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Instrukcje Obsługi

Potrzebna pomoc?
Odwiedź stronę internetową:
www.philips.com/support
na której można uzyskać dostęp do pełnego zestawu materiałów
pomocniczych, takich jak podręcznik użytkownika, samouczek
w technologii flash, ostatnie uaktualnienia oprogramowania i
odpowiedzi na często zadawane pytania.

ii

Country
Země

Helpdesk
Helpdesk

Tariff/ /min
min
Tarif

Keep ready
Připraveno

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

Spis Tresci

PL

4 Witamy
4
5
5
6
6

Informacje o odtwarzaczu
Akcesoria
Akcesoria dodatkowe
Rejestracja
Informacje dodatkowe

7 Pierwsze kroki
7
9
9
10
11
11
11
12
12
12

Przegląd elementów sterujących i połączeń
Podstawowe pierwsze kroki
Ładowanie
Instalacja oprogramowania
Podłączanie odtwarzacza ShoqBox do komputera za pomocą
portu USB
Przesyłanie muzyki
Włączanie / wyłączanie zasilania
Wybierz ścieżkę muzyczną do odtworzania
Słuchanie wbudowanego radia FM
Podstawowe funkcje zostały przedstawione w trybie
demonstracyjnym

13 Porządkowanie i przesyłanie utworów za pomocą
programu Windows Media Player 10
13
15
16

Dodawanie utworów do biblioteki programu Windows Media
Player
Zgrywanie utworów z dysku CD
Synchronizacja zawartości z urządzeniem
1

16
16
16
17
20
20
21

Synchronizacja automatyczna
Synchronizacja ręczna
Aby skonfigurować synchronizację automatyczną
Synchronizacja ręczna
Tworzenie listy odtwarzania
Przesyłanie listy odtwarzania
Zarządzanie ścieżkami i listami odtwarzania

23 Menu główne odtwarzacza ShoqBox
24 Podstawowe operacje odtwarzacza ShoqBox
25
26
26
27

Odtwarzanie utworów w odtwarzaczu ShoqBox
Ikony na wyświetlaczu odtwarzacza ShoqBox
Wskazania poziomu naładowania akumulatora
Dostosowywanie ustawień

30 Szczegółowy opis działania
30
32
33
33
35

35
35
36
38
38
38
40
2

Tryb muzyczny
Tryb wejścia liniowego
Godzina i data odtwarzacza ShoqBox
Tryb alarmu
Ustawianie godziny alarmu - dla użytkowników trybu
12-godzinnego / Ustawienia AM (przed południem) PM
(po południu)
Ustawianie godziny alarmu - dla użytkowników trybu
24-godzinnego
Ustawianie powtarzania alarmu
Ustawianie źródła alarmu - muzyka
Ustawianie źródła alarmu - brzęczyk
Automatyczna drzemka alarmu
Wyłączanie automatycznej drzemki
Wyłączanie alarmu podczas brzmienia alarmu

39 Aktualizacja odtwarzacza
40

Ręczne sprawdzenie, czy oprogramowanie sprzętowe jest
aktualne

41 Rozwiązywanie problemów
41
41
41
42

Po przeniesieniu nie ma utworów na odtwarzaczu
Mój odtwarzacz ShoqBox zawiesza się
Aby naprawić odtwarzacz ShoqBox za pomocą programu
Philips Device Manager
Odtwarzacz jest pełny i mam w nim mniej piosenek, niż się
spodziewałem

43 Bezpieczeństwo i konserwacja
43
43
44
44
45
47
47
47

Konserwacja
Temperatury eksploatacji i przechowywania
Bezpieczne słuchanie
Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
Informacje o prawach autorskich
Utylizacja zużytych urządzeń
Przeróbki
Informacje o prawach autorskich

48 Dane techniczne

3

Witamy
Informacje o odtwarzaczu
W odtwarzaczu ShoqBox są dostępne następujące funkcje:
• Odtwarzanie muzyki z cyfrowych ścieżek dźwiękowych w formacie MP3 i WMA z
wbudowanej pamięci.
• Tryb wejścia liniowego, który umożliwia odtwarzanie utworów ze źródeł zewnętrznych,
np. z komputera przenośnego lub innego cyfrowego odtwarzacza muzycznego.
• Radio FM z programowanymi stacjami.
• Funkcja alarmu zapewniająca budzenie za pomocą brzęczyka, muzyki lub stacji radiowej
FM.
Szczegółowe informacje o każdej z tych funkcji można znaleźć w poświęconych im rozdziałach.
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Akcesoria
W zestawie z odtwarzaczem są następujące akcesoria:
uniwersalny
zasilacz sieciowy /
ładowarka 5 V;

kabel USB do
podłączenia
odtwarzacza
ShoqBox do
komputera;

kabel wejścia liniowego
do podłączenia
odtwarzacza ShoqBox
do dowolnego źródła
muzyki, np. komputera
przenośnego;

futerał
podróżny do
ochrony
odtwarzacza
ShoqBox;

dysk CD-ROM z
programem Windows
Media Player, Philips
Device Manager oraz
instrukcjami
użytkownika.

Akcesoria dodatkowe
Następujące akcesoria nie należą do zestawu wraz z odtwarzaczem, ale można je zakupić oddzielnie.
Następujące akcesoria nie należą do zestawu wraz z odtwarzaczem ShoqBox, ale można je
zakupić oddzielnie.
Można je znaleźć na stronach
www.store.philips.com (USA).

www.philips.com/GoGearshop

(Europa)

lub
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Rejestracja
Ponieważ jest możliwa aktualizacja produktu, zalecamy zarejestrowanie go na stronie
www.philips.com/register, abyśmy mogli informować o dostępnych nowych bezpłatnych
aktualizacjach.

Informacje dodatkowe
Informacje dodatkowe znajdują się na stronach www.philips.com/support lub
www.usasupport.philips.com (dla mieszkańców USA)
Wpisanie numeru modelu produktu jest niezbędne w celu uzyskania dostępu do:
-

często zadawanych pytań (FAQ),
najnowszych instrukcji użytkownika,
samouczków,
pobierania najnowszego oprogramowania komputerowego,
plików aktualizacji programu Device Manager / oprogramowania sprzętowego.

