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Potřebujete pomoc?
Navštivte webové stránky 
www.philips.com/support
na kterých jsou je k dispozici kompletní nabídka podpůrných 
materiálů, například návod na použití, výukový program ve 
formátu Flash, nejnovější aktualizace softwaru a odpovědi na 
časté dotazy.

Nebo zavolejte na horkou linku péče o zákazníky 
0906 1010 017 (£0.15/min) 
na kterém je připraven náš profesionální tým podpory, aby 
vám pomohl odstranit jakékoli problémy s vaším přehrávačem. 



Country Helpdesk Tariff / min Keep ready

Europe

Belgium 070 253 010 €0.17 La date d’achat la référence et le numéro de série du produit
Denmark 3525 8761 Local tariff Forbrugeren’s indkøbsdato, type/model-og serienummer

Germany 0180 5 007 532 €0,12 Das Kaufdatum. Modellnummer und Serial nummer

Spain 902 888 785 €0,15 Fecha de compra e número del modelo e número de serie

Fecha de compra e número del modelo e número de serie

Fecha de compra e número del modelo e número de serie
Fecha de compra e número del modelo e número de serie
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Ireland 01 601 1161 Local tariff Date of Purchase. Model number and Serial number
Italy 199 404 042 €0.25 La data di acquisto, numero di modello e numero di serie
Luxemburg 26 84 30 00 Local tariff La date d’achat, la référence et le numéro de série du produit
Netherlands 0900 0400 063 €0.20 De datum van aankoop, modelnummer en serienummeret
Norway 2270 8250 Local tariff Datoen da du kjøpte produktet & modellnummer & serienummeret
Portugal 2 1359 1440 Local tariff A data de compra, número do modelo e número de série

A data de compra, número do modelo e número de série

Switzerland 02 2310 2116 Local tariff Das Kaufdatum und Modellnummer und Seriennummer
Sweden

France 08 9165 0006 €0.23 La date d’achat la référence et le numéro de série du produit
Finland 09 2290 1908 Paikallinen hinta Ostopäivä ja tarkka mallinumero ja sarjanumero

08 632 0016 Local tariff Inköpsdatum, modellnummer och serienummer

UK 0906 1010 017 £0.15 Date of Purchase, Model number and Serial number

Austria 0820 901115 €0.20 Das Kaufdatum. Modellnummer und Seriennummer

North America

Canada 1-800-661-6162 Free
(Francophone)
1-888-744-5477
(English / Spanish)

USA 1-888-744-5477 Free Date of Purchase, Model number and Serial number

Date of Purchase, Model number and Serial number

South America

Argentina 11 4544 2047 Local tariff
Brazil 0800 701 02 03

(Except Sao Paulo)
2121 0203
(Sao Paulo)

 Free

Local tariff

Chile 600 744 5477 Local tariff
Mexico 01 800 504 6200 Free

Asia

China 4008 800 008 Local tariff Date of Purchase, Model number and Serial number
Hong Kong 2619 9663 Local tariff Date of Purchase, Model number and Serial number
Korea 02 709 1200 Local tariff Date of Purchase, Model number and Serial number

Kraj Pomoc Cena / min Zachowaj gotowość
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Vítejte
O novém přehrávači
S novým produktem ShoqBox můžete využívat následující funkce:

• Přehrávání hudby  ve  formátu digitálních zvukových skladeb MP3 a WMA z

integrované paměti

• Režim Line-in pro přehrávání z Vašich oblíbených externích zdrojů, například hudby

z laptopu nebo jiného digitálního audio přehrávače

• VKV rádio s předvolbami

• Funkce budíku, která Vás probudí formou budíku, hudby nebo VKV rádia

Další informace o těchto funkcích naleznete v příslušných kapitolách.
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Volitelné příslušenství 
Toto příslušenství se nedodává s přehrávačem, ale lze je zakoupit samostatně.

Následující příslušenství se nedodává s přehrávačem ShoqBox, ale lze je zakoupit samostatně. 

Najdete je na webových stránkách www.philips.com/GoGearshop (Evropa) nebo
www.store.philips.com (USA).

Příslušenství
Součástí přehrávače je následující příslušenství

5

napájecí
adaptér/nabíječka
5 V AC/DC pro
různá napětí

cestovní obal
na ochranu
produktu
ShoqBox

vstupní (line-in)
kabel pro připojení
jakéhokoli
zvukového zdroje,
například laptopu, k
přehrávači ShoqBox

USB kabel pro
připojení
přehrávače
ShoqBox k PC

CD-ROM s
aplikacemi Windows
Media Player, Philips
Device Manager a
příručkami 



Registrace
Vzhledem k tomu, že Váš produkt lze dále inovovat, doporučujeme Vám zaregistrovat Váš

produkt na webových stránkách www.philips.com/register. Umožníte nám tím ihned Vás

informovat o zpřístupnění nových upgradů.

Další informace
Navštivte webové stránky www.philips.com/support nebo www.usasupport.philips.com
(uživatelé v USA)

Zadejte číslo modelu produktu, který chcete zobrazit.

- Časté otázky

- Nejnovější příručky

- Výukové programy

- Nejnovější software pro PC ke stažení

- Soubory pro upgrade programu Device Manager/firmwaru

Čísla modelů a výrobní čísla se nacházejí na štítku na zadní straně produktu pod zadním

krytem produktu ShoqBox.
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Začínáme
Přehled ovládacích prvků a zapojení
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USB
RESET

LINE IN5V DC

USB
RESET

LINE IN5V DC
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1 Navigace 3 Listovat nahoru / Předchozí / Rychlé převíjení zpět
4 Listovat dolů / Další / Přetáčení vpřed
1 Zpět na předchozí úroveň
2 Přejít na další úroveň

