PSS231_dan_cover.qxd

13/1/06

17:36

Page 1

Philips GoGear ShoqBox

Brugermanual

PSS231

Brug for hjælp?
Besøg
www.philips.com/support
hvor du kan finde et bredt udvalg af hjælpematerialer lige fra
brugsanvisninger til flash-vejledninger, de sidste nye
softwareopgraderinger og svar på ofte stillede spørgsmål.
Eller ring til vores kundeservice på,
3525 8761
hvor vores professionelle support-team sidder klar til at
hjælpe dig med at løse et hvilket som helst problem, du måtte
have med din afspiller.
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Country
Land

Helpdesk
Helpdesk

Tariff / min.
min
Takst

Keep dig
ready
Hold
klar

Austria
Belgium
Denmark
Finland
France
Germany
Greek

0820 901115
070 253 010
3525 8761
09 2290 1908
08 9165 0006
0180 5 007 532
0 0800 3122 1223

€0.20
€0.17
Local tariff
Paikallinen hinta
€0.23
€0,12
Dxqem

Ireland
Italy
Luxemburg
Netherlands
Norway
Portugal
Spain
Sweden
Switzerland
UK

01 601 1161
199 404 042
26 84 30 00
0900 0400 063
2270 8250
2 1359 1440
902 888 785
08 632 0016
02 2310 2116
0906 1010 017

Local tariff
€0.25
Local tariff
€0.20
Local tariff
Local tariff
€0,15
Local tariff
Local tariff
£0.15

Das Kaufdatum. Modellnummer und Seriennummer
La date d’achat la référence et le numéro de série du produit
Forbrugeren’s indkøbsdato, type/model-og serienummer
Ostopäivä ja tarkka mallinumero ja sarjanumero
La date d’achat la référence et le numéro de série du produit
Das Kaufdatum. Modellnummer und Serial nummer
 

       
   
Date of Purchase. Model number and Serial number
La data di acquisto, numero di modello e numero di serie
La date d’achat, la référence et le numéro de série du produit
De datum van aankoop, modelnummer en serienummeret
Datoen da du kjøpte produktet & modellnummer & serienummeret
A data de compra, número do modelo e número de série
Fecha de compra e número del modelo e número de serie
Inköpsdatum, modellnummer och serienummer
Das Kaufdatum und Modellnummer und Seriennummer
Date of Purchase, Model number and Serial number

Free

Date of Purchase, Model number and Serial number

Free

Date of Purchase, Model number and Serial number

11 4544 2047
0800 701 02 03
(Except Sao Paulo)
2121 0203
(Sao Paulo)
600 744 5477
01 800 504 6200

Local tariff
Free

Fecha de compra e número del modelo e número de serie
A data de compra, número do modelo e número de série

Local tariff
Free

Fecha de compra e número del modelo e número de serie
Fecha de compra e número del modelo e número de serie

4008 800 008
2619 9663
02 709 1200

Local tariff
Local tariff
Local tariff

Date of Purchase, Model number and Serial number
Date of Purchase, Model number and Serial number
Date of Purchase, Model number and Serial number

Europe

North America
Canada

USA

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

South America
Argentina
Brazil

Chile
Mexico

Local tariff

Asia
China
Hong Kong
Korea
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Velkommen
Om din nye afspiller
Med din netop indkøbte ShoqBox får du glæde af følgende:
• Afspilning af musik med MP3 og WMA digitale audio-spor fra integreret hukommelse
• Line-in-funktion til afspilning af dine eksterne yndlingskilder, såsom fra din laptop eller andre
digitale afspillere
• FM-radio med forindstillinger
• Alarmfunktion til vækning med brummelyd, musik eller FM-radio
Yderligere oplysninger til disse funktioner findes i de respektive kapitler.
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Tilbehør
Din afspiller leveres med følgende udstyr
multi-strøm 5V
AC/DC
adapter/oplader

Line-in-kabel til at
forbinde ShoqBox
med en anden
audiokilde, såsom
din laptop

USB-kabel til af
forbinde
ShoqBoxen til din
pc med

CD-ROM med
Windows Media
Player, Philips Device
Manager samt
brugervejledninger

Rejsetaske,
som beskytter
din ShoqBox

Ekstraudstyr
Følgende udstyr leveres ikke med din afspiller, men kan købes separat.
Følgende udstyr leveres ikke med din ShoqBox, men kan købes separat.
Du kan finde udstyret påwww.philips.com/GoGearshop (Europa) eller www.store.philips.com
(USA).
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Registerering
Eftersom du kan opgradere dit produkt, anbefaler vi, at du registrerer dit produkt under
www.philips.com/register, så vi kan informere dig om nye gratis opgraderinger.

Yderligere information
Besøg www.philips/support eller www.usasupport.philips.com (for beboere i USA)
Indtast dit produktmodelnummer for at se:
-

OSS, ofte stillede spørgsmål
Sidste nye brugervejledninger
Undervisningsmateriale
Sidste nye pc-software downloads
Device Manager / firmware opdateringsfiler

Modellen og fabrikationsnummeret findes på mærkaten bag på produktet under bagdækslet på
ShoqBox.
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Kom godt i gang
Overblik over kontrolfunktioner og
forbindelser

RESET
USB

5V DC

LINE IN

RESET
5V DC

USB

LINE IN
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1

Navigering

3
4
1
2

Rul op / forrige / spole hurtigt
Rul ned / næste / Hurtig fremspoling
Tilbage til forrige niveau
Gå til næste niveau

2

Lydstyrke

+
-

Forøg lydstyrke
Reducer lydstyrke

3

Bass boost

DBB

4

MENU

5

POWER / PLAY /
PAUSE

6

SE

7

Tilslutningsdæksel

8

5V DC

Oplader / adapterforbindelse til strømforsyning

9

Reset-åbning

Tryk en stift ind her, hvis ShoqBox er "frosset fast". Bemærk:
Dit musikindhold forsvinger ikke.

