QSG_cze

29/12/04

15:19

Page 61

Cesky

Jak začít s osobním zvukovým
systémem PSS
Než začnete systém používat, prostudujte si tyto informace. Přejeme vám skvělé
zážitky se zařízením osobní zvukový systém (pss)

Zaregistrovat
Protože máte možnost tento výrobek aktualizovat, doporučujeme, abyste jej zaregistrovali
na webovém serveru www.philips.com/register a získali tak přístup k informacích o nových
dostupných aktualizacích poskytovaných zdarma.

Je k dispozici návod?
Podrobný návod k použití je k dispozici na disku CD dodaném se systémem. Najdete v
něm informace o všech dostupných funkcích. Stejný soubor lze také stáhnout z této
webové stránky: www.philips.com/support

Nezapomeňte na aktualizace
Víme, že si tento výrobek budete užívat velmi dlouho. Pro dosažení nejlepšího výkonu
doporučujeme, abyste pravidelně navštěvovali webový serve r www.philips.com/support, kde
získáte informace o nejnovějším softwaru a firmwaru pro váš výrobek.
Tyto soubory ke stažení pomáhají optimalizovat výkon výrobku a využít naši budoucí
podporu pro nové formáty zvuku.
Vychutnejte si nový hudební zážitek.
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Přehled zapojení a ovladačů
1 Navigace

3 Nahoru / Předchozí / Přetočit
4 Pravé / Další / Rychlé přetočení
1 Dolů / Přechod na předchozí nabídku nebo úrovně
knihovny
2 Levé / Potvrzení nastavení nabídky

2 + / –

Ovládání hlasitosti

3 DBB

Povolení nebo zakázání funkce Dynamic Bass Boost, která
zvýrazňuje basové tóny

4 MENU

Možnosti nabídky

5 2;

zapnutí / vypnutí; přehrávání / pozastavení; přehrání nebo
uložení rozhlasové stanice

6 SOURCE

Přechod do hlavní nabídky nebo zobrazení možností
obrazovky přehrávání nebo knihovny

7 Kryt připojení
8 5V DC

Zásuvka pro nabíjení

9 Otvor pro resetování

Stisknutím můžete zařízení resetovat, pokud přestane
reagovat (zablokuje se)

0 USB

Konektor kabelu USB

! LINE IN

3,5mm zásuvka pro zvukový kabel: slouží pro připojení ke
konektoru LINE OUT doplňkového zařízení.

@ p /b

3,5mm konektor pro sluchátka (nejsou součástí dodávky)
nebo pro anténu FM (součást dodávky) - při poslechu
pomocí reproduktorů
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Nabijte baterii
Systém je napájen nabíjecí baterií. Můžete nabíjet 4 hodiny pro 100%
nabití baterie. K napájení systému lze použít také dodaný nabíjecí adaptér.

Zapněte přehrávač a užívejte si!
Stiskněte a podržte tlačítko 2; přehrávač se zapne. Vypnuto: Opět
stiskněte ovladač 2; po dobu 2 sekund nebo déle. Systém již obsahuje
několik skladeb, aby váš hudební zážitek mohl začít ihned.
Základní operace

Ovladače ke stisknutí

Vyberte možnost Hudba,
Tuner nebo LINE-IN
Zobrazení nabídky nebo ukončení zobrazení
Posun a procházení

Zvýrazněte volbu stisknutím tlačítka
SOURCE a vyberte
Stiskněte MENU
3, 4, 1 , 2 pro pohyb nahoru,
pravé, dolů, levé
Stiskněte položku 2 pro další a 1
pro předchozí
Zvýrazněte volbu a stiskněte 2;
Při přehrávání stiskněte 2;
Stiskněte tlačítko VOLUME + / –
Částečně stiskněte a podržte 4
Částečně stiskněte a podržte 3
Stiskněte tlačítko 4 pro další a 3
pro předchozí

Přesun k různým úrovním nabídky
Přehrávání hudby
Pozastavení hudby
Změna hlasitosti
Rychlý posun skladby vpřed
Přetáčení skladby
Přehrání další nebo předchozí skladby
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3

Instalaci
Vložte dodaný disk CD do jednotky CD-ROM v počítači.
Pokud se disk CD nespustí automaticky, klepněte na soubor
pss.exe v jeho kořenovém adresáři. Vyberte jazyk. Instalaci
produktu Musicmatch® Jukebox a programu Device
Manager (Správce zařízení) dokončete podle pokynů na
obrazovce.

S

POZOR!
UŽIVATELÉ OPERAŚNÍHO SYSTÉMU WINDOWS 98SE:
ABYSTE SE VYHNULI PROBLÉMůM PřI INSTALACI, ZAřÍZENÍ PřEHRÁVAŐE K
POŐÍTAŐI NEPŘIPOJUJTE, DOKUD SE INSTALACE NEDOKONŚÍ.

4

Připojení
Otevřete kryt připojení na zadní straně systému. Připojte dodaný dobíjecí
adaptér pro více úrovní napětí do konektoru označeného 5V DC a potom
připojte dobíjecí adaptér do standardní zásuvky střídavého proudu. Připojte
menší konec kabelu USB k systému a větší konec do portu USB počítače.
V počítači je systém rozpoznán jako "Výměnný disk" pod položkou "Tento
počítač" v Průzkumníku Windows. Systém je připraven ke stahování
hudebních skladeb.
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Přenos
Spustte na pocítaci aplikaci Musicmatch®
z pracovní plochy systému Windows nebo z nabídky Start.

Přidání skladeb do hudební knihovny
Otevřete nabídku Options (Možnosti) > Music Library (Hudební archiv) >
Search and Add Tracks From All Drives (Vyhledat a přidat hudbu ze všech
jednotek). V poli Look In (Hledat v) zvolte All Drives (Všechny jednotky)
(nebo jiné preferované jednotky) k prohledání hudebních souborů. Zadejte
nebo zrušte zaškrtnutí dalších možností a klepnutím na tlačítko OK spusťte
vyhledávání. Soubory budou přesunuty do knihovny.
Vytvoření seznamu skladeb pro přenos
Klepnutím označte položku. Přetáhněte výběr do okna Seznamu skladeb.
Zvolená skladba je nyní zahrnuta v daném seznamu skladeb. Začne přehrávat.
Odešlete skladby do přehrávače
Klepněte na položku File (Soubor) > Send to portable device (Odeslat do
přenosného zařízení) a spustí se progra m Portable Device Manager (Správce
přenosného zařízení). Ikona systému se zobrazí v okně programu Portable
Device Manager (Správce přenosného zařízení). Přetáhněte skladby a seznamy
skladeb do oblasti Portable Device Manager (Správce přenosného zařízení).
Výběr je nyní přenesen do přehrávače. Stisknutím tlačítka
pod oknem
seznamu skladeb můžete seznam skladeb přetáhnout přímo do přehrávače.

S

Hudbu, která do prehrávace nebyla prenesena pomocí
Musicmatch® Jukebox, nelze přehrát na přehrávači.
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