2 Ovládání hlasitosti + Zvýšit hlasitost 
- Snížit hlasitost

3 Posílení basů DBB Povolí nebo zakáže funkci Dynamic Bass Boost
(Dynamické posílení basů), která zesiluje basové tóny

4 MENU

5 POWER / PLAY  /  2; Přehrávač ShoqBox zapnete nebo vypnete stisknutím a 
PAUSE podržením tlačítka po dobou 2 sekund, 

Přehrávat / Pauza

6 VIEW VIEW Přepne mezi hlavní nabídkou a obrazovkou pro
přehrávání hudby nebo aktuální navigační obrazovkou.

7 Kryt přípojek

8 5V DC Připojení nabíječky/napájecího adaptéru

9 Resetovací otvor Pokud přehrávač ShoqBox „zamrzne", stiskněte tento
bod špendlíkem. Poznámka: Hudební obsah nezmizí.

10 USB Konektor USB pro přenosy USB 2.0 z PC do
přehrávače ShoqBox

11 Line in 3,5 mm zástrčka pro vstupní (line-in) audio kabel:
Propojuje výstup LINE OUT / konektor pro sluchátka
na laptopu nebo přídavném zařízení

12 Konektor sluchátek p /  b Konektor 3,5 mm jack pro sluchátka (není součástí 
balení).  Zástrčka VKV antény (Není pro PSS231)



První a základní kroky
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Nabíjení

1 Připojte dodaný adaptér/nabíječku pro různá napětí k přehrávači ShoqBox ke
konektoru 5 V DC na zadní straně produktu pod zadním krytem na produktu

ShoqBox a opačný konec připojte do standardní síťové zásuvky.

2 Baterie bude zcela nabitá za 4 hodiny, pokud ji nabíjíte poprvé, a ze 70%
nabitá za 1 hodinu, jestliže používáte rychlé nabíjení.

3 Přehrávač je zcela nabitý v okamžiku, kdy se zastaví animace nabíjení a ikona
baterie se zobrazí jako plná baterie.

4 Plně nabitý produkt ShoqBox může přehrávat až 18 hodin* hudby.

Poznámka: * Nabíjecí baterie mají omezený počet nabíjecích cyklů. Časem je bude

nutné vyměnit.  Životnost baterií a počet nabíjecích cyklů závisí na

používání a nastavení.

Jestliže jsou baterie téměř vybité, vydá přehrávač zvukový signál a objeví se

obrazovka označující vybitou baterii.

Pokud přehrávač ShoqBox v tomto okamžiku nenabijete, automaticky se vypne.
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Instalace softwaru

Co potřebujete před instalací softwaru:

- PC se systemem Windows® XP (aktualizace SP1 nebo vyšší)

- připojení k Internetu a program Microsoft Internet Explorer 6.0 nebo vyšší

- jednotka CD-ROM

- port USB

- doporučuje se 500 MB volného místa na disku

Důležité!

Vždy si nainstalujte software z disku CD, i když máte k dispozici aplikace

Windows Media Player. Jakékoli další pomocné aplikace (například aktualizace a

oprava přehrávače) by v opačném případě nebyly nainstalovány.

1 Vložte disk CD dodaný s produktem do jednotky CD-ROM v počítači.

2 Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete instalaci aplikace
Windows Media Player a Philips Device Manager.  

3 Po instalaci softwaru může být potřeba restartovat počítač.

4 Pokud se instalační program nespustí automaticky, otevřete si obsah CD v
programu Průzkumník Windows a spusťte program poklepáním na soubor s

příponou .exe.

Ztratili jste CD? Žádné obavy, obsah disku CD můžete stáhnout na webových

stránkách www.philips.com/support nebo www.philips.com/usasupport (uživatelé v

USA).

10
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Připojení přehrávače ShoqBox k PC přes port USB

Otevřete kryt přípojek na zadní straně přehrávače ShoqBox. Připojte přiložený

adaptér k přehrávači ShoqBox a  ke zdroji napájení. Připojte menší konec kabelu

USB k přehrávači ShoqBox a větší konec k portu USB počítače.

Počítač rozpozná přehrávač ShoqBox a  bude připravený k přenosu hudby.

Přenos hudby

Do přehrávače můžete pomocí aplikace Windows Media Player 10 přenášet

hudbu. Další podrobnosti naleznete v části „Uspořádání a synchronizace hudby za

použití aplikace Windows Media Player 10".

Zapnutí/vypnutí

Zapnutí: Stiskněte tlačítko  2; a podržte je, dokud se neobjeví obrazovka PHILIPS

Vypnutí: Stiskněte a podržte tlačítko  2; znovu

Poznámka: Vaše zařízení se automaticky vypne, pokud po dobu 10 minut nedošlo

k žádné operaci a nebyla ani přehrávána hudba.

11

3
4
5



Vyberte hudební skladbu k přehrávání

Použijte navigační tlačítka vlevo od displeje pro výběr písně k přehrávání.

Píseň přehrajete stisknutím tlačítka 2;. Přehrávání pozastavíte stejným tlačítkem.

Jako u většiny digitálních audio přehrávačů není k dispozici žádné tlačítko pro
zastavení.

Na hlavní funkce se můžete podívat v ukázkovém režimu

Ukázkový režim lze spustit z jakéhokoli režimu stisknutím tlačítka MENU.

Přejděte na tyto položky:
Settings (Nastavení) > 
Demo mode (Ukázkový režim) >
Start Demo (Spustit ukázkový režim)
>  Yes (Ano) 

12

6
7

Spusťte ukázku v

nabídce ROOT (Hlavní)

Spusťte ukázku v

nabídce MUSIC

(Hudba)

Chcete-li vypnout ukázku, stiskněte a podržte v režimu Demo (Ukázka)

tlačítko 2;.



Uspořádání a přenos hudby
pomocí aplikace Windows
Media Player 10
Poznámka: Pro práci s aplikací Windows Media Player 10 je vyžadován operační systém

Windows XP.

V této kapitole je popsáno základní ovládání a kroky nezbytné pro úspěšný přenos hudby

do přehrávače ShoqBox.

Další informace naleznete v nápovědě k aplikaci Windows Media Player v počítači.