2;
VIEW

Aktiver eller deaktiver Dynamic Bass Boost for at forbedre
bastoner

Tryk of hold power on / off ShoqBox i 2 sekunder,
Play / Pause
Bevæger sig mellem rodmenuen og musikafspilningsskærmen
/ aktuel navigeringsskærm

10 USB

USB-forbinderen til USB2.0 overfører fra din pc til ShoqBox

11 Line in

3,5mm bøsning til line-in audio-kabel: Forbinder til LINE
OUT / hovedtelefonstikket på din bærbare computer eller
andet ekstra udstyr

12 Hovedtelefon-holder p / b

3.5mm stik til hovedtelefoner (ikke incl.).
FM-antenneholder (Ikke til PSS231).
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De første grundlæggende trin

1

Opladning
1 Forbind den medfølgende multispændings-adapter/-oplader med ShoqBox, idet
den stikkes ind i forbindelsesstikket, der er markeret med 5V DC på bagsiden af dit
produkt under ShoqBox, og stik derefter den anden ende ind i en almindelig
stikkontakt.
2 Batteriet vil være fuldt opladet på 4 timer, når det oplades for første gang, og 70%
opladet i 1 time ved hurtigopladning.
3 Afspilleren er fuldt opladet, når opladerindikeringen stopper og ikonet med bateriet
viser fyldt batteri.
4 Når det er helt opladet, har din ShoqBox nok energi til 18 timer* afspilning.
Bemærk: *Genopladelige batterier har kun et begrænset antal opladningscyklusser og
skal muligvis udskiftes med tiden. Batteriets levetid og antallet af
opladningscyklusser varierer afhængigt af brug og indstillinger.

Når batteriet næsten er tomt, hører du en bippende lyd og kan se på displayet, at
batteriet næsten er tomt.

Hvis du ikke oplader ShoqBox nu, slukker afspilleren automatisk.
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2

Installation af software
Det har du brug for, før du påbegynder installationen af softwaren:
- PC med Windows® XP (SP1 eller højere)
- Internet-forbindelse med Microsoft Internet Explorer 6.0 eller højere
- CD-drev
- USB port
- 500 MB harddiskplads anbefales
VIGTIGT!
Installer altid softwaren fra CD´en, også selvom du har Windows Media Player. Andre
ekstra programmer (f.eks. til opgradering og genoprettelse af din afspiller) kan ellers
ikke installeres.
1 Sæt den cd, der følger med dit produkt, i cd-rom-drevet på din pc.
2 Følg instruktionerne på skærmen for at fuldende installeringen af Windows Media
Player og Philips Device Manager.
3 Du skal evt. genstarte din pc efter softwareinstalleringen.
4 Hvis installationsprogrammet ikke starter automatisk, så gennemse cd-indholdet via
Windows Explorer og kør programmet ved at dobbeltklikke på filen, der slutter
med .exe.
Har du mistet din cd? Bare rolig, du kan downloade cd-indholdet fra
www.philips.com/support eller www.philips.com/usasupport (for beboere i USA).
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3
4
5

Tilslut din ShoqBox til PC´en via USB-porten
Åbn tilslutningsdækslet bag på din ShoqBox. Forbind adapteren til din ShoqBox og til
strømforsyningen. Forbind den mindre ende på dit USB-kabel med din ShoqBox, og den
større ende til USB-porten på din pc.
Din ShoqBox registreres af computeren og er klar til overførslen.
Overførsel af musik
Du kan overføre musik til din afspiller ved hjælp af Windows Media Player 10. Se
"Organisering og synkronisering af musik med Windows Media Player 10" i denne
brugervejledning for yderligere oplysninger.

Tænd/sluk
Tændt:Tryk 2; og hold den nede, indtil PHILIPS-skærmen vises.

Slukket . Gentryk 2; og hold den nede.
Bemærk: Din afspiller slukkes automatisk, hvis der ikke er foregår aktivitet eller spilles
musik i 10 minutter.
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6
7

Vælg det nummer, du ønsker at høre
Brug navigeringstasterne til venstre på displayet for at vælge en sang, der skal afspilles.
Afspil en sang, idet du trykker på 2;.Tryk på samme taste for at holde pause i musikken.
Hos de fleste digitale audio-afspillere er der ingen stop-tast.

Se demo-funktionen for at se tasternes egenskaber
Demo-funktionen kan startes fra alle andre funktioner, idet man trykker på MENU-tasten.
Gå til:
Indstillinger > Demofunktion >
Start Demo > Ja

Start Demo i ROD-menuen

Start Demo i MUSIK-menuen

For at slukke for demoen skal du blot trykke på og holde 2; nede, mens du er i
demo-mode.
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Organisering og overførsel af
musik med Windows Media
Player 10
Bemærk: Du har brug for Windows XP operativsystem til Windows Media Player 10.
Dette afsnit beskriver den grundlæggende betjening og de trin, du skal følge, så du effektivt kan
overføre musik til din ShoqBox.
Yderligere informationer findes under Windows Media Player hjælpefunktion på din pc.