Numery modelu i producenta znajdują się na etykiecie z tyłu produktu pod tylną pokrywą
odtwarzacza ShoqBox.
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Pierwsze kroki
Przegląd elementów sterujących i
połączeń

RESET
USB

5V DC

LINE IN

RESET
5V DC

USB

LINE IN
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1

Nawigacja

2

Elementy regulacji
głośności

3

Podbicie basów

4

MENU

5

3
4
1
2

Przewijanie do góry / Poprzedni / Szybkie przewijanie
do tyłu
Przewijanie w dół / Następny / Przewijanie do przodu
Powrót do poprzedniego poziomu
Przejście do następnego poziomu

+
-

Zwiększenie głośności
Zmniejszenie głośności

DBB

Włącza lub wyłącza funkcję Dynamic Bass Boost
(dynamiczne podbicie basów), w zależności od gustu
oraz rodzaju nagrania

Zasilanie /
Odtwarzanie/Pauza

2;

Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy, aby włączyć /
wyłączyć zasilanie odtwarzacza ShoqBox, Odtwarzanie /
Pauza

6

Widok

VIEW Przełącza pomiędzy menu głównym i ekranem
odtwarzania muzyki / bieżącym ekranem nawigacji

7

Pokrywa gniazd

8

5 V prądu stałego

Gniazdo ładowania / zasilacza sieciowego

9

Przycisk zerujący

Należy nacisnąć tutaj ostro zakończonym przedmiotem,
jeśli odtwarzacz ShoqBox przestanie odtwarzać lub
reagować. Uwaga: utwory nie zostaną usunięte z pamięci.

10 USB

Złącze USB standardu USB 2.0 służy do przesyłania
danych z komputera do odtwarzacza ShoqBox

11 Wejście liniowe

Gniazdo 3,5 mm do kabla audio wejścia liniowego:
służy do podłączania gniazda LINE OUT (wyjście
liniowe) / gniazda słuchawek komputera przenośnego
lub urządzeń zewnętrznych

12 Gniazdo słuchawek
8

p / b Gniazdo słuchawek 3,5 mm (nie należy do zestawu).
Gniazdo anteny FM (Nie nadaje się do PSS231)

Podstawowe pierwsze kroki

1

Ładowanie
1 Podłącz uniwersalny zasilacz/ładowarkę (w zestawie) do odtwarzacza ShoqBox,
wkładając wtyczkę do złącza 5 V DC z tyłu pod tylną pokrywą odtwarzacza
ShoqBox, a następnie włóż drugi koniec do standardowego gniazda
sieciowego.
2 Akumulator zostanie całkowicie naładowany po czterech godzinach w
przypadku pierwszego ładowania oraz w 70% w ciągu jednej godziny podczas
szybkiego ładowania.
3 Odtwarzacz jest całkowicie naładowany, gdy zostanie zatrzymana animacja
ładowania i wyświetlona ikona naładowanego akumulatora.
4 Przy całkowicie naładowanym akumulatorze odtwarzacz ShoqBox zapewnia do
18 godzin* odtwarzania muzyki.
Uwaga: * Akumulatory mają ograniczoną liczbę możliwych cykli ładowania.
Przekroczenie tej liczby wiąże się z koniecznością ich wymiany. Żywotność
akumulatora oraz liczba cykli ładowania zależą od sposobu używania i
zastosowanych ustawień.

W momencie, kiedy akumulator jest prawie rozładowany, zostanie wygenerowany
sygnał dźwiękowy i wyświetlony ekran niskiego stanu naładowania akumulatora.

Jeśli odtwarzacz ShoqBox nie zostanie wtedy naładowany, automatycznie się
wyłączy.
9

2

Instalacja oprogramowania
Co jest potrzebne przed zainstalowaniem oprogramowania:
- komputer z systemem Windows® XP (z dodatkiem SP1 lub nowszym),
- połączenie internetowe przy użyciu programu Microsoft Internet Explorer
6.0 lub nowszego,
- napęd dysków CD-ROM,
- port USB,
- Zalecane -500 MB wolnego miejsca na dysku twardym
Ważne!
Należy zawsze zainstalować oprogramowanie z dysku CD, nawet jeśli program
Windows Media Player jest już zainstalowany. W przeciwnym przypadku wszelkie
dodatkowe aplikacje narzędziowe (na przykład służące do aktualizacji lub naprawy
oprogramowania odtwarzacza) nie zostaną zainstalowane.

1 Włóż dysk CD (w zestawie) do napędu CD ROM komputera.
2 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi na ekranie instrukcjami, aby przeprowadzić
instalację programów Windows Media Player i Philips Device Manager.
3 Po zakończeniu instalacji oprogramowania może okazać się konieczne
ponowne uruchomienie komputera.
4 Jeśli program instalacyjny nie zostanie uruchomiony automatycznie, należy za
pomocą Eksploratora Windows przejrzeć zawartość dysku CD i uruchomić
program, klikając plik z rozszerzeniem .exe.
Zgubiłeś dysk CD? Nie ma problemu, zawartość dysku CD można pobrać ze
strony www.philips.com/support lub www.philips.com/usasupport
(dla mieszkańców USA).
10

3
4
5

Podłączanie odtwarzacza ShoqBox do komputera za pomocą portu USB
Otwórz pokrywę gniazd znajdującą się z tyłu odtwarzacza ShoqBox. Podłącz
zasilacz (w zestawie) do odtwarzacza ShoqBox i do źródła zasilania. Podłącz
mniejszy koniec kabla USB do odtwarzacza ShoqBox, a większy koniec do portu
USB komputera.
Odtwarzacz ShoqBox zostanie rozpoznany przez komputer i będzie gotowy do
przesyłania utworów.
Przesyłanie muzyki
Do odtwarzacza można przenieść muzykę za pomocą programu Windows Media
Player 10 Szczegółowe informacje zostały podane w rozdziale "Porządkowanie i
synchronizacja utworów za pomocą programu Windows Media Player 10" w tej
instrukcji użytkownika.