Přidávání skladeb do knihovny
aplikace Windows Media Player
Přidání skladeb v počítači

1 Spusťte aplikaci Windows Media Player klepnutím na následující ikonu na 
pracovní ploše.

13



2 Klepnutím na kartu Library (Knihovna) přejděte do knihovny médií.

3 Klepněte na tlačítko  Add to Library (Přidat do knihovny) v levé dolní části obrazovky.

4 Můžete si vybrat, zda chcete přidat soubory  ze složky, adresy URL, hledáním v
počítači atd.

14



Ripování skladeb z disku CD
Chcete-li přenést hudbu z disku CD do přehrávače, je třeba nejprve v počítači vytvořit

digitální kopii hudby.  Tento postup se nazývá ripování.

1 Spusťte aplikaci Windows Media Player.

2 Vložte zvukové CD.

3 Vyberte kartu Rip (Ripování) a zobrazte seznam hudebních skladeb na disku CD.

4 Pokud je počítač připojen k Internetu, budou automaticky načteny informace o albu,
abyste nemuseli ručně zadávat názvy skladeb a další informace.

5 Pokud se tak nestane, zkontrolujte, zda jste připojeni k Internetu, a klepněte na
tlačítko Find Album Info (Najít informace o albu).

6 Vyberte hudební skladby, které chcete ripovat, a klepněte na tlačítko Rip Music
(Ripovat hudbu) na horním panelu nabídek.

7 Hudební skladby  budou převedeny na digitální kopie a přidány do knihovny aplikace
Windows Media Player.
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Synchronizace obsahu zařízení
Při prvním připojení zařízení k počítači spustí aplikace Windows Media Player program

Průvodce instalací zařízení. Můžete si zvolit automatickou nebo ruční synchronizaci zařízení

s knihovnou.

Automatická synchronizace:

Při každém připojení přehrávače k počítači a spuštění aplikace Windows Media Player bude

obsah v zařízení automaticky aktualizován podle zadaných nastavení synchronizace.

Ruční synchronizace:

Jestliže zařízení připojíte k počítači, aktualizace obsahu nezačne, dokud nevyberete obsah a

neurčíte pořadí synchronizace.

Nastavení automatické synchronizace

Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.

Spusťte aplikaci Windows Media Player.

Vyberte kartu Sync (Synchronizace). Klepněte na tlačítko synchronizace „set up" (nastavení).

Objeví se obrazovka s dotazem „How do you want to synchronize this device?" (Jak chcete

synchronizovat toto zařízení?) Vyberte položku „Automatic" (Automatická). Vyberte položku

„customize the playlists that will be synchronized" (upravit seznamy stop pro synchronizaci).

Klepněte na položku „next" (další).

Vyberte položky, které chcete synchronizovat automaticky. Klepněte na položku „Finish"

(Dokončit).

Automatická synchronizace byla povolena.



Ruční synchronizace

1 Spusťte aplikaci Windows Media Player.

2 Připojte tento přehrávač k počítači pomocí dodaného kabelu USB.

3 Vyberte kartu Sync (Synchronizace).

4 V rozevírací nabídce v pravém podokně vyberte jako cílovou položku Philips nebo
Philips ShoqBox.

ShoqBox
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5 Pokud se v seznamu nenacházejí, proveďte obnovení pomocí klávesy F5 a zkuste to
znovu.

6 Klepnutím na kartu Library (Knihovna) přejděte do knihovny médií.

7 Klepnutím označte skladbu, kterou chcete zkopírovat.

8 Klepněte pravým tlačítkem myši na skladbu a vyberte příkaz Add to (Přidat do) >
Sync List (Seznam synchronizace).
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9 Nebo přetáhněte skladbu do seznamu Sync List (Seznam synchronizace) v pravém
podokně.

0 Klepnutím na tlačítko Start Sync (Spustit synchronizaci) v dolní části obrazovky zahájíte
synchronizaci. Průběh se zobrazí hned nad tlačítkem Start Sync (Spustit synchronizaci).

19

TIP

Pro přenášení hudby do přehrávače doporučujeme vždy používat aplikaci Windows
Media Player.  Pokud však dáváte přednost aplikaci Průzkumník Windows, vždy
zkopírujte hudbu do složky Media/Music (Média/Hudba), protože v opačném případě
se skladby v přehrávači nezobrazí ani je nebude možné přehrát.

✔



Vytváření seznamu stop
1 Spusťte aplikaci Windows Media Player.
2 Klepnutím na kartu Library (Knihovna) přejděte do knihovny médií.
3 Klepnutím zvýrazněte skladbu.
4 Klepněte pravým tlačítkem myši na skladbu a vyberte příkaz Add to (Přidat do) >

Additional Playlist... (Dodatečný seznam stop...)

5 V dialogovém okně Add to Playlist (Přidat do seznamu stop) klepněte na položku
New (Nový) a přidejte položku do nového seznamu stop.

6 Vybraná skladba bude přidána do seznamu stop.

Přenos seznamu stop
Seznamy stop můžete přenášet do přehrávače prostřednictvím funkce automatické

synchronizace aplikace Windows Media Player.

(Viz oddíl „Nastavení automatické synchronizace" na straně 16, kde naleznete podrobné

pokyny)

1 Vyberte kartu Sync (Synchronizace).
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TIP
Chcete-li vybrat více skladeb, stiskněte a podržte klávesu <Ctrl> na klávesnici a
pak klepnutím vyberte libovolný počet stop.
Chcete-li vybrat po sobě následující skladby v seznamu, klepněte na první skladbu,
pak stiskněte a podržte klávesu <Shift> na klávesnici a klepněte na poslední sklad-
bu v seznamu, kterou chcete vybrat.

✔



2 Klepněte na položku Sync settings nebo Setup Sync (Nastavení synchronizace),
zaškrtněte políčko Synchronize device automatically (Synchronizovat zařízení
automaticky) a vyberte seznamy stop pro synchronizaci s přehrávačem.