Tilføj sange til Windows Media
Player-biblioteket
Tilføj Sange, der allerede er på din pc
1 Start Windows Media Player, idet du klikker på følgende ikon på dit skrivebord.
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2 Vælg Library-fanen for at få adgang til mediebiblioteket.

3 Klik på knappen Add to Library (føj til bibliotek) nederst til venstre på skærmen.
4 Du kan vælge at tilføje filer fra en mappe eller url ved at søge på din pc osv.
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Overføre sange fra en cd
Hvis du vil overføre musik fra en cd til din afspiller, skal du først oprette en digital kopi af musikken
på din pc. Dette kaldes for ripping.
1 Start Windows Media Player.
2 Isæt audio-CD´en.
3 Vælg Rip-tasten for at vise en liste med musiknumre på din cd.
4 Hvis din pc er har internetforbindelse, vil albumoplysningerne automatisk blive hentet, så du
ikke behøver at indtaste sangtitlerne eller andre oplysninger manuelt.
5 Hvis dette ikke sker, så kontrollér at du har internetforbindelse og klik på Find Album Info
(find albumoplysninger).

6 Vælg de musiknumre, som du vil rippe og klik på Rip Musik øverst i menulinien.
7 Musiknumrene konverteres nu til digitale kopier og tilføjes til Windows Media Playerbiblioteket.
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Synkronisering af indholdet i din enhed
Når du forbinder din enhed til din pc for første gang, vil Windows Media Player automatisk starte
Device Setup Wizard (guiden til opsætning af nyt udstyr). Du kan vælge at synkronisere din enhed
med biblioteket automatisk eller manuelt.
Automatisk synkronisering:
Hver gang, du forbinder din afspiller med computeren og starter Windows Media Player, opdateres
indholdet i din enhed automatisk i henhold til de synk. indstillinger, som du har indstillet.
Manuel synkronisering:
Når du forbinder din enhed med pc´en, påbegyndes ingen opdatering af indholdet, før du vælger
indholdet og indstiller den rækkefølge, i hvilken der skal synkroniseres.
Indstilling af automatisk synkronisering
Forbind din enhed med din pc ved brug af USB-kablet.
Start Windows Media Player.
Vælg Sync-fanen. Klik på "opsætning"-synkroniseringsknappen.
Der vises en skærm med spørgsmålet "Hvorledes ønsker du at synkronisere denne enhed?" Vælg
"Automatisk".Vælg "Standardiser afspilningslisterne, der bliver vist".
Klik på "Videre".
Vælg de emner, som du ønsker at synkronisere. Klik på "Færdig".
Automatisk synkronisering er aktiveret.
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Manuel synkronisering
1 Start Windows Media Player.
2 Forbind din afspiller til pc´en ved hjælp af det medfølgende usb-kabel.
3 Vælg Sync-fanen.

4 Vælg Philips eller Philips ShoqBox i menuen i højre felt som destination.

ShoqBox
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5 Hvis de ikke vises i listen, skal du klikke på F5 og prøve igen.

6 Vælg Library-fanen for at få adgang til mediebiblioteket.
7 Klik for at fremhæve den sang, du ønsker at kopiere.

8 Højreklik på sangen, og vælg Tilføj > Synkroniseringsliste.
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9 Eller træk og slip sangen til synkroniseringslisten i højre felt.

0 Klik på Start Sync-knappen nederst på skærmen for at starte synkroniseringen. Forløbet vil
blive vist lige over Start Sync-knappen.

✔

NB!
Vi anbefaler, at du altid anvender Windows Media Player til overførsel af musik til din
afspiller. Men hvis du ønsker at bruge Windows Explorer, så husk altid at kopiere musik til
medie/musik-mappen, for ellers vil sangene hverken blive vist eller afspillet på din afspiller.
19

Oprettelse af en afspilningsliste
1
2
3
4
5

Start Windows Media Player.
Vælg Library-fanen for at få adgang til mediebiblioteket.
Klik for at fremhæve et nummer
Højreklik på sangen og vælg Add to (tilføj)> Additional Playlist (anden afspilningsliste)...
I dialogboksen Add to Playlist skal du vælge en eksisterende afspilningsliste eller klikke på
New for at tilføje en ny afspilningsliste
6 Det nummer, du har valgt, vil blive tilføjet afspilningslisten.

✔

NB!
Hvis du ønsker at vælge flere numre, skal du trykke på <Ctrl>-tasten på dit tastatur og
holde den nede, og derefter klikke på et nummer.
Hvis du ønsker at vælge konsekutive numre fra listen, skal du klikke på det første nummer,
derefter trykke på <Shift>-tasten på tastaturet og holde den nede, og derefter klikke på
det nummer i listen, du ønsker at vælge.

Overførsel af en afspilningsliste
Du kan overføre afspilningslister til din afspiller via den automatiske synkroniseringsfunktion hos
Windows Media Playeren.
(Se "Indstilling af automatisk synkronisering" på side 16 instruktioner skridt for skridt)
1 Vælg Sync-fanen.
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2 Klik på Sync settings (synkroniseringsindstillinger) eller Synchronize device automatically
(automatisk synkroniseringsopsætning), vælg afkrydsningsfeltet Synchronize device
automatically (synkroniser enhed automatisk) og vælg den afspilningsliste, som skal
synkroniseres med afspilleren.

