QSG_dan

29/12/04

15:19

Page 49

Dansk

Introduktion til PSS
(Personal Sound System)
Læs dette, inden du begynder at bruge dit PSS-system.
Vi håber,du bliver glad for din personligt lydsystem (pss) .

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.

Findes der en brugervejledning?
Der findes en detaljeret brugervejledning på den CD, der følger med PSS-systemet. Brug lidt tid
på at læse den, så du lærer om de funktioner, der findes i systemet. Du kan også downloade
vejledningen på dette websted: www.philips.com/support

Husk 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/support, for at se om der er kommet gratis
opdateringer af software og firmware til dit produkt.
Disse downloads vil optimere dit produkts ydeevne, og sikre at vi understøtter fremtidige
musikformater.
God fornøjelse med din nye musikoplevelse.
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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;

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 FMantenne (medfølger), hvis du bruger højttalerne
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Oplad batteriet
Dit PSS-system får strøm fra et genopladeligt batteri. Oplad i 4 timer for
100% opladning af batteriet. Du kan også bruge den medfølgende adapter
eller oplader til dit PSS-system.

Tænd, og nyd det!
Tænd:Tryk på tasten 2; og hold den nede i 2 sekunder. Sluk:Tryk på tasten 2;
og hold den nede i 2 sekunder eller længere. Vi har lagt noget musik på dit PSSsystem, så du straks kan bruge det.
Standardbetjening
Vælg Music / Tuner / LINE-IN

Tryk på følgende taster

Tryck på SOURCE for at markere og
vælge
Gå ind i/ud af menuskærmbilledet
Tryck på MENU
Rul og gennemse
3, 4, 1 , 2 for op,ned,venstre,højre
Gå til de forskellige menuniveauer
Tryck på 2 for næste og 1 for forrige
Afspil musik
Markér et valg og tryk på 2;
Sæt musik på pause
Tryck på 2; under afspilning
Justér lydstyrken
Tryck 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 Tryck på 4 for næste og 3 for forrige
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Installationen
Indsæt den medfølgende cd i computerens cd-rom-drev.
Hvis CD'en ikke starter automatisk, skal du klikke på filen pss.exe
i CD'ens rodmappe. Vælg sprog. Følg vejledningen på skærmen
for at installere Musicmatch® Jukebox og Device Manager.

S

ADVARSEL!
WINDOWS 98SE-BRUGERE:
FOR AT UNDGÅ INSTALLATIONSPROBLEMER MÅ DU IKKE TILSLUTTE DIN PSS TIL
COMPUTEREN, FØR INSTALLATIONEN ER AFSLUTTET.

4

Tilslutning
Åbn tilslutningsdækslet på bagsiden af dit personlige lydsystem. Forbind den
medfølgende multispændings-adapter/-oplader med stikket markeret med 5V DC i
det personlige lydsystem. Sæt derefter den multispændingsadapter/-oplader i en
almindelig stikkontakt. Slut det lille stik på dit USB-kabel til dit PSS-system og det
store stik til din computers USB-port. På din pc bliver det personlige lydsystem vist
som et drev "Flytbar disk" under "Denne Computer" i Windows Stifinder. Nu kan
du downloade musik.
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Overførsel
Start Musicmatch® på computeren fra
menuen Start eller skrivebordet i Windows.

Føj musik til dit musikbibliotek
Gå til menuen Options [Indstillinger] > Music Library [Musikbibliotek] >
Search and Add Tracks From All Drives [Søg efter og tilføj spor fra alle drev].
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. Filerne vil blive føjet til
Library [Musikbibliotek].
Opret en afspilningsliste, som kan bruges til overførsel
Klik for at fremhæve et element.Træk det markerede hen til vinduet Playlist
[Afspilningsliste]. Det markerede spor findes nu på afspilningslisten. Afspilningen
starter.
Send spor til din enhed
Klik på File > Send to portable device [Send til transportabel enhed] for at
starte programmet Portable Device Manager. Dit PSS-system vises som et ikon i
vinduet Portable Device Manager.Træk og slip de spor og afspilningslister, du vil
overføre, til Portable Device Manager. Det markerede bliver overført til
enheden. Du kan overføre afspilningslister direkte til enheden ved at klikke på
knappen
under vinduet Playlist [afspilningsliste].

S

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