Správa skladeb a seznamů stop

Odstraňování skladeb a seznamů stop z knihovny aplikace Windows Media Player

1 Klepnutím označte položku.
2 Klepněte pravým tlačítkem myši a výběrem příkazu Delete (Odstranit) odstraňte položku.

Odstraňování seznamů stop prostřednictvím aplikace Průzkumník Windows

1 Připojte přehrávač k počítači.
2 Spusťte aplikaci Průzkumník Windows.
3 Vyberte položky Philips ShoqBox > Media (Média) > Music (Hudba).
4 Označte seznam stop, který chcete odstranit, klepněte pravým tlačítkem myši a

vyberte příkaz Delete (Odstranit).
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TIP

Seznamy stop v přehrávači ShoqBox nelze odstranit pomocí aplikace Windows
Media Player. Seznam stop lze odstranit jen v samotném zařízení nebo pomocí
aplikace Průzkumník Windows.

✔



Upravování informací o skladbách prostřednictvím aplikace Windows Media Player

1 Vyberte kartu Library (Knihovna).
2 Označte skladbu, kterou chcete upravit, klepněte pravým tlačítkem myši a vyberte

příkaz Edit (Upravit).

3 Proveďte úpravy přímo v textovém poli.

Vyhledávání skladeb prostřednictvím aplikace Windows Media Player

1 Vyberte kartu Library (Knihovna).
2 Zadejte hledaný řetězec do pole hledání.
3 Klepnutím na tlačítko Search (Hledat) spusťte vyhledávání.
4 Zobrazí se seznam skladeb, která obsahují hledaný řetězec.
5 Tyto skladby můžete přehrávat, přenášet, odstranit, přidat do seznamu synchronizace atd.
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TIP

Další informace o přenosu hudby v aplikaci Windows Media Player 10 naleznete
v nápovědě k aplikaci Windows Media Player a klepněte na položku Help
(Nápověda) > Synchronizing content to devices (Synchronizace obsahu zařízení).

✔



Hlavní nabídka přehrávače
ShoqBox
Po zapnutí zařízení ShoqBox uvidíte hlavní nabídku, která obsahuje následující položky:

Music(Hudba) pro přehrávání digitálních hudebních skladeb

Funkce Line-in umožňující použití reproduktorů ShoqBox pro poslech hudby  z

externího zdroje, jako je laptop nebo jiný digitální audio přehrávač

Alarm(Budík) pro přístup k funkci buzení

Další informace o těchto funkcích naleznete v příslušných kapitolách.
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Základní funkce přehrávače
ShoqBox
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Základní ovládání Tlačítkové ovládací prvky

Zapnutí/vypnutí zařízení Stiskněte a podržte tlačítko  2;

Vyberte možnost Music(Hudba) Zvýrazněte volbu stisknutím tlačítka VIEW a vyberte
/Tuner (Rádio) nebo Line-in

Zobrazení nabídky nebo Stiskněte tlačítko  MENU
ukončení zobrazení

Listování a procházení 3,  4,  1,  2 pro pohyb nahoru, dolů, doleva a doprava

Přechod na různé úrovně Stiskněte tlačítko  2 pro přechod na další a 1 na
nabídky předchozí

Přehrávání hudby Zvýrazněte výběr a stiskněte tlačítko  2;

Pozastavení přehrávání Stiskněte tlačítko  2; při přehrávání

Změna hlasitosti Stiskněte tlačítko  VOLUME + / –

Rychlé převíjení skladby vpřed Stiskněte a podržte tlačítko  4

Převíjení skladby zpět Stiskněte a podržte tlačítko  3

Přehrávání další nebo Stiskněte tlačítko  4 pro přechod na další a 3 na předchozí
předchozí stopy

Zobrazit další informace  Stiskněte tlačítko  2 na obrazovce přehrávání
o skladbě



Přehrávání hudby v přehrávači
ShoqBox
V hlavní nabídce stiskněte tlačítko  2 a přejděte na možnosti výběru hudby.

Hudební knihovnu přehrávače ShoqBox můžete prohledávat pomocí následujících možností,

viz příklad obrazovky

Jakmile naleznete skladbu, kterou chcete přehrát, zvýrazněte ji a stiskněte tlačítko  2; .
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Ikony na displeji přehrávače
ShoqBox  

Indikace nabití baterie
Varování při vybité baterii:  zobrazí se, když je baterie vybitá. Použijte 5 V adaptér pro
dobití nebo napájení přehrávače ShoqBox. Systém jinak během jedné minuty přejde do
režimu vypnutí napájení.

Baterie je nabitá z jedné třetiny
Baterie je nabitá ze dvou třetin
Baterie je nabitá
zobrazí se při nabíjení baterie

zobrazí se při provozu pomocí adaptéru nebo úplném nabití
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Režim hudby Nahrávky z linkového zdroje

Budík Ekvalizér

< Předchozí nabídka/úroveň > Další nabídka/úroveň knihovny k dispozici
knihovny k dispozici

Možnost k dispozici pro výběr Zvolená položka

Repeat 1 (Opakovat 1) Repeat all (Opakovat vše)

Shuffle (Náhodné přehrávání) Zvolena funkce Dynamic Bass Boost 
(Dynamické posílení basů)

Displej přehrávače ShoqBox zobrazuje následující ikony vysvětlené v tabulce níže:



Přizpůsobení nastavení
1 Stiskněte tlačítko  MENU, chcete-li zobrazit volby v nabídce. Stiskněte tlačítko  3 pro

listování nahoru  a  4 pro listování dolů na požadovanou volbu. Stiskněte tlačítko  2 pro

přechod na další nebo 1 na předchozí úroveň nabídky.

2 Stiskněte tlačítko  2 chcete-li výběr zkontrolovat a potvrdit. .

3 Stiskněte tlačítko  MENU nebo 1, chcete-li zavřít zobrazení nabídky.
Možnosti každého nastavení jsou zobrazeny na displeji přehrávače ShoqBox .  

Tučné zobrazení označuje výchozí nastavení.

Režim Level (Úroveň) 1 Level (Úroveň) 2 Level (Úroveň) 3 Level (Úroveň) 4
Výchozí nastavení je tučně.