Administration af dine numre og afspilningslister
Slette numre og afspilningslister fra Windows Media Player-biblioteket
1 Klik for at fremhæve et emne.
2 Højreklik og vælg Delete (slet) for at slette emnet.

✔

NB!
Det er ikke muligt at slette afspilningslister, der er på din ShoqBox-afspiller med Windows
Media Player. De kan kun slette afspilningslisten via selve enheden eller via Windows
Explorer.

Sletning af afspilningslister via Windows Explorer
1
2
3
4

Forbind afspilleren til din pc.
Åbn Windows Explorer.
Vælg Philips ShoqBox > Media > Music.
Fremhæv den afspilningsliste, du vil slette, højreklik og vælg Delete (slet)
21

Redigering af sangoplysninger via Windows Media Player
1 Vælg Library-fanen.
2 Fremhæv det nummer, du vil redigere, højreklik og vælg Edit (redigér).
3 Rediger direkte i tekstboksen.
Søgning efter sange via Windows Media Player
1
2
3
4
5

✔
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Vælg Library-fanen.
Indtast en søgning i søgefeltet.
Klik på Search (søg) for at starte søgningen.
En liste med numre, der indeholder søgeindholdet, vil blive vist.
Du kan afspille, overføre, slette, tilføje synkroniseringslisten, etc.
NB!
Yderligere oplysninger om overførsel af misik på Windows Media Player 10 findes i
afsnittet Hjælp hos Windows Media Player. Klik på Help (hjælp) > Synchronizing content
to devices (synkronisering af indhold til enheder).

Menu ShoqBox hovedrod
Når din ShoqBox startes, ser du menuen Hovedrod, der indeholder følgende emner:

Musik
Line-in
Alarm

for at afspille digitale musiknumre
så du kan anvende ShoqBox-højtalerne til at høre musik fra eksterne kilder med,
såsom din laptop eller en anden digital audio-afspiller
så du kan indstille alarmfunktionen

Yderligere oplysninger til disse funktioner findes i de respektive kapitler.
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ShoqBox grundlæggende
betjening
Grundlæggende betjening

Knapper, der skal trykkes

Tænde og slukke for ShoqBox

Tryk og hold 2; nede

Vælg musik / radio / line-in

Tryk på VIEW for at fremhæve og vælge

Enter / exit menuens display

Tryk på MENU

Rulning og søgning

3, 4, 1,og 2 for op, ned, til venstre, til højre

Bevægelse mellem menuens
forskellige niveauer

Tryk på 2 for næste og på 1 for forrige

Afspil musik

Fremhæv valg og tryk på 2;

Afspilningspause

Tryk 2; under afspilningen.

Ændring af lydstyrke

Tryk på VOLUME + / –

Hurtig fremad-spoling i musiknummer

Tryk og hold 4 nede

Hurtig spoling tilbage i musiknummer

Tryk og hold 3 nede

Afspil næste eller forrige musiknummer Tryk på 4 for næste og på 3 for forrige
Se flere oplysninger om nummeret
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Tryk på 2 på afspilningsbilledet

Afspilning af musik på ShoqBox
I rodmenuen trykkes på 2 for at komme over til optionerne for musikvalg.

Du kan søge i dit ShoqBox-bibliotek via følgende optioner, se skærmeksemplet:

Når du har fundet den sang, du ønsker at afspille, skal du fremhæve den og trykke på 2;.
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ShoqBox-displayikoner
ShoqBos-displayet anvender følgende ikoner, der forklares i nedenstående tabel:
Musikfunktio
Alarm
<

Forrige menu / biblioteksniveau
tilgængelig

Line-in-funktion
Equalizer
> Næste menu / biblioteksniveau
tilgængelig

Optionen kan vælges

Option er valgt

Gentag 1

Gentag alle

Tilfældig

Dynamisk Bass Boost er valgt

Batteriniveau-indikation
Advarsel om lav batteristand: vises når batteriet næsten er tomt. Brug 5V-adapteren for at
genoplade din ShoqBox, ellers slukkes ShoqBox inden for et minus.
Batteriet er 1/3 opladet
Batteriet er 2/3 opladet
Batteriet er komplet opladet
vises, når du skifter batteri
vises, når den arbejder med en adapter, der er komplet opladet
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Tilpasning af indstillinger
1 Tryk på MENU for menuoptionerne.Tryk på 3 for at rulle op eller på 4 for at rulle ned i din
option.Tryk på 2 for det næste eller på 1 for det forrige niveau i menuen.
2 Tryk på 2 for at bekræfte dit valg

.

3 Tryk på MENU eller 1 for at forlade menudisplayet.
Optionerne for hver indstilling vises på ShoqBox-displayet.
Fed betyder standardindstilling.
Funktion

niveau 1

niveau 2

Musik

Tilfældig / gentag

gentag 1

niveau 3
niveau 4
Standardindstillingen er skrevet med fed.