Włączanie / wyłączanie zasilania
Włączanie zasilania: naciśnij i przytrzymaj przycisk 2; do chwili wyświetlenia ekranu
PHILIPS.

Wyłączanie zasilania: ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk 2;.
Uwaga: Urządzenie wyłączy się automatycznie, jeśli w ciągu 10 minut nie zostanie
wykonana żadna operacja ani nie będzie odtwarzana muzyka.

11

6
7

Wybierz ścieżkę muzyczną do odtworzania
Użyj przycisków nawigacji z lewej strony wyświetlacza, aby wybrać utwór do
odtworzenia.
Odtwórz utwór, naciskając przycisk 2;. Naciśnij ten sam przycisk, aby wstrzymać
odtwarzanie.
Tak, jak w większości odtwarzaczy cyfrowych, nie jest dostępny przycisk stop.
Podstawowe funkcje zostały przedstawione w trybie demonstracyjnym
Tryb demonstracyjny można uruchomić z dowolnego trybu ,
naciskając przycisk MENU.
Przejdź do:
Settings (Ustawienia) > Demo mode
(Tryb demonstracyjny ) > Start Demo
(Uruchom demonstrację) > Yes (Tak)

Uruchom demonstrację
w menu GŁÓWNYM

Uruchom demonstrację
w menu MUZYKA

Aby wyłączyć demonstrację, wystarczy w trybie demonstracyjnym nacisnąć i
przytrzymać 2;.

12

Porządkowanie i przesyłanie
utworów za pomocą
programu Windows Media
Player 10
Uwaga: Do uruchomienia programu Windows Media Player jest niezbędny system operacyjny
Windows XP.
W tym rozdziale został podany opis podstawowych czynności, jakie należy wykonać, aby
pomyślnie przenieść utwory do odtwarzacza ShoqBox.
Szczegółowe informacje można znaleźć w pomocy do programu Windows Media Player.

Dodawanie utworów do biblioteki
programu Windows Media Player
Utwory, które już znajdują się w komputerze
1 Uruchom program Windows Media Player, klikając poniższą ikonę na pulpicie.

13

2 Wybierz zakładkę Library (Biblioteka), aby uzyskać dostęp do biblioteki multimedialnej.

3 Kliknij przycisk Add to Library z lewej strony u dołu ekranu.
4 Można dodać pliki z folderu, adresu URL, np. przeszukując komputer.

14

Zgrywanie utworów z dysku CD
Jeśli chcesz przenieść utwory z dysku CD do odtwarzacza, musisz najpierw utworzyć cyfrową
kopię utworów na komputerze. Operacja ta jest nazywana ripping (zgrywanie).
1 Uruchom program Windows Media Player.
2 Włóż dysk CD z muzyką.
3 Wybierz zakładkę Rip (Zgrywanie), aby wyświetlić listę utworów na dysku CD.
4 Jeśli komputer jest podłączony do Internetu, zostaną automatycznie pobrane
informacje o albumie, dzięki czemu nie trzeba będzie ręcznie wpisywać tytułów
utworów i innych informacji.
5 Jeśli to nie nastąpi, należy sprawdzić połączenie z Internetem i kliknąć opcję Find
Album Info (Znajdź informacje o albumie).

6 Wybierz ścieżki utworów, które mają zostać zgrane i kliknij opcję Rip Music (Zgraj
utwory) na górnym pasku menu.
7 Ścieżki utworów zostaną przekształcone w kopie cyfrowe i dodane do biblioteki
programu Windows Media Player.
15

Synchronizacja zawartości z
urządzeniem
Po pierwszym podłączeniu odtwarzacza do komputera program Windows Media Player
uruchomi Device Setup Wizard (Kreator konfiguracji urządzenia). Można wybrać
automatyczną lub ręczna synchronizację odtwarzacza z biblioteką.
Synchronizacja automatyczna:
Po każdym podłączeniu odtwarzacza do komputera i uruchomieniu programu Windows
Media Player zawartość odtwarzacza zostanie automatycznie zaktualizowana zgodnie z
określonymi ustawieniami synchronizacji.
Synchronizacja ręczna:
Po podłączeniu odtwarzacza do komputera aktualizacja zawartości nie zostanie rozpoczęta,
dopóki nie będzie wybrana zawartość i określona kolejność jej synchronizacji.
Aby skonfigurować synchronizację automatyczną
Podłącz odtwarzacz do komputera za pomocą kabla USB.
Uruchom program Windows Media Player.
Wybierz zakładkę Sync (Synchronizacja). Kliknij przycisk synchronizacji „set up".
Zostanie wyświetlone okno z pytaniem „How do you want to synchronize this device?" (Jak
chcesz zsynchronizować to urządzenie?) Wybierz opcję "Automatic" (Automatycznie). Wybierz
opcję „Customize the playlists that will be synchronized" (Dostosuj listy odtwarzania, które
zostaną zsynchronizowane).
Kliknij przycisk „Next".
Wybierz elementy, które mają być synchronizowane automatycznie. Kliknij przycisk „Finish".
Synchronizacja automatyczna została włączona.
16

Synchronizacja ręczna
1 Uruchom program Windows Media Player.
2 Podłącz odtwarzacz do komputera za pomocą kabla USB (w zestawie).
3 Wybierz zakładkę Sync (Synchronizacja).

4 W menu rozwijanym w prawym panelu wybierz opcję Philips lub Philips ShoqBox
jako miejsce docelowe.

ShoqBox
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5 Jeśli nie ma ich na liście, kliknij przycisk F5, aby odświeżyć zawartość listy, i spróbuj
ponownie.

6 Wybierz zakładkę Library (Biblioteka), aby uzyskać dostęp do biblioteki multimedialnej.
7 Kliknij tytuł utworu do skopiowania, aby go podświetlić.