Music Shuffle/Repeat Repeat(Opakovat) 1

(Náhodné přehrávání/ Repeat All(Opakovat vše)

Opakování) Shuffle/Repeat(Náhodné 
přehrávání Opakování)

Shuffle(Náhodné přehrávání)

Vypnuto
Informace na obrazovce Show next track
přehrávání (Zobrazit další skladbu)

Zobrazit číslo stopy

Běžný časovač vypnutí je Vypnuto
15 minut

30 minut

60 minut
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Ekvalizér pro rock

HipHop

Jazz

Taneční hudba

Funk

Vypnuto

Nastavení Displej Podsvícení 5  s

10 s

30 s

Vypnuto

Kontrastu Úroveň 6 -  1

Spořič obrazovky Vypnuto

30 s

1 min

2 min

Automatické vypnutí po 30 s

2 min

5 min

10 min

Hodiny Datum a čas Den/Hodina/Minuta

12/24hodinový 12hodinový

24hodinový
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Režim Level (Úroveň) 1 Level (Úroveň) 2 Level (Úroveň) 3 Level (Úroveň) 4



Jazyk English(Angličtina)

Franćais

Italiano

Deutsch

Español

Português

Nederlands

Svenska

Information(Informace)

Obnovit tovární nastavení Ne

Ano

Ukázkový režim Ano

Ne
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Režim Level (Úroveň) 1 Level (Úroveň) 2 Level (Úroveň) 3 Level (Úroveň) 4



Podrobné pokyny pro ovládání
Režim hudby
V tomto zařízení je předem uloženo několik hudebních skladeb. Svou sbírku digitální hudby

z počítače můžete také do zařízení přenést pomocí aplikace Windows Media Player 10.

Další informace o přenosu hudby naleznete ve výše uvedených oddílech příručky.

Po stažení stop MP3 nebo WMA z počítače do přehrávače ShoqBox můžete získat přístup

k hudbě v přehrávači ShoqBox pěti různými způsoby.

1 Stiskněte tlačítko  VIEW a zvolte položku MUSIC; vstoupíte do režimu přehrávání hudby.
2 Chcete-li listovat na požadovanou volbu nahoru nebo dolů, použijte navigační tlačítka

vlevo od displeje
3 Stisknutím tlačítka 2 vyberte volbu nebo přejděte na další nebo stiskněte tlačítko  1

a přejděte na předchozí úrovně knihovny.
4 Stisknutím tlačítka 2; spusťte přehrávání výběru.
5 Objeví se obrazovka pro přehrávání hudby.
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6 Na této obrazovce můžete klepnout na tlačítko  2 a  zobrazit další informace o
skladbě včetně další skladby plánované pro přehrávání.

Nastavení režimu hudby

Výchozí nastavení obrazovky pro přehrávání je možné změnit tak, aby obsahovala počet

skladeb ve výběru namísto názvu další skladby.

Přejděte na tyto položky 

MENU -  PLAYSCREEN INFO -  Show next track(Zobrazit další skladbu) (výchozí)

nebo

MENU -  PLAYSCREEN INFO -  Show track number(Zobrazit číslo skladby)
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Režim Line-in
Přehrávač ShoqBox lze použít jako výkonný miniaturní reproduktor:

1 Připojte přiložený audio kabel ke  konektoru  Line In na přehrávači ShoqBox a  ke
konektoru  Line out / p na externím zařízení.

2. Na přehrávači ShoqBox stiskněte položku view(Zobrazit) a vyberte volbu Line-in. Tím
přejdete do režimu Line in.

3. Přehrávání lze  ovládat pomocí ovladačů na druhém zařízení.
4 Nastavte hlasitost na přehrávači ShoqBox i zařízení. 

Jestliže režim Line-in aktivujete bez zapnutí externího zařízení, laptopu nebo jiného digitálního
audio přehrávače,  zobrazí se tato chybová zpráva.
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Datum a čas na přehrávači ShoqBox
Čas je zobrazen ve 12 hodinovém nebo 24 hodinovém formátu. Jako výchozí je nastaven

12 hodinový formát.

Před nastavením možností budíku je nutné nejprve nastavit čas a datum hodin.

1 V libovolném režimu otevřete nabídku: Settings (Nastavení) > Clock (Hodiny) >
Day and Time (Datum a čas) > …

2 Zvýrazněte možnost nabídky, kterou chcete nastavit.
3 Stisknutím možnosti 3 nebo 4 nastavte den, hodiny a minuty.

Pokud je přehrávač ShoqBox připojený ke zdroji napájení, zobrazí se čas na displeji.

Příklad 24hodinového nastavení Příklad 12hodinového nastavení

Režim budíku
Přehrávač ShoqBox lze používat jako  budík. Před aktivací budíku zkontrolujte správnost
nastavení data a času.

Poznámka: Při spuštění budíku bude přerušen aktuální režim přehrávače ShoqBox (např.
hudba nebo Line-in).
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1. Chcete-li aktivovat budík, otevřete v hlavní nabídce položku Alarm (Budík).

2. Vyberte položku ON nebo OFF.

3. Jestliže vyberete položku ON, otevře se hlavní nabídka nastavení funkce Alarm

(Budík). Na obrazovce níže je budík nastaven na 10:00.
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Nastavení času buzení pro 12hodinové nastavení (AM - dopoledne, PM odpoledne)

> > >

Musíte pro buzení vybrat hodinu, minutu a položky AM/PM samostatně.

Nastavení času buzení pro 24hodinové nastavení

> >

Hodinu a minutu buzení musíte nastavit samostatně.

Nastavení opakování budíku

>
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Time (Čas) Set Alarm time Příklad obrazovky s nastavením na 10:00
(Nastavit čas buzení)

Repeat (Opakovat) Set Alarm frequency Příklad obrazovky s nastavením Daily  
(Nastavit frekvenci budíku) (Denně)

Source (Zdroj) Set Alarm sound Příklad obrazovky s nastavením Music 
(Nastavení zvuku budíku) (Hudba)

Nastavení Funkce Příklad obrazovky



Nastavení opakování budíku můžete zadat podle tabulky níže:

Budík se rozezní na 2 minuty ze zvoleného zdroje buzení a pak přejde do režimu „Auto

snooze" (Automatické připomenutí). Režim budíku „Auto snooze" (Automatické připomenutí)

zůstane aktivní a bude opakovat buzení v 10 minutových intervalech, dokud budík nevypnete.