Gentag alle
Tilfældig & gentag
Tilfældig
Off
Informationer

Vis næste nummer på skærmen
Vis næste nummer

Generel

Sleep timer

Slukket
15 min.
30 min.
60 min.
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Funktion

niveau 1

niveau 2

Equalizer

Rock

niveau 3

niveau 4

HipHop
Jazz
Dans
Funk
Off
Indstillinger

Vis

Display lys

5 sek.
10 sek.
30 sek.
Off

Kontrast
Skærmskåner

Slukket
30 sek.
1 min.
2 min.

Auto stop

30 sek..
2 min.
5 min.
10 min.

klokkeslæt

Dag og tid

Dag / time / minut

12 / 24 timer

12-timer
24-timer
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niveau 6 - 1

Funktion

niveau 1
Sprog

niveau 2

niveau 3

niveau 4

Engelsk
Fransk
Italiensk
Tysk
Spansk
Portugisisk

Nederlandsk
Svensk
Information
Gendan fabriksindstillinger Nej
Ja
Demofunktion

Ja
Nej
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Specificeret betjening
Musikfunktion
Din afspiller er allerede udstyret med et par musiknumre. Du kan også overføre din digitale
misiksamling fra din pc til enheden via Windows Media Player 10.
Yderligere informationer om overførsel af musik findes i betjeningsvejledningens ovenstående afsnit.
Når du har hentet MP3 / WMA-numre fra din pc til ShoqBox, kan du få adgang til din misik på
ShoqBox på 5 forskellige måder.
1 Tryk på VIEW og vælg MUSIC for at komme over i musikfunktionen.
2 Tryk på navigeringstasterne til venstre på displayet for at rulle op eller ned til dit valg.
3 Tryk på 2 for at vælge en option / gå videre til næste, eller tryk på 1 for at gå tilbage til de
forrige niveauer i biblioteket.
4 Tryk på 2; for at afspille dit valg.
5 Nu kan du se musikafspilningsskærmen.
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6 På denne skærm kan du klikke på 2 for at se flere oplysninger om sangen, incl. næste sang
til afspilning.

Indstillinger i musikfunktionen
Det er muligt at ændre afspilningsskærmen, så man kan se antallet af numre i stedet for det næste
nummers titel.
Gå til
MENU - PLAYSCREEN INFO - Show next track (default) (vis næste nummer ( standard))
eller
MENU - PLAYSCREEN INFO - Show track number (vis næste nummer)
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Line-in-funktion
Du kan bruge din ShoqBox som en som en kraftig minihøjttaler:
1 Tilslut den ene ende af det medfølgende lydkabel til Line In på det ShoqBox og den anden
til Line out / p-forbindelsen på det eksterne udstyr.
2. Tryk på view på ShoqBox, og vælg line-in for at komme over i line-in-funktionen
3. Indstil knapperne på det eksterne udstyr, så det er klar til afspilning.
4 Indstil lydstyrken på ShoqBox og udstyret
Hvis du aktiverer line-in-funktionen uden at tænde for det eksterne udstyr, laptop eller digital
audio-afspiller, vises en fejlmelding.
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ShoqBox tid og dato
Tiden vises i enten 12-timers eller 24-timers format. 12-timers formatet er indstillet som standard.
Du skal indstille både tiden og datoen, før du kan bruge alarmfunktionerne.
1 I enhver funktion kan du komme ind i menuen: Settings (indstillinger) > Clock (klokkeslæt)
> Day and Time (dag og tid) >...
2 Fremhæv den menuoption, du ønsker at ændre.
3 Tryk på 3 og 4 for at ændre dag / timer / minutter.
Når ShoqBox er forbundt med strømforsyningen, ser du klokkeslættet på displayet.
Eksempel 24 timers indstilling

Eksempel 12 timers indstilling

Alarmfunktion
Du kan bruge ShoqBox som vækkeur. Før alarmen aktiveres, skal du være sikker på, at klokkeslæt
og dato er indstillet korrekt.
Bemærk: Når alarmen ringer bliver den aktive shoqBox-funktion (f.eks. musik / line-in) afbrudt.
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1. Når man skal aktivere alarmen, går man over i Alram via skærmen roodmenu.

2.Vælg ON eller OFF.

3. Hvis du vælger ON, kommer kan over til skærmen med hovedindstillingerne for alarmen.
På nedenstående skærm er alarmen indstillet til 10:00.
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Indstilling
Klokkeslæt

Funktion
Indstil alarmtid

Skærmeksempel
Skærmeksempel er 10:10

Gentag

ndstil alarmfrekvens

Skærmeksempel er Daglig

Kilde
Indstil alarmlyd
Skærmeksempel er Musik
Indstilling af alarmtid - for brugere med 12 timer / AM PM indstillinger

>

>

>

Du skal vælge en time, et minut samt PM /AM separat for alarmen.
Indstilling af alarmtid - for brugere med 24 timer indstillinger

>

>

Du skal indstille en time samt minut separat for alarmen.
Indstilling Gentag alarm

>
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Du kan indstille Repeat settings (gentag indstillinger) hos alarmen i henhold til nedenstående tabel:
Daglig