8 Kliknij prawym przyciskiem myszy utwór i wybierz opcje Add to > Sync List (Dodaj
do > Lista synchronizacji).
18

9 Inny sposób: przeciągnij utwór i upuść go na Sync List (Listę synchronizacji) w
prawym panelu.

0 Kliknij przycisk Start Sync (Rozpocznij synchronizację) u dołu ekranu, aby uruchomić
synchronizację. Postęp operacji będzie wyświetlany nad przyciskiem Start Sync.

✔

WSKAZÓWKA
Zalecamy korzystanie zawsze z programu Windows Media Player do przenoszenia
utworów do odtwarzacza. Jeśli jednak użytkownik woli używać Eksploratora
Windows, musi się zawsze upewnić, że utwory zostały skopiowane do folderu
Media/Music, ponieważ w przeciwnym wypadku odtwarzacz nie będzie w stanie ani
ich odtworzyć, ani wyświetlić.
19

Tworzenie listy odtwarzania
1
2
3
4

Uruchom program Windows Media Player.
Wybierz zakładkę Library (Biblioteka), aby uzyskać dostęp do biblioteki multimedialnej.
Kliknij, aby podświetlić ścieżkę.
Kliknij prawym przyciskiem myszy ścieżkę i wybierz opcje Add to (Dodaj do) >
Additional Playlist... (Dodatkowa lista odtwarzania...)
5 W oknie dialogowym Add to Playlist (Dodawanie do listy odtwarzania) wybierz
istniejącą listę odtwarzania lub kliknij przycisk New, aby dodać nową listę odtwarzania.
6 Wybrana ścieżka zostanie dodana do listy odtwarzania.

✔

WSKAZÓWKA
Aby wybrać więcej niż jedną ścieżkę, naciśnij i przytrzymaj przycisk <Ctrl> na klawiaturze, a następnie klikaj, aby wybrać dowolną liczbę ścieżek.
Aby wybrać kolejne ścieżki na liście, kliknij pierwszą ścieżkę, naciśnij i przytrzymaj
przycisk <Shift> na klawiaturze, a następnie kliknij ostatnią ścieżkę na liście, którą
chcesz wybrać.

Przesyłanie listy odtwarzania
Listy odtwarzania można przenieść do odtwarzacza za pomocą opcji automatycznej
synchronizacji programu Windows Media Player.
(Szczegółowe instrukcje zostały podane w punkcie „Konfigurowanie synchronizacji
automatycznej" na stronie 16)
1 Wybierz zakładkę Sync (Synchronizacja).
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2 Kliknij opcję Sync settings (Ustawienia synchronizacji) lub Setup Sync (Konfiguracja
synchronizacji), zaznacz pole wyboru Synchronise device automatically (Automatycznie
synchronizuj urządzenie), a następnie wybierz listy odtwarzania do synchronizacji z
odtwarzaczem.

Zarządzanie ścieżkami i listami odtwarzania
Usuwanie ścieżek i list odtwarzania z biblioteki programu Windows Media Player
1 Kliknij, aby podświetlić element.
2 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Delete (Usuń), aby usunąć element.

✔

WSKAZÓWKA
Za pomocą programu Windows Media Player nie można usunąć list odtwarzania,
które znajdują się w odtwarzaczu ShoqBox. Listy odtwarzania można usunąć tylko
za pomocą samego odtwarzacza lub Eksploratora Windows.

Usuwanie list odtwarzania za pomocą Eksploratora Windows
1 Podłącz odtwarzacz do komputera.
2 Uruchom Eksploratora Windows.
3 Wybierz opcje Philips ShoqBox > Media > Music.
4 Zaznacz listę odtwarzania do usunięcia, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz
opcję Delete (Usuń).
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Edytowanie informacji o ścieżce za pomocą programu Windows Media Player
1 Wybierz zakładkę Library (Biblioteka).
2 Zaznacz ścieżkę do edycji, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Edit
(Edycja).
3 Edytuj bezpośrednio w polu tekstowym.
Wyszukiwanie ścieżek za pomocą programu Windows Media Player
1 Wybierz zakładkę Library (Biblioteka).
2 Wpisz wyszukiwany ciąg w polu wyszukiwania.
3 Kliknij opcję Search (Wyszukaj), aby rozpocząć wyszukiwanie.
4 Zostanie wyświetlona lista ścieżek zawierających wyszukiwany ciąg.
5 Listę odtwarzania można odtworzyć, przenieść, usunąć, uzupełnić itp.

✔
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WSKAZÓWKA
Aby uzyskać szczegółowe informacje o przenoszeniu utworów za pomocą programu
Windows Media Player 10, przejdź do sekcji pomocy programu Windows Media
Player i kliknij opcje Help (Pomoc) > Synchronizing content to devices
(Synchronizacja zawartości z urządzeniami).

Menu główne odtwarzacza
ShoqBox
Po włączeniu zasilania odtwarzacza ShoqBox zostanie wyświetlone menu główne, które
zawiera następujące elementy:

Music (Muzyka)
Line-in
(Wejście liniowe)
Alarm

służący do odtworzenia cyfrowych ścieżek utworów,
służący do wykorzystania głośników odtwarzacza ShoqBox w celu
odsłuchania utworów z dowolnego źródła zewnętrznego, np. komputera
przenośnego lub innego odtwarzacza cyfrowego,
służący do korzystania z funkcji alarmu.

Szczegółowe informacje o każdej z tych funkcji można znaleźć w poświęconych im
rozdziałach.
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Podstawowe operacje
odtwarzacza ShoqBox
Podstawowe operacje

Naciskane elementy sterujące

Przełącznik włączania /
wyłączania urządzenia

Naciśnij i przytrzymaj przycisk 2;

Wybierz opcję Music / Radio
/ Line-in (Muzyka / Radio
/ Wejście liniowe)

Naciśnij przycisk VIEW, aby podświetlić wybraną opcję,
i zatwierdź wybór.