Po jedné hodině již nebude režim automatického připomenutí aktivní.

Nastavení hudby jako zdroje buzení

Můžete se rozhodnout, který typ hudebního zdroje chcete pro buzení použít.

Použijte navigační tlačítka vlevo od displeje a vyberte zdroj buzení podle příkladových

obrazovek níže.

Jestliže vyberete položku Music (Hudba), můžete určit konkrétní hudební skladbu, můžete ji

zvolit na nižší úrovni nabídky pod položkami Artists/Albums (Interpreti/Alba) (viz obrazovky

4 a 5 níže).

36

Daily (Denně) Budík bude aktivován každý den

Weekdays  Budík bude aktivován denně od pondělí do pátku

(Pracovní dny)

Weekend Budík bude aktivován každou sobotu a neděli

(Víkend)



Obrazovka 1 Obrazovka 2 Obrazovka 3 Obrazovka 4

> > >

Obrazovka 5

>
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Nastavení budíku jako zdroje buzení

Pro buzení můžete také zvolit budík.

Použijte navigační tlačítka vlevo od displeje a vyberte typ budíku podle příkladových

obrazovek níže.

> >

Automatické připomenutí budíku

Jakmile je budík aktivován, rozezní se na 2 minuty. Jestliže během této minuty nestisknete

tlačítko, přejde přehrávač ShoqBox do režimu Auto Snooze (Automatické připomenutí). V

režimu automatického připomenutí se budík rozezní každých 10 minut na 2 minuty.

Vypnutí režimu Auto Snooze (Automatické připomenutí)

Režim Auto Snooze (Automatické připomenutí) se automaticky ukončí po 1 hodině.

Vypnutí buzení při zapnutém budíku

Stisknutím jakéhokoli tlačítka v době, kdy zní signál budíku, zobrazíte níže uvedenou zprávu

Jestliže pak stisknete jakoukoli klávesu, budík zrušíte.
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Aktualizace přehrávače
Tento přehrávač je řízen vnitřním programem, který se nazývá firmware.  Po zakoupení

tohoto přehrávače mohou být vydány nové verze  firmwaru.

Stav  firmwaru v přehrávači monitoruje softwarový program Philips Device Manager, který

vás upozorní, jestliže bude k dispozici nový firmware. K tomuto účelu je zapotřebí připojení

k Internetu.

Nainstalujte program Philips Device Manager z dodaného disku CD nebo si stáhněte

nejnovější verzi z webových stránek www.philips.com/support nebo

www.usasupport.philips.com (uživatelé v USA).

Při každém připojení přehrávače k počítači se program Philips Device Manager automaticky

připojí k Internetu a zkontroluje, zda jsou k dispozici aktualizace.
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Chcete-li ručně zkontrolovat, zda
používáte aktuální firmware

1 Připojte přehrávač k dodanému napájecím adaptéru  AC/DC.

2 Připojte přehrávač k počítači.

3 Spusťte program Philips Device Manager z nabídky Start >  Programs (Programy) >
Philips Device Manager. Můžete také spustit program Philips Device Manager z

plochy počítače poklepáním na níže uvedenou ikonu.

4 Vyberte zařízení.

5 Klepněte na tlačítko Update (Aktualizovat).
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Odstraňování problémů
Po přenosu není v přehrávači žádná hudba
Nemůžete-li najít skladby, které jste přenesli do přehrávače, zkontrolujte následující body:
1. Přenesli jste skladby pomocí aplikace Windows Media Player? Soubory přenesené jinými

prostředky budou rozpoznány jen jako datové soubory. Nezobrazí se v hudební knihovně
přehrávače a skladby nelze přehrát.

2. Jsou skladby  ve  formátu MP3 nebo WMA? Jiné formáty v tomto přehrávači nelze přehrát.

Přehrávač ShoqBox „zamrzl"
Ve vzácných případech může přehrávač „zamrznout". Nepropadejte panice. Stačí vložit špendlík
do otvoru RESET, který se nachází na zadní straně přehrávače ShoqBox, a na špendlík zatlačit a
podržet jej v této poloze, dokud se zařízení nevypne. Poté přehrávač restartujte tlačítkem power.

Stávající obsah v přehrávači nebude vymazán.

Pokud se nic nestane, nechte nabíjet baterii alespoň 4 hodiny a zkuste přehrávač znovu
zapnout nebo resetovat. Jestliže problém přetrvává, pravděpodobně bude třeba přehrávač
opravit pomocí programu  Philips Device Manager.

Oprava přehrávače ShoqBox pomocí programu Philips Device Manager

1 Připojte zařízení k počítači. Spusťte program Philips Device Manager z nabídky Start >
Programs (Programy).  > Philips Device Manager.
Vyberte produkt z rozevírací nabídky.

2 V hlavním okně klepněte na příkaz Repair (Opravit).
Potvrďte výběr klepnutím na tlačítko  OK. Jakmile program Philips Device Manager
dokončí práci se zařízením, budete vyzváni k odpojení zařízení od počítače.

3 Po odpojení kabelu USB se automaticky spustí obnovení firmwaru. Proces bude dokončen
po spuštění zařízení a zobrazení obrazovky po zapnutí.

41

S
Při opravě bude veškerý obsah spolu s hudbou smazán!
Před obnovením nebo opravou zařízení si vytvořte zálohu všech souborů.



Přehrávač je plný, ale obsahuje méně skladeb, než jsem předpokládal(a)
Skladby se ukládají na pevný disk přehrávače.  Podle čísla modelu zjistěte skutečnou velikost

pevného disku. Aby  bylo možné v přehrávači uchovávat více skladeb, použijte skladby  ve

formátu WMA (64 kb/s) s variabilní přenosovou rychlostí.
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Bezpečnost a údržba
Obecná údržba

Poškození a závadám výrobku lze předejít:

- Nevystavujte vysokým teplotám u topného zařízení nebo na přímém slunci.