Alarmen aktiveres dagligt

Ugedage

Alarmen aktiveres dagligt fra mandag til fredag

Weekend

Alarmen aktiveres hver lørdag og søndag

Alarmen lyder i 2 minutter i den valgte alarmkildefunktion og aktiverer derefter "Auto snooze"funktionen. "Auto snooze"-funktionen forbliver aktiv og gentager lyden hver 10. minut, indtil du
anullerer alarmen.
Efter en time er Auto snooze ikke længere aktiv.
Indstilling Alarmkilde - musik
Du kan vælge, hvilken slags musik, du ønsker at bruge til din alarm.
Brug navigeringstasterne til venstre på displayet for at vælge alarmkilde, idet du følger
nedenstående skærmeksempel.
Hvis du vælger musik, kan du vælge et specielt musiknummer, du kan vælge det, idet du går et
niveau ned i menuen efter Artists / albums (se skærm 4 og 5 nedenfor).
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Skærm 1

Skærm 2

>

Skærm 3

>

Skærm 4

>

Skærm 5

>
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Indstilling Alarmkilde - brummer
Du kan vælge en brummer som alarm.
Brug navigeringstasterne til venstre på displayet for at vælge brummeren, idet du følger
nedenstående skærmeksempel.

>

>

Alarm auto snooze
Når din alarm er aktiveret, lyder den i 2 minutter. Hvis du ikke trykker på en knap i disse 2 minutter,
foretager ShoqBox en Auto Snooze. Under Auto snooze lyder din alarm hvert 10. minut i 2
minutter ad gangen.
Deaktivering af Auto Snooze
Auto Snooze stopper automatisk efter 1 time.
Deaktivering af alarm, mens den lyder
Mens alarmen lyder, kan man trykke på en vilkårlig knap og nedenstående melding vises:

Hvis du derfter trykker på en knap, anulleres alarmen.
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Opdatering af din afspiller
Din afspiller styres af et internt program, der kaldes for firmware. Nye udgaver af firmwaret kan
udgives, efter du har anskaffet din afspiller.
Et softwareprogram, der hedder Philips Device Manager, vil overvåge firmwarestatussen på din
afspiller og informere dig, hvis et nyt firmware er tilgængeligt. Du skal have internetforbindelse til
dette.
Installér Philips Device Manager fra den medfølgende cd, eller download den seneste udgave fra
www.philips.com/support eller www.usasupport.philips.com (for beboere i USA).
Hver gang du forbinder din afspiller til din pc, vil Philips Device Manager automatisk forbinde til
internettet og søge efter opdateringer.
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Kontrollér manuelt, om dit firmware er
aktualiseret
1 Tænd din afspiller med den medfølgende ac/dc-adapter.
2 Forbind afspilleren til din pc.
3 Start Philips Device Manager fra Start > Programs > Philips Device Manager. Alternativt
kan du starte Philips Device Manager fra computerens skrivebord ved at dobbeltklikke på
nedenstående ikon.

4 Vælg dit udstyr.

5 Klik på Update (opdater).
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Problemløsning
Der er ingen musik på min afspiller efter en overførsel
Hvis du ikke kan finde de sange, du har overført til din afspiller, så kontrollér følgende:
1. Overførte du ved hjælp af Windows Media Player? Filer, der er overført ved brug af andre
programmer, kan udelukkende registreres som datafiler. De bliver hverken vist i musikbiblioteket
i din afspiller ej heller kan de afspilles.
2. Er dine sange i mp3- eller wma-format? Andre formater vil ikke blive spillet på afspilleren.
MinShoqBox-afspiller er frosset
I sjældne tilfælde kan din afspiller "fryse fast". Gå ikke i panik. Isæt en stift i RESET-hullet på bagsiden
af ShoqBox og tryk og hold stiften, indtil afspilleren slukkes.Tryk derefter Power for at genstarte.
Det eksisterende indhold på din afspiller vil ikke blive slettet.
Hvis der ikke sker noget, så genoplad batteriet i mindst 4 timer, og prøv at tænde eller nulstille igen.
Hvis ikke dette virker, så er du måske nødt til at genoprette din afspiller med Philips Device Manager.
Genoprettelse af din ShoqBox ved brug af Philips Device Manager
1 Forbind din afspiller til din pc. Start Philips Device Manager fra Start > Program >
Philips Device Manager.
Vælg dit produkt fra rullegardinmenuen.
2 Klik på Repair (genopret) i hovedvinduet.
Tryk på OK for at bekræfte dit valg. Du opfordres til at deaktivere forbindelsen mellem
afspilleren og din pc, når Philips Device Manager er færdig med din afspiller.
3 Når USB-kablet er deaktiveret, påbegyndes genoprettelsen af firmware automatisk. Dette forløb
er færdigt, når afspilleren genstarter og velkomstskærmen vises.

S

Under genoprettelsen slettes alt indhold og musik!
Sikr alle dine filer før du genopretter.
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Min afspiller er fuld, og jeg har færre sange på min afspiller, end jeg forventede
Din afspiller har en harddiskhukommelse til at gemme sange. Kontrollér dit modelnummer for at
se den aktuelle harddiskplads. Du kan gemme flere sange på din afspiller, hvis du bruger wmaformaterede sange i 64 kbps med variabel bitrate.
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Sikkerhed og vedligeholdelse
Generel vedligeholdelse
Undgå beskadigelse eller fejlfunktion:
-

-

Udsæt ikke apparatet for overophedning fra varmeapparater eller direkte sollys.
Tab ikke afspilleren, og sørg for, at der ikke falder ting ind i den.
Udsæt ikke din afspiller for vand. - Udsæt ikke hovedtelefonerne eller batterirummet for vand.
Hvis der trænger vand ind, forårsager det alvorlige skader.
Brug ikke rengøringsmidler, som indeholder alkohol, ammoniak, benzol eller slibemidler, da
disse kan ødelægge enheden.
Tændte mobiltelefoner i nærheden kan forårsage forstyrrelser.
Tag sikkerhedskopier af dine filer. Du skal sørge for, at du ikke sletter den originale udgave af
de filer, du har hentet over på din enhed. Philips er ikke ansvarlig for tab af indhold i de tilfælde,
hvor produktet beliver beskadiget, eller der ikke kan læses fra produktet.
Håndter (overfør, slet osv.) kun dine musikfiler ved hjælp af den medfølgende musiksoftware
for at undgå problemer!

