer.
0 Det er forårsaget af varmeudstyr eller direkte sollys.
0 Det er normalt, at pss bliver varm, når du bruger den, tilslutter den til computeren 

eller oplader batteriet.

Undgå beskadigelse eller fejlfunktion
0 Tag sikkerhedskopier af dine filer. Du skal sikre dig, at du ikke sletter den 

oprindelige udgave af de filer, du har overført til pss. Philips er ikke ansvarlig for 
tab af indhold i tilfælde, hvor produktet bliver beskadiget, eller der ikke kan opnås 
adgang til eller læses fra harddisken.

0 Håndter (overfør, slet osv.) kun dine filer ved hjælp af den medfølgende 
musiksoftware for at undgå problemer!

0 Sørg for, at pss ikke rammes af nogen objekter.

0 Nedsænk ikke pss i vand. Der må ikke komme vand i stikforbindelserne,
da vand, der trænger ind i enheden, kan forårsage store skader.

0 Rengør pss med en let fugtig klud. Brug ikke regøringsmidler, der indeholder 
alkohol, ammoniak, benzin eller slibemiddel, da dette kan beskadige overfladen på pss.

0 Hvis der er tændte mobiltelefoner i nærheden, kan det være årsag til forstyrrelser.
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Brug af strømforsyning/oplader

0 Brug kun den AY3192 strømforsyning, der følger med pss.
Strømforsyninger til andre elektroniske apparater kan have samme udseende,
men de kan beskadige pss.

0 Den eneste måde, du kan slukke helt for strømmen til strømforsyningen/opladeren,
er ved at tage den ud af stikkontakten.

0 Der skal altid være fri plads omkring strømforsyningen. Anvend ikke pss,
hvor der ikke er luftcirkulation omkring strømforsyningen, som f.eks. i en bogreol.

0 Når du tilslutter eller afbryder strømmen, skal du altid holde den i siderne.
Fingerne må ikke berøre stikkets metaldele.

0 Strømforsyningen til pss er en højspændingskomponent, og den må under 
ingen omstændigheder åbnes, heller ikke selvom der er slukket for pss.

Brug af hovedtelefonerne

0 Beskyt hørelsen
Afspil ved en moderat lydstyrke. Hvis du bruger hovedtelefoner ved høj lydstyrke,
kan det skade din hørelse.

0 Trafiksikkerhed
Må ikke anvendes under kørsel eller cykling, da du kan være skyld i en ulykke.

0 Optimering af afspilning
Vi anbefaler, at du bruger PHILIPS-hovedtelefoner til pss.
Musiklydstyrken og/eller -kvaliteten kan ikke garanteres ved brug af andre 
end PHILIPS-hoved-telefoner.
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Tekniske specifikationer

System
Output-strømstyrke (højttalere) 2 x 2W (4 Ω)
Hovedtelefoner 2 x 4mW (16 Ω)
Frekvensrespons 20 Hz - 20 KHz 
THD 0.01%- 0.1%
Equalizer 6-bånds 

Display Sort/hvid 128 x 96 pixels
Bagbelysning Hvid LED

Tilslutning Stereohovedtelefon,mini-USB (B-type), input til 
jævnstrømsadapteren/opladeren, FM-antenne / 
stereohovedtelefon, Line-in

Batteri Kan udskiftes (af Philips Service) 1600mAh Li-Ion

Lager PSS110: 256MB NAND Flash *
PSS119: 256MB NAND Flash *
* den faktiske formaterede kapacitet vil være mindre

Understøttede afspilningsformater
MP3 8- 320 Kbps og VBR
WMA 32- 192 Kbps
Sample-frekvenser 8, 11.025, 16, 22.050, 32, 44.1, 48
ID3-tag-understøttelse Ja
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PC-tilslutning USB

Filoverførsel via Windows Stifinder  af data generelt  

Musikoverførsel medfølgende musiksoftware til musikafspilning 

Strømforsyning
Multi-spænding AC-strømforsyning/oplader AY3192

Indbygget genopladeligt 1600mAh Lithium Ion (Li-Ion)-batteri, der udskiftes af Philips Service

Afspilningstid for batteri
10 timer med det indbyggede genopladelige batteri 
(4 timer for fuld opladning. Lynopladning:1 timer. )
Batteriets levetid varierer afhængigt af brug.

Generelt
Størrelse 182  x 58  x 53  mm (b x l x h)
Vægt 350g 

PHILIPS forbeholder sig ret til at foretage produktforbedringsmæssige ændringer 
i design og specifikationer uden forudgående varsel.