Otwórz / zamknij menu

Naciśnij przycisk MENU

Przewijanie i przeglądanie

3, 4, 1, 2 aby przejść w górę, w dół, w lewo, w prawo

Przejdź do różnych poziomów
menu

Naciśnij przycisk 2, aby przejść do poprzedniej, lub
przycisk 1, aby przejść do następnej

Odtwarzanie utworów

Podświetl wybór i naciśnij przycisk 2;

Wstrzymywanie odtwarzania
utworów (pauza)

Naciśnij przycisk 2; podczas odtwarzania

Zmiana głośności

Naciśnij przycisk VOLUME + / –

Szybkie przewijanie do przodu
w ramach ścieżki

Naciśnij i przytrzymaj przycisk 4

Szybkie przewijanie do tyłu
w ramach ścieżki

Naciśnij i przytrzymaj przycisk 3

Odtwarzanie następnej lub
poprzedniej ścieżki

Naciśnij przycisk 4, aby przejść do następnej, lub
przycisk 3, aby przejść do poprzedniej

Wyświetl dodatkowe informacje
o ścieżce

Naciśnij przycisk 2 w ekranie odtwarzania.
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Odtwarzanie utworów w
odtwarzaczu ShoqBox
W menu głównym naciśnij opcję 2, aby przejść do opcji wybierania muzyki.

Bibliotekę utworów odtwarzacza ShoqBox można przeszukiwać za pomocą następujących
opcji, patrz przykładowy ekran

Po znalezieniu utworu, który ma zostać odtworzony, upewnij się, że jest on podświetlony,
a następnie naciśnij przycisk 2; .
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Ikony na wyświetlaczu odtwarzacza
ShoqBox
Na wyświetlaczu odtwarzacza ShoqBox są wyświetlane następujące ikony, które
zostały opisane w poniższej tabeli:

<

Tryb muzyczny

Tryb wejścia liniowego

Budzik

Korektor

Poprzednie menu /
dostępny poziom biblioteki

> Następne menu / dostępny poziom
biblioteki

Opcje, które można wybra ć

Wybrana opcja

Powtarzaj 1

Powtarzaj wszystkie

Mieszanie

Wybrano dynamiczne podbicie basów

Wskazania poziomu naładowania
akumulatora
Ostrzeżenie o niskim poziomie energii akumulatora: pojawia się, kiedy poziom energii
jest bardzo niski. Naładuj akumulator lub uruchom urządzenie za pomocą zasilacza, w
przeciwnym razie urządzenie wyłączy się w ciągu minuty.
Akumulator naładowany w jednej trzeciej
Akumulator naładowany w dwóch trzecich
Akumulator całkowicie naładowany
ten komunikat pojawia się podczas ładowania akumulatora
ten komunikat pojawia się w przypadku podłączenia zasilacza i uruchomienia przy w
pełni naładowanym akumulatorze.
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Dostosowywanie ustawień
1 Naciśnij przycisk MENU , aby przejść do opcji menu. Naciśnij przycisk 3, aby przewinąć
do góry, lub przycisk 4, aby przewinąć w dół i wybrać opcję. Naciśnij przycisk 2, aby
przejść do następnego, lub przycisk 1, aby przejść do poprzedniego poziomu menu.
2 Naciśnij przycisk 2, aby potwierdzić wybór, zaznaczając.

.

3 Naciśnij przycisk MENU lub 1, aby wyjść z ekranu menu.
Opcje dla każdego ustawienia pojawiają się na wyświetlaczu odtwarzacza ShoqBox.
Wytłuszczenie oznacza ustawienie domyślne.
Tryb

Poziom 1

Poziom 2

Muzyka

Mieszanie/Powtarzanie

Powtórz 1
Powtarzaj wszystkie
Mieszaj i powtarzaj
Mieszanie
Wyłącz
Pokaż następną ścieżkę
Pokaż numer ścieżki

Informacje ekranu
odtwarzania
Wspólne

Zegar uśpienia

Poziom 3
Poziom 4
Domyślne ustawienie jest wytłuszczone.

Wyłącz
15 min
30 min
60 min
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Tryb

Poziom 1
Korektor

Poziom 2
Rock

Poziom 3

Poziom 4

Podświetlenie

5 s

HipHop
Jazz
Dance
Funk
Wyłącz
Ustawienia

Wyświetlacz

10 s
30 s
Wyłącz
Kontrast

Poziom 6 - 1

Wygaszasz ekranu wyłączony
30 s
1 min
2 min
Automatyczne

30 s

wyłączenie

2 min
5 min
10 min

Zegar

Godzina i dzień

Dzień / Godzina / Minuta

12 / 24 godziny

12-godzinny
24-godzinny
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Tryb

Poziom 1
Język

Poziom 2

Poziom 3

Poziom 4

angielski
francuski
włoski
niemiecki
hiszpański
portugalski

niderlandzki
szwedzki
Informacje
Przywróć ustawienia
fabryczne

Nie
Tak

Tryb demonstracyjny

Tak
Nie

29

Szczegółowy opis działania
Tryb muzyczny
Do odtwarzacza zostało wstępnie załadowanych kilka utworów. Kolekcję utworów cyfrowych
można przenieść z komputera do odtwarzacza również za pomocą programu Windows
Media Player 10.
Szczegółowe informacje dotyczące przenoszenia utworów znajdują się we wcześniejszych
rozdziałach instrukcji.
Po pobraniu utworów MP3 lub WMA z komputera do odtwarzacza ShoqBox, można je
otworzyć na pięć różnych sposobów.
1 Naciśnij przycisk VIEW i wybierz opcję MUSIC, aby przełączyć się na tryb muzyczny.
2 Naciskaj przyciski nawigacyjne z lewej strony wyświetlacza, aby przejść w górę lub w
dół do żądanej opcji.
3 Naciśnij przycisk 2, aby wybrać opcję bądź przejść do następnych, lub przycisk 1,
aby przejść do poprzednich poziomów biblioteki.
4 Naciśnij przycisk 2;, aby odtworzyć wybrany utwór.
5 Zostanie wyświetlony ekran odtwarzania muzyki
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6 Na tym ekranie można kliknąć przycisk 2, aby zobaczyć szczegółowe informacje o
odtwarzanym utworze, a także o następnym utworze zaplanowanym do odtworzenia.