Om betjenings- og opbevaringstemperaturer
-

Skal betjenes på et sted, hvor temperaturen altid er mellem 0 og 35º C (32 til 95º F).
Skal betjenes på et sted, hvor temperaturen altid er mellem -20 og 45º C (-4 til 113º F).
Batteriets levetid kan falde under forhold med lave temperaturer.
Pas på ved brug af hovedtelefoner (er ikke en del af leveringsomfanget med ShoqBox).
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Hørelsesbeskyttelse
Lyt ved moderat lydstyrke. Brug af hovedtelefoner ved høj lydstyrke kan ødelægge din hørelse.Vi
anbefaler Philips hovedtelefoner (sælges separat) til dette produkt.
Vigtigt (gælder for modeller med medfølgende hovedtelefoner):
Philips garanterer kun overensstemmelse med den maksimale lydstyrke for vores afspillere, som
det er fastsat af relevante instanser, for den originale model af de medfølgende hovedtelefoner. Hvis
den skal udskiftes , anbefaler vi, at du kontakter din forhandler for at bestille en model, der er
identisk med den originale model fra Philips.
Trafiksikkerhed
Anvend ikke hovedtelefonerne under kørsel eller cykling, da du kan være skyld i en ulykke.
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Oplysninger om copyright
-

Alle nævnte navnt brugt som varemærke er de respektive fabrikanters varemærke eller
registreret varemærke.
Uautoriseret reproduktion og distribution af internet/cd-indspilninger er en overtrædelse af
copyright-lovgivningen og internationale aftaler.
Fremstilling af uautoriserede kopier med copyrightbeskyttet materiale, inkl.
computerprogrammer, filer, udsendelser og lydoptagelser, kan være en krænkelse af ophavsretten
og kan udgøre en lovovertrædelse. Dette udstyr må ikke bruges til sådanne formål.
Windows Media og Windows-logoet er varemærker eller registrerede varemærker
tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

VIGTIGT!
Dette produkt er beskyttet af visse intellektuelle ejendomsrettigheder som tilhører Microsoft
Corporation. Anvendelse eller distribution af denne teknologi uden for dette produkt er forbudt
uden en licens fra Microsoft eller et autoriseret Microsoft datterselskab.
Indholdsleverandører anvender en teknologi til styring af digitale rettigheder til Windows Media i
denne enhed ("WM-DRM") til beskyttelse af deres indhold ("Sikkert indhold") så deres
intellektuelle ejendomsret, herunder copyright, til et sådant indhold ikke overtrædes. Denne enhed
anvender WM-DRM software til afspille sikkert indhold ("WM-DRM Software"). Hvis WM-DRMsoftwaren i denne enhed ødelægges, eller dens regler overtrædes, kan Microsoft tilbagekalde WMDRM-softwarens rettigheder til at erhverve nye licenser til at kopiere, vise og/eller afspille et sikkert
indhold. (Dette kan ske på begæring fra softwaren eller ejerne af det sikre indhold ("Det sikre
indholds ejere")). Tilbagekaldelse kan også forhindre enhedens evne til at overføre, lagre, kopiere,
vise og/eller afspille et sikkert indhold, som du kan have lagret tidligere på enheden.Tilbagekaldelse
ændrer ikke WM-DRM-softwarens evne til at spille ubeskyttet indhold. Listen over tilbagekaldt
WM-DRM-software sendes til din enhed, når du downloader en licens til et sikkert indhold fra
Internettet eller en PC. Microsoft kan i forbindelse med et sådant indhold også downloade
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tilbagekaldelseslister på din enhed på vegne af ejere af et sikkert indhold, der kan gøre enheden
ude af stand til at kopiere, vise og/eller afspille et sikkert indhold.
I tilfælde af tilbagekaldelse vil Philips forsøge at stille softwareopdateringer til rådighed, der
gendanner evnen helt eller delvist til at overføre, lagre åbne, kopiere, vise og /eller afspille et sikkert
indhold. Muligheden for at stille sådanne opdateringer til rådighed afhænger dog ikke alene af
Philips. Philips garanterer ikke, at sådanne softwareopdateringer vil være til rådighed efter en
tilbagekaldelse. Hvis sådanne opdateringer ikke er til rådighed, vil enheden ikke kunne overføre,
lagre åbne, kopiere, vise og /eller afspille et sikkert indhold - heller ikke indhold, som du tidligere
har lagret på enheden.
Selvom sådanne softwareopdateringer er tilgængelige kan de måske ikke en gang få enheden til at
overføre, lagre åbne, kopiere, vise og /eller afspille et sikkert indhold, der tidligere er lagret på
enheden. I visse tilfælde kan du måske overføre indholdet fra PC'en. I andre tilfælde skal du måske
købe tidligere erhvervet sikkert indhold igen.
Sammenfattende: Microsoft, ejere af sikkert indhold og distributører af sikkert indhold kan nægte
eller begrænse din adgang til et sikkert indhold. De kan også gøre enheden ude af stand til at
overføre, lagre åbne, kopiere, vise og /eller afspille et sikkert indhold, selv når du har betalt og
erhvervet det. Ingen af dem skal bruge hverken dit eller Philips samtykke eller godkendelse for at
kunne nægte, tilbageholde eller på anden måde begrænse din adgang til sikkert indhold eller hindre
enheden i at overføre, lagre åbne, kopiere, vise og /eller afspille et sikkert indhold. Philips garanterer
ikke for, at du kan overføre, lagre åbne, kopiere, vise og /eller afspille et sikkert indhold.
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Bortskaffelse af dit gamle produkt
Afspilleren er designet og fremstillet i materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan
genbruges og genanvendes.
Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul,
betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EU.
Undersøg de lokale særskilte indsamlingssystemer til elektriske og elektroniske
produkter.
Du bør følge de lokale regler og ikke bortskaffe dine gamle produkter med dit normale
husholdningsaffald. En korrekt bortskaffelse af dine gamle produkter, vil være med til at forebygge
potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Miljøinformation
Der er ikke anvendt nogle overflødige materialer i apparatets emballage. karton, PS, PE, PET.
Apparatet består af materialer,der kan genbruges,hvis de adskilles af et specialfirma. Du bedes
venligst overholde de lokale regler for bortskaffelse af indpakningsmaterialer,opbrugte batterier og
kasserede apparater.