Ændringer, der ikke er godkendt af PHILIPS, kan betyde, at brugeren fratages 
rettighederne til at betjene afspiller.

Alle varemærker og registrerede varemærker er de respektive ejeres ejendom.

Alle rettigheder forbeholdes.
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Om Musicmatch® Jukebox

Med denne prisbelønnede software kan du nemt konvertere dine cd'er til MP3-format, få styr på din 
digitale musiksamling og overføre musik til din enhed.

Bemærk:
Din enhed kan ikke afspille musik, der ikke er blevet overført til den vha Musicmatch® Jukebox.

Installer Musicmatch® Jukebox og Device Manager

Indsæt den medfølgende cd i computerens cd-rom-drev.1

Følg instruktionerne på skærmen for at udføre installationen.2

Indtast oplysningerne i pop op-vinduet.3

Start Musicmatch® Jukebox 

Slut din enhed til computeren vha. det medfølgende USB-kabel.
Skærmbilledet for USB-tilslutning vises automatisk.

1

Start Musicmatch® Jukebox.2

TIP!
Se i håndbogen til din computer for at finde den præcise placering af USB-porten.
Se efter USB-symbolet på processorenheden på computeren.

✔

Om Device Manager 
Med Device Manager kan du opdatere og gendanne indstillingerne på din enhed med nogle få klik.

DM_MMJB_dan.qxd  26/1/05  16:14  Page 1



2

Hovedskærmbilledet

2

6

Rullemenuer: sådan får du adgang til de forskellige funktioner1

Vinduet Player [Afspiller]: Indeholder sporoplysninger og knapper til grundlæggende betjening2

*Det faktiske display skifter under brugen.

31 54

7

Vinduet Playlist [Afspilningsliste]:Viser oplysninger om afspilningslister3

Tekstområde: skriv dit søgekriterium her4

Knapper til at vælge en anden størrelse: minimerer, maksimerer Musicmatch®-visning / 
afslutter Musicmatch®

5

Skærmbilledet Library [Bibliotek]:Viser biblioteksoplysninger6

Portable device [Transportabel enhed]: Åbner programmet Portable Device Manager
[Håndtering af transportable enheder]

7
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Search and add tracks from all drives [Søg efter og 
tilføj spor fra alle drev] (til biblioteket)

Gå til menuen Options [Indstillinger] > Music Library [Musikbibliotek] > Search and Add
Tracks From All Drives [Søg efter og tilføj spor fra alle drev].

1

Vælg All Drivers [Alle drev] (eller det/de drev, du foretrækker) i feltet Look in [Søg i] 
for at søge efter musikfiler. Marker eller fjern markeringen ved andre af indstillingerne, og 
klik på OK for at starte søgningen.

2

Filerne vil blive føjet til Library [Musikbibliotek].3

*Det faktiske display skifter under brugen

Musicmatch® Jukebox finder alle musikfiler på den eller de harddiske, der findes på din pc.

DM_MMJB_dan.qxd  26/1/05  16:14  Page 3



4

Tilføj et spor på en afspilningsliste med Træk og slip

Klik for at fremhæve et element.1

Træk det markerede hen til vinduet Playlist [Afspilningsliste].2

Det markerede spor findes nu på afspilningslisten. Afspilningen starter.3

TIP!
Tryk på, og hold <Ctrl> nede på dit tastatur, hvis du vil markere mere end et element.
Hvis du vil markere fortløbende elementer, skal du klikke på det første element, trykke på 
og holde <Skift> nede på dit tastatur og derefter klikke på det sidste element.

✔

*Det faktiske display skifter under brugen
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Slet spor og afspilningslister

Klik for at fremhæve et element.1

Højreklik, og vælg Remove tracks [Fjern spor], hvis du vil slette dem.2

Alternativt kan du trykke på <Delete> på tastaturet for at slette dine valg.3

*Det faktiske display skifter under brugen

TIP!
Tryk på, og hold <Ctrl> nede på dit tastatur, hvis du vil markere mere end et element.
Hvis du vil markere fortløbende elementer, skal du klikke på det første element, trykke på 
og holde <Skift> nede på dit tastatur og derefter klikke på det sidste element.

✔
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Rediger sporoplysni

Klik på et spor for at redigere dets oplysninger.1

Højreklik, og vælge Edit Track Info [Rediger sporoplysninger], for at få vist vinduet 
Edit Track Info [Rediger sporoplysninger].

2

Hvis du vil redigere en bestemt oplysning, skal du klikke på den tilhørende tekstboks.3

Klik på OK for at gemme oplysningerne. Klik på Cancel (Annuller) for at kassere de 
foretagne ændringer.