Ustawienia trybu muzycznego
Można zmienić domyślne ustawienia ekranu odtwarzania tak, aby wyświetlać liczbę wybranych
utworów zamiast tytułu następnej ścieżki.
Przejdź do
MENU - PLAYSCREEN INFO - Show next track (Menu - Informacje ekranu odtwarzania
- Pokaż następną ścieżkę domyślne)
lub
MENU - PLAYSCREEN INFO - Show track number (Menu - Informacje ekranu
odtwarzania - Pokaż numer ścieżki)
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Tryb wejścia liniowego
Odtwarzacza ShoqBox można używać jako wzmacniacza z głośnikami.
1 Podłącz kablem audio (w zestawie) gniazdo LINE IN odtwarzacza ShoqBox z gniazdem
LINE OUT / p urządzenia zewnętrznego.
2 Naciśnij przycisk VIEW odtwarzacza ShoqBox i wybierz opcję Line-in w celu włączenia
trybu wejścia liniowego.
3 Włącz odtwarzanie w urządzeniu zewnętrznym.
4 Wyreguluj głośność w obydwu urządzeniach.
Jeśli tryb wejścia liniowego zostanie włączony bez włączenia urządzenia zewnętrznego,
komputera przenośnego lub innego odtwarzacza cyfrowego, będzie wyświetlony ten
komunikat o błędzie.

32

Godzina i data odtwarzacza
ShoqBox
Czas jest wyświetlany w trybie 12- i 24-godzinnym. Domyślnie jest ustawiony tryb 12godzinny.
Przed ustawieniem budzika należy ustawić czas i datę.
1 W dowolnym trybie pracy należy wejść do menu : Settings (Ustawienia) > Clock
(Zegar) > Day and Time (Dzień i godzina) > ....
2 Zaznacz żądaną opcję, którą chcesz zmienić.
3 Za pomocą przycisków 3 i 4 ustaw dzień, godzinę i minuty.
Jeśli odtwarzacz ShoqBox jest podłączony do zasilania, na wyświetlaczu będzie wyświetlany czas.
Przykład Ustawienie trybu 24-godzinnego

Przykład Ustawienie trybu 12-godzinnego

Tryb alarmu
Odtwarzacza ShoqBox można użyć jako budzika. Przed włączeniem budzika należy upewnić
się, że godzina i data zostały prawidłowo ustawione.
Uwaga: Na czas uruchomienia alarmu bieżący tryb (np. muzyka / wejście liniowe) zostanie
wyłączony.
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1. Aby włączyć alarm, przejdź do opcji Alarm na ekranie menu głównego.

2. Wybierz opcję ON lub OFF

3. W przypadku wybrania opcji ON zostanie wyświetlony główny ekran ustawień alarmu.
Na poniższym ekranie alarm został ustawiony na godzinę 10:00

34

Ustawienie
Godzina

Funkcja
Ustaw godzinę alarmu

Przykładowy ekran
Na przykładowym ekranie jest godzina 10:00

Powtarzanie

Ustaw częstotliwość alarmu

Na przykładowym ekranie jest ustawiona
opcja Daily (Codziennie)

Źródło

Ustaw dźwięk alarmu

Na przykładowym ekranie jest ustawiona
opcja Music (Muzyka)
Ustawianie godziny alarmu - dla użytkowników trybu 12-godzinnego / Ustawienia AM
(przed południem) PM (po południu)

>
>
>
Należy oddzielnie ustawić godzinę, minutę i znaczniki AM / PM alarmu.
Ustawianie godziny alarmu - dla użytkowników trybu 24-godzinnego

>

>

Należy oddzielnie ustawić godzinę i minutę alarmu.
Ustawianie powtarzania alarmu

>
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Ustawienia powtarzania alarmu można ustawić zgodnie z poniższą tabelą:
Daily (Codziennie) Alarm będzie włączany codziennie
Weekdays
(Dni robocze)

Alarm będzie włączany codziennie od poniedziałku do piątku

Weekend

Alarm będzie włączany w soboty i niedziele

Alarm będzie brzmiał przez 2 minuty w wybranym trybie źródła alarmu, a następnie
przełączy się w tryb „automatycznej drzemki". Alarm w trybie „automatycznej drzemki"
pozostaje aktywny i włącza się co 10 minut do chwili anulowania go.
Po godzinie tryb automatycznej drzemki zostanie wyłączony.
Ustawianie źródła alarmu - muzyka
Można wybrać, jaki typ źródła muzyki ma zostać użyty jako alarm.
Za pomocą przycisków nawigacyjnych z lewej strony wyświetlacza należy wybrać źródło
alarmu, postępując, jak pokazano poniżej na ekranach przykładowych.
W przypadku wyboru muzyki można wybrać konkretny utwór, przechodząc o jeden poziom
niżej w menu dla opcji Artists (Artyści) / Albums (Albumy) (patrz ekrany 4 i 5 poniżej).
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Ekran 1

Ekran 2

>

Ekran 3

>

Ekran 4

>

Ekran 5

>
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Ustawianie źródła alarmu - brzęczyk
Jako sygnał alarmu można wybrać brzęczyk.
Za pomocą przycisków nawigacyjnych z lewej strony wyświetlacza należy wybrać brzęczyk,
postępując zgodnie z poniższymi przykładowymi ekranami.