Modifikationer
Modifikationer, der ikke er autoriserede af fabrikanten, kan annullere brugertilladelsen til betjening
af dette udstyr.

Dette apparat opfylder EU-krav vedrørende radiointerferens.
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Teknisk data
Picture / Visning

Displaytype:
Backlight:
Tekstlinie:
Opløsning:
Indikation:
Understøttede sprog:

LCD
Hvidt superlyst LED
5
128 x 96 punkter
Batteristatus, tid, alarm DBB
Engelsk, fransk, spansk, tysk, nederlandsk, svensk,
finsk, italiensk, portugisisk, kinesisk (enkelt), kinesiek
(traditionelt), japansk, koreansk

Lyd

udgangsstrøm:

2 x 2 W RMS (4 ohm, højtaler)
2 x 3 mW RMS (16 ohm, høretelefoner)

Amplifier:
2 ch x 2 W Class-D amplifier
Lydforbedrende teknologi:
Dynamic Bass Boost (DBB)
Equalizer:
6 bands
Equalizerindstillinger:Rock, Pop, Jazz, Hiphop, Klassisk, Normal
Lydstyrke:
Digital
Signal til støjforhold: >80 dB (hovedtelefoner),
>50 dB (højtaler),
Frekvensrespons: 20 Hz-20 KHz
Lydafspilning

48

Komprimeringsformat: MP3, WMA
Id3-betegnelsessupport: Nummertitel, kunstners navn, albumnavn,
filnavn
MP3 bitrater:
8-320 kbps og variabel bitrate
MP3 nummerrater:
8, 11.025, 16, 22.050, 32, 44.1, 48 kHz
WMA bitrater:
5-192 kbps
WMA nummerrater:
8, 11.025, 16, 22.050, 32, 44.1, 48 kHz

Lagringsmedie

Hukommelsesfunktion:
PSS231 - 1GB** (lagrer og afspiller op til 500 sange)
Indbygget hukommelseskapacitet: NAND Flash

Konnektivitet

DC i:
Hovedtelefoner:
USB+:
Line in (aux in):

5 V, D=3.0 mm
3.5 mm
Type B port, 5P, USB 2.0 understøttet
3.5 mm

Strømforsyning

Strømadapter type: multi-strøm (AC: 100-240 V, 50-60 HZ)
Batteritype:
Integreret Li-ion genopladeligt batteri
Batterikapacitet
1600 mAh
Batteris afspilningstid: 18 timer*
Opladningstid:
4 timer
Batteri udskifteligt:
Kun af Philips service

Systemkrav

PC med Windows® XP (SP1 eller højere)
Internet-forbindelse med Microsoft Internet Explorer 6.0 eller højere
CD-drev
USB port
500 MB harddiskplads anbefales
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* Genopladelige batterier har kun et begrænset antal opladningscyklusser og skal muligvis udskiftes
med tiden. Batteriets levetid og antallet af opladningscyklusser varierer afhængigt af brug og
indstillinger.
** 1 GB = 1 mia. bit - den disponible lagerkapacitet er mindre.
1 MB = 1 mio. bit - den disponible lagerkapacitet er mindre.
Fuld hukommelseskapacitet er måske ikke tilgængelig, da en del af hukommelsen vil være
reserveret til afspilleren.
Lagerkapacitet baseret på 4 minutter pr. sang og 64 kbps WMA- eller 128 kbps MP3-kode.
+ Den faktiske overførselshastighed kan variere, afhængigt af, hvilket operativsystem og hvilken
software du bruger.

PHILIPS forbeholder sig retten til at foretage design- og specifikationsændringer til
produktforbedringer uden forudgående varsel.
Alle rettigheder forbeholdes.
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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
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