4

*Det faktiske display skifter under brugen

TIP!
Alternativt kan du klikke på knappen fra trin 2.

✔
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Søg efter spor 

Skriv en søgestreng i feltet Search (Søg).1

Klik på Go for at starte søgningen.2

Du vil se spor der indeholder søgestrengen.3

Du kan overføre, slette eller trække og slippe disse spor som beskrevet i det foregående afsnit.4

*Det faktiske display skifter under brugen

DM_MMJB_dan.qxd  26/1/05  16:14  Page 7



8

Send spor og afspilningslister til din enhed

Klik på File > Send to portable device [Send til transportabel enhed] for at starte 
programmet Portable Device Manager.

1

Træk og slip de spor og afspilningslister, du vil overføre, til Portable Device Manager.
(Philips PSS xxx, xxx = modelnavnet)

2

Det markerede bliver overført til enheden.3

TIP!

Du kan overføre afspilningslister direkte til enheden ved at klikke på knappen 
under vinduet Playlist [afspilningsliste].

Du kan få yderligere oplysninger om Musicmatch® Jukebox, ved at klikke på 
Help [Hjælp] > Musicmatch Jukebox Help [Hjælp til Musicmatch Jukebox].

✔

*Det faktiske display skifter under brugen
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Opgraderinger

Vi er sikre på, at du vil have glæde af produktet i lang tid. For at få den bedste ydeevne anbefaler vi, at du
regelmæssigt checker www.philips.com, for at se om der er kommet gratis opdateringer af software og
firmware til dit produkt.

Firmwareopgradering

Enheden styres af et internt program, der kaldes firmware. Du kan downloade og installere den nyeste
firmware, hvis du vil sørge for, at enheden er opdateret.

Slut enheden til computeren. Brug den medfølgende lysnetadapter, hvis du har mulighed for
det. Start programmet Device Manager fra Start ➔ Programmer ➔ Philips ➔ xxx
➔ xxx. (xxx = modelnavnet)

2

Klik på Upgrade [Opgrader] på hovedskærmbilledet.3

ADVARSEL!
Forbind den medfølgende multispændings-adapter/-oplader med stikket markeret med 5V DC.
Sæt derefter den multispændingsadapter/ -oplader i en almindelig stikkontakt. Dette for at sikre
en stabil tilførsel af strøm gennem hele processen.

✔

Du bliver bedt om at afbryde forbindelsen mellem computeren og enheden, så snart programmet
Device Manager er færdigt med at kommunikere med din enhed. Klik på på proceslinjen.
Derefter kan du fjerne enheden.

4

Når USB-kablet er fjernet, går firmwareopgraderingen automatisk i gang.
Processen er fuldført, når enheden genstarter og viser opstartsskærmbilledet.

5

Du kan hente de nyeste opgraderingsfiler på www.philips.com/support. Du skal muligvis
angive modelnavnet, for at få adgang til opgraderingsfilen. Du skal sikre dig, at filen eller 
filerne gemmes i en mappe på din computer. Pak dem ud, før opgraderingen installeres.

1

WINDOWS XP / 2000-BRUGERE:
Forbindelsen til enheden afbrydes automatisk, når Device Manager er færdig med at
kommunikere med enheden.
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Gendan enhed

Enheden styres af et internt program, der kaldes firmware. Hvis firmwaren er er 
ødelagt, er du muligvis nødt til at gendanne enheden.

Slut enheden til computeren. Brug den medfølgende lysnetadapter, hvis du har mulighed for
det. Start programmet Device Manager fra Start ➔ Programmer ➔ Philips ➔ xxx
➔ xxx. (xxx = modelnavnet)

1

Gå til hovedskærmbilledet, og klik på Restore [Gendan]. Du bliver bedt om at afbryde
forbindelsen mellem computeren og enheden, så snart programmet Device Manager er
færdigt med at kommunikere med din enhed.

2

Klik på på proceslinjen. Derefter kan du fjerne enheden.3

Når USB-kablet er fjernet, går processen der gendanner enheden automatisk i gang.
Processen er fuldført, når enheden genstarter og viser opstartsskærmbilledet.

4

ADVARSEL!
Kontroller, at enheden er fuldt opladt, inden du gendanner enheden.
Dette for at sikre en stabil tilførsel af strøm gennem hele processen.

✔

ADVARSEL!
Alt indhold og al musik slettes!
Sikkerhedskopier alle dine filer, inden du gendanner enheden.

WINDOWS XP / 2000-BRUGERE:
Forbindelsen til enheden afbrydes automatisk, når Device Manager er færdig med at
kommunikere med enheden.
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