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Svenska

Komma igång med PSS (Personal
Sound System)
Ta dig tid att läsa det här innan du använder ditt PSS.
Vi hoppas att du kommer ha mycket nöje med din personligt ljudsystem (pss).

Registrera
Eftersom du har möjlighet att uppgradera produkten rekommenderar vi att du registrerar den
på www.philips.com/register så att vi kan informera dig så fort det finns nya gratis uppgraderingar
att hämta.

Finns det en handbok?
Det finns en detaljerad användarhandbok på CD-skivan som medföljde ditt PSS. Ägna lite tid åt
den så får du veta mer om alla de tillgängliga funktionerna. Du kan dessutom hämta samma fil
från den här webbplatsen: www.philips.com/support

Glöm inte att uppgradera
Vi är övertygade om att du kommer att ha stor glädje av den här produkten. För bästa resultat
rekommenderar vi dig att regelbundet besöka www.philips.com/support där du hittar gratis
uppgraderingar av de senaste versionerna av program- och maskinvara till din produkt.
Med hjälp av dessa kan du optimera produktens prestanda och dra nytta av våra framtida
funktioner för nya ljudformat.
Lyssna och njut.
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Svenska

Översikt över anslutningar och kontroller
1 Navigering

3 Upp / Föregående / Bakåt
4 Ned / Nästa / Framåt
1 Vänster / gå tillbaka till föregående meny eller
biblioteksnivåer
2 Höger / bekräftar val av menyinställning

2 +/–

Volymkontroll

3 DBB

Aktivera eller inaktivera Dynamic Bass Boost som
förbättrar basljudet

4 MENU

För menyalternativ

5 2;

Slå av / på; Avspelning / Paus; spelar/lagrar en radiokanal

6 SOURCE

Gå tillbaka till huvudmenyn/visa uppspelningsskärm eller
biblioteksalternativ

7 Hölje
8 5V DC

Kontakt för uppladdning

9 Återställ öppning

Tryck här om du vill återställa om enheten
"hänger sig" eller "fryser"

0 USB

USB-kabelanslutning

! LINE IN

3,5 mm uttag för ljudkabel: ansluter till LINE OUT på
tillbehörsutrustningen.

@ p /b

3,5 mm uttag för hörlurar (medföljer inte) eller för FM-antenn
(medföljer) - vid lyssning via högtalare
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Ladda batteriet
Ditt PSS drivs av ett uppladdningsbart batteri. Ladda batteriet mellan 4
timmar för 100 % batteridrift. Du kan även använda den medföljande
adaptern / laddaren till att driva ditt PSS.

Starta spelaren och njut!
Ström på:Tryck på 2; i 2 sekunder. Ström av:Tryck på 2; igen i 2 sekunder
eller längre. Vi har lagt några musikspår på ditt PSS så att du kan komma igång med
din musikupplevelse med en gång.
Grundläggande åtgärder

Kontroller att trycka på

Välj Musik/Radio/LINE-IN

Tryck på SOURCE (källa) om du vill
markera och välja
Tryck på MENU
Tryck på 3, 4, 1 , 2 för upp , ned ,vänster,
höger
Tryck på 2 för nästa och 1 för föregående
Markera ditt val och tryck på 2;
Tryck på 2; under uppspelningen
Tryck på VOLUME + / –
Tryck ned knappen halvvägs och håll 4
Tryck ned knappen halvvägs och håll 3
Tryck på 4 för nästa och 3 för föregående

Öppna/stäng menydisplayen
Rulla och bläddra
Gå till olika menynivåer
Spela musik
Pausa musiken
Justera volymen
Snabbspola framåt i ett spår
Snabbspola bakåt i ett spår
Spela nästa eller föregående spår
46

QSG_swe

29/12/04

15:14

Page 47

Svenska

3

Installationen
Sätt in den medföljande cd-skivan i datorn:ns cd-enhet.
Om CD-skivan inte körs automatiskt kan du klicka på filen
pss.exe i CD-skivans rotkatalog. Välj språk. Följ anvisningarna på
skärmen om du vill slutföra installationen av Musicmatch®
Jukebox och Device Manager.

S

VARNING!
FÖR ANVÄNDARE AV WINDOWS 98SE:
OM DU VILL UNDVIKA INSTALLATIONSPROBLEM SKA DU INTE ANSLUTA PSS TILL
DATORN FÖRRÄN INSTALLATIONEN HAR AVSLUTATS.

4

Anslut
Öppna höljet på pss-enhetens baksida. Anslut den bifogade flerspänningsadaptern /
laddaren till pss-uttaget som är märkt 5V DC och sätt i flerspänningsadaptern /
laddaren i ett standardeluttag. Anslut den mindre änden av din USB-kabel till ditt
PSS, och den större änden av kabeln till datorns USB-port. På datorn räknas pssenheten som enheten "Removable Disk" (löstagbar enhet) under "My Computer"
(den här datorn) i Windows Explorer. Systemet är nu färdigt för hämtning av
musikspår.
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Överföring
Starta Musicmatch®-programmet i datorn
via skrivbordet i Windows eller från Start-menyn.

Lägg till spår i ditt musikbibliotek
Gå till Options (alternativ) > Music Library (musikbibliotek) > Search and
Add Tracks From All Drives (Sök och lägg till spår från alla enheter) på
menyn. I fältet Look In (Leta i) väljer du All Drives (Alla enheter) (eller de
du önskar) om du vill leta efter musikfiler. Markera eller avmarkera andra
alternativ, klicka på OK och börja leta. Filer läggs till i Library (biblioteket).
Skapa en spellista för överföring
Klicka för att markera ett objekt. Dra markeringen till spellistans fönster.
Det markerade spåret placeras nu i spellistan. Uppspelningen påbörjas.
Skicka spår till enheten
Klicka på File (Arkiv) > Send to portable device for the Portable Device
Manager (Skicka till bärbar enhet för Portable Device Manager). Ditt PSS visas
som en ikon i fönstret Portable Device Manager. Dra och släpp spår och
spellistor i Portable Device Manager. Det som är markerat kopieras nu till
enheten. Du kan överföra spellistor direkt till enheten genom att klicka på
-knappen under spellistans fönster.

S

Du kan bara spela musik som du har överfört till enheten med
hjälp av Musicmatch® Jukebox .

48