>

>

Automatyczna drzemka alarmu
Alarmu po włączeniu będzie brzmiał przez 2 minuty. Jeśli w tym czasie nie zostanie naciśnięty
przycisk, odtwarzacz ShoqBox przejdzie w stan automatycznej drzemki. W stanie
automatycznej drzemki alarm będzie się włączał co 10 minut na 2 minuty.
Wyłączanie automatycznej drzemki
Automatyczna drzemka zostanie automatycznie wyłączona po 1 godzinie.
Wyłączanie alarmu podczas brzmienia alarmu
Naciśnięcie dowolnego przycisku podczas brzmienia alarmu spowoduje wyświetlenie
poniższego komunikatu

Jeśli naciśniesz dowolny przycisk, alarm zostanie anulowany.
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Aktualizacja odtwarzacza
Odtwarzacz jest sterowany przez wewnętrzny program nazywany oprogramowaniem
sprzętowym. Nowe wersje oprogramowania sprzętowego mogą zostać wprowadzone już po
zakupie odtwarzacza.
Program o nazwie Philips Device Manager będzie monitorował stan oprogramowania
sprzętowego odtwarzacza i powiadamiał o dostępności nowego oprogramowania
sprzętowego. W tym celu będzie potrzebne połączenie z Internetem.
Zainstaluj progra m Philips Device Manager z dysku CD (w zestawie) lub pobierz
najnowszą wersję ze strony www.philips.com/support lub www.usasupport.philips.com
(mieszkańcy USA).
Przy każdym podłączeniu odtwarzacza do komputera program Philips Device Manager
automatycznie połączy się z Internetem i sprawdzi aktualizacje.
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Ręczne sprawdzenie, czy
oprogramowanie sprzętowe jest
aktualne
1 Włącz zasilanie odtwarzacza za pomocą zasilacza prądu zmiennego/stałego.
2 Podłącz odtwarzacz do komputera.
3 Uruchom progra m Philips Device Manager za pomocą opcji Start > Programs >
Philips Device Manager. Philips Device Manager można też uruchomić klikając
dwukrotnie poniższą ikonę, znajdującą się na pulpicie.

4 Wybierz urządzenie.

5 Kliknij opcję Update (Aktualizuj).
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Rozwiązywanie problemów
Po przeniesieniu nie ma utworów na odtwarzaczu
Jeśli nie można znaleźć utworów przeniesionych do odtwarzacza, sprawdź:
1. Czy przenoszenie odbyło się za pomocą programu Windows Media Player? Pliki
przeniesione w inny sposób będą rozpoznawane tylko jako pliki danych. Nie pojawią się
one nigdy w bibliotece utworów odtwarzacza, nie będzie też możliwe odtworzenie
utworów.
2. Czy utwory są w formacie MP3 lub WMA? Innych formatów nie można odtworzyć na
odtwarzaczu.
Mój odtwarzacz ShoqBox zawiesza się
W rzadkich przypadkach odtwarzacz może się „zawiesić". Nie należy wpadać w panikę.
Wystarczy włożyć ostro zakończony przedmiot w otwór zerowania RESET, znajdujący się z
tyłu odtwarzacza ShoqBox, a następnie nacisnąć i przytrzymać ten przedmiot do chwili
wyłączenia odtwarzacza. Następnie należy nacisnąć przycisk zasilania, aby ponownie uruchomić
odtwarzacz.
Dostępna zawartość odtwarzacza nie zostanie skasowana.
Jeśli nic się nie stanie, ładuj akumulator przynajmniej 4 godziny i spróbuj ponownie włączyć
zasilanie lub uruchomić odtwarzacz. Jeśli to nie zadziała, może się okazać konieczna naprawa
oprogramowania odtwarzacza za pomocą programu Philips Device Manager.
Aby naprawić odtwarzacz ShoqBox za pomocą programu Philips Device Manager
1 Podłącz odtwarzacz do komputera. Uruchom progra m Philips Device Manager z menu
Start > Program > Philips Device Manager.
Wybierz produkt z menu rozwijanego.
2 W oknie głównym kliknij opcję Repair (Napraw).
Naciśnij przycisk OK w celu zatwierdzenia wyboru. Zostanie wyświetlona prośba o
odłączenie odtwarzacza od komputera po zakończeniu przez progra m Philips Device
Manager współpracy z odtwarzaczem.
3 Po odłączeniu kabla USB rozpocznie się automatyczne przywracanie oprogramowania
sprzętowego. Proces zostanie zakończony po ponownym uruchomieniu odtwarzacza i
wyświetleniu ekranu powitalnego po włączeniu zasilania.
Podczas naprawy wszystkie treści i cała muzyka zostaną skasowane!
Przed przywracaniem/naprawą odtwarzacza należy wykonać kopię zapasową
wszystkich plików.

S
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Odtwarzacz jest pełny i mam w nim mniej piosenek, niż się spodziewałem
Odtwarzacz jest wyposażony we wbudowaną pamięć do zapisywania utworów. Kliknij numer
modelu, aby zobaczyć rzeczywisty rozmiar dysku twardego. W odtwarzaczu można będzie
zapisać więcej utworów, jeśli utwory będą w formacie WMA w jakości 64 kbps i zmiennej
przepływności (VBR).
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Bezpieczeństwo i konserwacja
Konserwacja
Aby zapobiec uszkodzeniu lub wadliwemu działaniu:
-

-

-

Nie należy narażać odtwarzacza na nadmierne nagrzanie wywołane przez urządzenia
grzewcze lub bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Nie wolno upuszczać odtwarzacza lub dopuszczać, aby spadały na niego inne przedmioty.
Nie należy zanurzać odtwarzacza w wodzie. Nie wolno dopuścić do przedostania się
wody do gniazda lub komory akumulatora, ponieważ może to spowodować poważne
uszkodzenie.
Nie należy stosować żadnych środków czyszczących zawierających alkohol, amoniak,
benzen lub substancje ścierne, gdyż mogą one uszkodzić powierzchnię odtwarzacza.
Znajdujące się w pobliżu włączone telefony komórkowe mogą powodować zakłócenia.
Utwórz kopię zapasową plików. Należy się upewnić, że zostały zachowane oryginalne
pliki pobrane do urządzenia. Firma Philips nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych
w razie uszkodzenia produktu lub braku możliwości odczytania danych.
Aby uniknąć problemów, plikami należy zarządzać (przesyłać, usuwać itd.) tylko za
pomocą oprogramowania muzycznego dołączonego do zestawu!

