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Guia rápido do Personal Sound
System (PSS)
Leia estas instruções antes de usar seu PSS.
Esperamos que aprecie o seu sistema de som pessoal (pss)

Registrar
Você pode atualizar seu produto. Portanto, recomendamos registrá-lo no site
www.philips.com/register, para que possamos enviar informações a você, sempre que surgirem
novas atualizações gratuitas.

Há um manual?
Você encontrará o manual do usuário detalhado no CD que acompanha seu PSS. Leia o
manual para conhecer todas as funções disponíveis. Você também poderá fazer o download
deste mesmo arquivo no website: www.philips.com/support

Não se esqueça das atualizações
Temos certeza de que você aproveitará ao máximo seu produto por um longo tempo.
Para obter o melhor desempenho, recomendamos que você consulte o site
www.philips.com/support freqüentemente para obter atualizações gratuitas dos
softwares e firmwares mais recentes para seu produto.
Esses downloads ajudarão a otimizar o desempenho de seu produto e a explorar ao máximo o
suporte futuro de novos formatos de áudio.
Aproveite sua nova experiência em música.
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Generalidades sobre ligações e controlos
1 Navegação

3 Cima / anterior / rebobinar
4 Baixo / seguinte / avanço rápido
1 Esquerda / retorna aos níveis anteriores de menu ou
de biblioteca
2 Direita / confirma o ajuste de um menu

2 +/–

Controlo de volume

3 DBB

Ativa ou desativa o Reforço dinâmico de graves para
aprimorar os graves

4 MENU

Para opções de menus

5 2;

Ligar / desligar; reprodução / pausa; reproduz / memoriza uma
estação de rádio

6 SOURCE

Retorna ao menu raiz / exibe as opções de tela ou biblioteca

7 Tampa das conexões
8 5V DC

Soquete de carregamento

9 Recesso para reinicialização Pressione aqui para reinicializar caso o dispositivo "congele"
0 USB

Ficha para cabo USB

! LINE IN

Tomada de 3,5 mm para cabo de áudio: conecta-se à tomada
LINE OUT de equipamentos auxiliares

@ p /b

Tomada de 3,5 mm para fones de ouvido (não incluídos) ou
para antena FM (incluída) - se as caixas acústicas forem usadas
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Carregue a bateria
Seu PSS é alimentado por uma pilha recarregável. Carregue entre meia a 4
horas para obter 100% da autonomia da bateria. Você também pode usar
o adaptador/carregador incluído para operar o PSS.

Ligue e aproveite!
Pressione e mantenha pressionado 2; para ligar. Pressione e mantenha
pressionado 2; para desligar. Colocamos algumas faixas de música no seu PSS
para que você possa desde já enriquecer sua experiência musical.
Funcionamento Básico

Controlos a premir

Selecionar Music / Tuner / LINE-IN
(Música/Sintonizador/LINE-IN)
Exibir / ocultar o menu
Percorrer e procurar
Aceder a diferentes níveis
de menus
Reproduzir música
Interromper música
Alterar volume
Avanço rápido numa faixa
Rebobinar uma faixa
Reproduzir a faixa seguinte
ou anterior

Pressione SOURCE para destacar e
selecionar
Pressione MENU
3, 4, 1 , 2 para cima,baixo,esquerda,direita
Prima 2 para o seguinte e 1
para o anterior
Seleccione a escolha e prima 2;
Prima 2; durante a reprodução
Prima VOLUME + / –
Prima e mantenha premido 4
Prima e mantenha premido 3
Prima 4 para o seguinte e 3 para o anterior
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3

Instalação
Insira o CD fornecido no leitor de CD-ROM do seu computador.
Se o CD não for executado automaticamente, clique no arquivo
pss.exe no diretório raiz do CD. Selecione seu idioma.
Siga as instruções no ecrã para completar a instalação do
Musicmatch® Jukebox e Gerenciador de dispositivos.

S

AVISO!
USUÁRIOS DO WINDOWS 98SE:
SÓ CONECTE A PSS AO COMPUTADOR DEPOIS DE INSTALAR O DRIVER.

4

Conexão
Abra a tampa de conexões na parte de trás do pss. Conecte o adaptador /
carregador bivolt (incluído) na tomada do pss marcada com 5V DC e, em seguida,
conecte o adaptador / carregador bivolt à tomada CA padrão. Conecte a
extremidade menor do cabo USB ao PSS e a extremidade maior à porta USB do
computador. No PC, o pss é detectado como uma unidade "Disco removível" em
"Meu Computador" no Windows Explorer. Agora você já pode fazer o download
de músicas.
41

QSG_por

29/12/04

5

15:16

Page 42

Transferência
Iniciar o Musicmatch® no PC através do
ambiente de trabalho do Windows e do menu Start (Iniciar).

Adicionar faixas de música à sua biblioteca
Vá para o menu Options (Opções) > Music Library (Biblioteca de músicas)
> Search and Add Tracks From All Drives (Procurar e adicionar faixas de
todas as unidades). No campo Look In (Examinar), escolha All Drives (Todas
as unidades) ou aquelas nas quais deseja procurar os arquivos de música.
Marque ou desmarque outras opções e clique em OK para começar a
procura. Os arquivos serão adicionados à Biblioteca.
Criar uma lista de reprodução para transferência
Clique para destacar um item. Arraste a seleção para a janela da lista de
reprodução. A faixa selecionada está na lista de reprodução. A música
começará a ser reproduzida.
Enviar faixas para o seu dispositivo
Clique em File (Arquivo) > Send to portable device (Enviar para dispositivo
portátil) para iniciar o Portable Device Manager. Seu PSS aparecerá como
um ícone na janela Portable Device Manager. Arraste e solte as faixas e listas
de reprodução no Portable Device Manager. A seleção será transferida para o
seu dispositivo. Você pode transferir listas de reprodução diretamente para o seu
dispositivo clicando no botão
abaixo da janela da lista de reprodução.

S

Observe que você só poderá ouvir músicas que tenham sido
transferidas para o dispositivo com o Musicmatch® Jukebox .
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