- Chraňte přehrávač před pádem a nenechte na něj spadnout jiné předměty.

- Přehrávač nesmíte ponořit do vody. Nevystavujte zástrčku pro sluchátka nebo přihrádku

na baterie vodě, protože voda vniklá do zařízení je může značně poškodit.

- Nepoužívejte čisticí prostředky s obsahem alkoholu, čpavku, benzenu nebo abrazivní

prostředky, protože by mohlo dojít k poškození přehrávače.

- Použití mobilních telefonů v blízkosti zařízení může způsobit rušení.

- Zálohujte soubory. Uchovávejte originální soubory stažené do zařízení. Společnost Philips

není odpovědná za ztrátu dat v případě, že se výrobek poškodí a nelze z něj data

načíst.

- Spravujte (přenášejte, odstraňujte apod.) hudební soubory pouze pomocí dodaného

hudebního softwaru. Vyhnete se tak problémům!

Provozní a skladovací teploty

- Přehrávač používejte v místech, kde je teplota vždy mezi 0 a 35°C (32 až 95°F).

- Přehrávač uchovávejte v místech, kde je teplota vždy mezi -20 a 45°C (-4 až 113°F).

- Životnost baterií se může při nízkých teplotách zkrátit.

- Při poslechu ze sluchátek buďte opatrní (není součástí balení ShoqBox).
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Bezpečný poslech

Poslouchejte v přiměřené hlasitosti. Poslechem ze sluchátek s vysokou hlasitostí si můžete

poškodit sluch. Pro tento produkt doporučujeme sluchátka Philips (prodávají se samostatně).

Důležité (pro modely s přibalenými sluchátky):

Společnost Philips zaručuje, že její audio přehrávače splňují požadavky na maximální akustický

výkon stanovený příslušnými regulačními úřady jen v případě, že jsou používány s originálními

sluchátky dodanými s tímto produktem. Pokud je třeba sluchátka vyměnit, doporučujeme

Vám obrátit se na prodejce a objednat model totožný s originálními sluchátky dodanými

společností Philips.

Bezpečnost v dopravě

Nepoužívejte sluchátka při řízení nebo jízdě na kole, abyste nezpůsobili nehodu.
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Informace o autorských právech
- Všechny značky a názvy produktů jsou ochranné známky příslušných společností a organizací.

- Neautorizované kopírování jakýchkoli nahrávek stažených z Internetu nebo vytvořených

ze zvukových disků CD představuje porušení autorských práv a mezinárodních dohod.

- Vytváření neautorizovaných kopií materiálů chráněných proti kopírování včetně

počítačových programů, nahrávek vysílání a zvukových nahrávek může představovat

porušení autorských práv a trestný čin. Toto zařízení nesmíte k takovým účelům používat.

- Windows Media a logo Windows jsou v USA a jiných zemích obchodní známky nebo

registrované obchodní známky společnosti Microsoft Corporation.

DŮLEŽITÉ!
Tento výrobek je chráněn určitými právy na ochranu duševního vlastnictví společnosti Microsoft

Corporation. Používání nebo distribuce této technologie mimo tento výrobek je zakázána bez

svolení společnosti Microsoft nebo její autorizované pobočky.

Dodavatelé obsahu používají technologii digitální správy práv pro aplikaci Windows Media,

obsaženou v tomto zařízení ("WM-DRM"), aby byla ochráněna integrita obsahu ("zabezpečený

obsah") a aby jejich duševní vlastnictví, včetně autorských práv, nebylo zcizeno.  Toto zařízení

používá pro přehrávání zabezpečeného obsahu software WM-DRM ("WM-DRM Software").

Pokud dojde k narušení bezpečnosti softwaru WM-DRM v tomto zařízení, může společnost

Microsoft zrušit (sama nebo na základě žádosti vlastníků zabezpečeného obsahu ("vlastníci

zabezpečeného obsahu")) práva softwaru WM-DRM k přístupu k novým licencím pro

kopírování, zobrazování nebo přehrávání zabezpečeného obsahu. Zrušením práv k softwaru

WM-DRM může vašemu zařízení zabránit v přenosu, ukládání, kopírování, zobrazování nebo

přehrávání zabezpečeného obsahu, který jste dříve na zařízení uložili. Zrušení práv k softwaru

WM-DRM nemění schopnost softwaru WM-DRM přehrávat nechráněný obsah. Seznam

zrušených práv k softwaru WM-DRM je odeslán na vaše zařízení, kdykoliv si stáhnete licenci
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pro zabezpečený obsah z internetu nebo počítače. Společnost Microsoft může, v souladu

s touto licencí, také ukládat na vaše zařízení seznamy zrušených práv k softwaru WM-DRM

jménem vlastníků zabezpečeného obsahu, které mohou zakázat vašemu zařízení kopírování,

zobrazování nebo přehrávání zabezpečeného obsahu.

Pokud dojde ke zrušení práv k softwaru WM-DRM, společnost Philips se pokusí provést

dostupné aktualizace softwaru, aby došlo k obnovení některých nebo všech funkcí zařízení,

tedy přenášení, ukládání, přístupu, kopírování, zobrazování nebo přehrávání zabezpečeného

obsahu. Dostupnost těchto aktualizací nezávisí pouze na vůli společnosti Philips. Společnost

Philips nezaručuje, že po zrušení práv k softwaru WM-DRM budou tyto aktualizace softwaru

k dispozici. Pokud tyto aktualizace k dispozici nebudou, vaše zařízení nebude schopné

přenášet, ukládat, kopírovat, zobrazovat nebo přehrávat zabezpečený obsah - a to ani

zabezpečený obsah, který je již na zařízení uložen.

Navíc, i když tyto aktualizace k dispozici budou, nemusí obnovit schopnost zařízení přenášet,

ukládat, kopírovat, zobrazovat nebo přehrávat zabezpečený obsah, který byl dříve na zařízení

uložen. V některých případech bude možné přenášet obsah z počítače. V ostatních případech

bude nutné znovu zakoupit již dříve získaný zabezpečený obsah.  

Shrnutí - Společnost Microsoft, vlastníci zabezpečeného obsahu a distributoři zabezpečeného

obsahu vám mohou zcela zamezit nebo omezit přístup k zabezpečenému obsahu.  Mohou

také zabránit vašemu zařízení v přenášení, ukládání, kopírování, zobrazování nebo přehrávání

zabezpečeného obsahu i poté, co byl získán a zaplacen. Pro odepření, pozastavení nebo

jiné omezení přístupu k zabezpečenému obsahu nebo pro zabránění vašemu zařízení v

přenášení, ukládání, přístupu, kopírování, zobrazování nebo přehrávání zabezpečeného obsahu

není nutný váš souhlas nebo souhlas či svolení společnosti Philips. Společnost Philips

nezaručuje,  že budete moci přenášet, ukládat, kopírovat, zobrazovat, přehrávat nebo mít

přístup k zabezpečenému obsahu.
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Likvidace starého výrobku
Tento výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a komponent, které je

možné recyklovat a opětovně použít..

Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to,

že výrobek podléhá směrnici EU 2002/96/EC.

Informujte se o místním systému sběru tříděného odpadu pro elektrické a

elektronické výrobky.

Jednejte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte staré produkty v rámci běžného

domovního odpadu. Řádnou likvidací starého produktu napomůžete zabránit možným

negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

Ochrana životního prostředí
Přístroj není zabalen do nadbytečných obalů. Udělali jsme všechno proto, aby obal mohl

být rozdělen na čtyři stejnorodé materiály: lepenku, polystyrol, PET, a polyetylén.

Přístroj je vyroben z takových materiálů, které je možno znovu zpracovat, jestli|e 

demontáž vykonává speciálně vybavená odborná firma. Obalové materiály, vyčerpané baterie

a už nepoužitelný přístroj vložte, prosím, podle místních předpisů a zvyklostí do vhodných

nádob na odpadky.

Úpravy
Úpravy neschválené výrobcem mohou ukončit oprávnění uživatele k provozování tohoto zařízení.

Přístroj odpovídá předpisům Evropského společenství o poruchách v rádiové frekvenci.
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Technické údaje
Obraz/Displej Typ displeje: LCD

Podsvícení: Bílá dioda LED s vysokým jasem
Počet textových řádků: 5
Rozlišení: 128 x 96 pixelů
IIndikátory: Stav baterie, čas, budík, DBB
Podporované jazyky: Angličtina, francouzština, španělština,

němčina, holandština, švédština, italština,
portugalština, čínština (zjednodušená),
čínština (tradiční), japonština, Korean

Zvuk Akustický výkon: 2 x 2 W RMS (4 ohmy, reproduktor)
2 x 3 mW RMS (16 ohmů, sluchátka)

Zesilovač : 2kanálový x 2 W zesilovač třídy D
Technologie zkvalitnění zvuku:

Dynamic Bass Boost 
DBB - Dynamické posílení basů)

Ekvalizér : 6 pásem
Nastavení ekvalizéru: Rock, Pop, Jazz, Hiphop, Classic, Normal
Ovládání hlasitosti: Digitální
Poměr signál/šum: >80 dB (sluchátka),

>50 dB (reproduktor)
Kmitočtová odezva: 20 Hz-20 KHz

Přehrávání zvuku Formát komprese: MP3, WMA
Podpora značek ID3: Název skladby, jméno interpreta, jméno

alba, jméno souboru
Přenosové rychlosti pro MP3: 8-320 kbps/s a VBR
Vzorové rychlosti pro MP3: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 kHz
Přenosové rychlosti pro WMA: 5-192 kB/s
Vzorové rychlosti pro WMA: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 kHz
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Úložná média Dostupná paměť:

PSS231 - 1GB** (uložení a přehrávání až 500 skladeb)

Typ integrované paměti: NAND Flash

Připojení DC in: 5  V, D = 3,0 mm

Sluchátka: 3,5 mm

Rozhraní USB+: port typu B, 5P, podpora rozhraní USB 2.0

Konektor Line in (Aux in): 3,5 mm

VKV anténa: 3,5 mm

Napájení Typ adaptéru: různá napětí (AC: 100-240 V, 50-60 Hz)

Typ baterie: Integrovaný akumulátor Li-ion

Kapacita baterie: 1600 mAh

Kapacita baterie při přehrávání: 18 hodin*

Doba nabíjení: 4 hodiny

Možnost výměny baterie: Pouze v servisu Philips

Systemove po?adavky Windows® XP (aktualizace SP1 nebo vyšší)

na PC Připojení k Internetu a program Microsoft Internet Explorer 6.0

nebo vyšší

Jednotka CD-ROM

Port USB

Doporučuje se 500 MB volného místa na disku
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*  Nabíjecí baterie mají omezený počet nabíjecích cyklů. Časem je bude nutné vyměnit.

Životnost baterií a počet nabíjecích cyklů závisí na používání a nastavení.

**  1 GB = 1 miliarda bajtů; dostupná kapacita paměti bude nižší.

1 MB = 1 milion bajtů; dostupná kapacita paměti bude nižší.

Celá paměťová kapacita nemusí být k dispozici, protože určitá část paměti bude

vyhrazena pro přehrávač. 

Kapacita paměti vypočítaná pro 4minutové skladby a kódování formátu WMA rychlostí

64 kbps nebo formátu MP3 rychlostí 128 kbps.

+  Skutečná přenosová rychlost se může lišit v závislosti na operačním systému a

softwarové konfiguraci.

Společnost Philips si vyhrazuje právo provádět bez předchozího upozornění změny  v

provedení a specifikacích z důvodů zdokonalování výrobku.

Všechna práva vyhrazena.
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Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. 

or their respective owners
2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com  Printed in China
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