Temperatury eksploatacji i przechowywania
-

Odtwarzacza należy używać w miejscach, gdzie utrzymuje się temperatura od 0 do
35°C (32 do 95°F).
Odtwarzacz należy przechowywać w miejscach, gdzie utrzymuje się temperatura o d
-20 do 45°C (-4 do 113°F).
W niskich temperaturach żywotność akumulatora urządzenia może być krótsza.
Należy zachować ostrożność podczas korzystania ze słuchawek (nie są w zestawie z
odtwarzaczem ShoqBox)
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Bezpieczne słuchanie
Należy ustawiać głośność na umiarkowanym poziomie. Korzystanie ze słuchawek przy dużej
głośności może uszkodzić słuch. Do tego odtwarzacza są zalecane słuchawki firmy Philips
(sprzedawane oddzielnie).
Ważne (dotyczy modeli z dołączonymi słuchawkami):
Firma Philips gwarantuje, że jej odtwarzacze są zgodne z maksymalną mocą dźwięku
określoną przez odpowiednie organy regulacyjne tylko w przypadku używania ich z
oryginalnymi słuchawkami dostarczanymi wraz z odtwarzaczem. W przypadku konieczności
wymiany słuchawek zalecamy skontaktowanie się ze sprzedawcą w celu zamówienia modelu
identycznego z oryginalnymi słuchawkami dostarczanymi przez firmę Philips.
Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
Nie korzystać z odtwarzacza podczas prowadzenia samochodu lub jazdy na rowerze, gdyż
może to spowodować wypadek.
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Informacje o prawach autorskich
-

-

Wszystkie inne marki i nazwy produktów są znakami handlowymi odpowiednich firm.
Nieuprawnione kopiowanie dowolnych nagrań, czy to pobranych z Internetu, czy też
wykonanych z dysków audio CD stanowi naruszenie praw autorskich i traktatów
międzynarodowych.
Wykonywanie nieuprawnionych kopii materiałów chronionych przed skopiowaniem, w
tym programów komputerowych, plików, audycji i nagrań dźwiękowych, może stanowić
naruszenie praw autorskich i stanowić przestępstwo kryminalne. Tego odtwarzacza nie
należy używać do takich celów.
Windows Media oraz logo Windows są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami
handlowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

WAŻNE!
Ten produkt jest chroniony określonymi prawami własności intelektualnej firmy Microsoft
Corporation. Użytkowanie i rozpowszechnianie przedmiotowego rozwiązania technicznego
poza niniejszym produktem bez uzyskania zezwolenia od firmy Microsoft lub autoryzowanej
jednostki zależnej od firmy Microsoft jest niedozwolone.
Dostawcy zawartości korzystają z rozwiązania technicznego służącego zarządzaniu prawami
cyfrowymi do materiałów Windows Media zawartych w tym urządzeniu ("WM-DRM") w
celu ochrony spójności ich treści ("Zabezpieczona zawartość") tak, by nie zostały naruszone
ich prawa własności intelektualnej, w tym także prawa autorskie, związane z tą treścią.
Urządzenie to używa oprogramowania WM-DRM do odtwarzania Zabezpieczonej zawartości
("Oprogramowanie WM-DRM").
Jeśli bezpieczeństwo Oprogramowania WM-DRM
zawartego w urządzeniu zostanie naruszone, firma Microsoft może unieważnić - samodzielnie
lub na wniosek właścicieli zabezpieczonej treści ("Właściciele zabezpieczonej zawartości") prawo Oprogramowania WM-DRM do nabywania nowych zezwoleń na kopiowanie,
wyświetlanie i/lub odtwarzanie Zabezpieczonej zawartości. Unieważnienie może spowodować
uniemożliwienie urządzeniu przesyłania, zapisywania, kopiowania, wyświetlania i/lub
odtwarzania Zabezpieczonej zawartości zapisanej wcześniej w urządzeniu. Unieważnienie nie
wpływa na możliwości Oprogramowania WM-DRM w zakresie odtwarzania niedozwolonych
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prawami własności intelektualnej treści. Lista Oprogramowania WM-DRM z którego nie
można korzystać jest przesyłana do urządzenia użytkownika każdorazowo podczas pobierania
z Internetu lub komputera zezwoleń dotyczących Zabezpieczonej zawartości. Firma
Microsoft może łącznie z takim zezwoleniem przesłać do urządzenia użytkownika w imieniu
Właścicieli zabezpieczonej zawartości listy unieważnień, wyłączających w urządzeniu
możliwości kopiowania, wyświetlania i/lub odtwarzania Zabezpieczonej zawartości.
W przypadku unieważnienia firma Philips dokona próby udostępnienia aktualizacji
oprogramowania, przywracającej w urządzeniu niektóre lub wszystkie możliwości przesyłania,
zapisywania, uzyskiwania dostępu, kopiowania, wyświetlania i/lub odtwarzania Zabezpieczonej
zawartości. Jednak udostępnianie aktualizacji jest zależne nie tylko od firmy Philips. Firma
Philips nie gwarantuje dostępności aktualizacji oprogramowania po unieważnieniu. W
przypadku niedostępności aktualizacji urządzenie nie będzie mogło przesyłać, zapisywać,
kopiować, wyświetlać i/lub odtwarzać Zabezpieczonej zawartości, w tym także
Zabezpieczonej zawartości wcześniej zapisanej w urządzeniu.
Ponadto nawet jeśli opisywane aktualizacje oprogramowania będą dostępne, nie umożliwią
one urządzeniu przesyłania, zapisywania, kopiowania, wyświetlania i/lub odtwarzania
Zabezpieczonej zawartości, która została wcześniej zapisana w urządzeniu. W niektórych
przypadkach użytkownik może mieć możliwość przesyłania zawartości z komputera. W innych
przypadkach może istnieć konieczność ponownego zakupu wcześniej uzyskanej
Zabezpieczonej zawartości.
Podsumowując: firma Microsoft oraz właściciele i dystrybutorzy zabezpieczonej zawartości
mogą odmówić dostępu do Zabezpieczonej zawartości lub go ograniczyć. Mogą oni także
wyłączyć w urządzeniu użytkownika możliwość przesyłania, zapisywania, kopiowania,
wyświetlania i/lub odtwarzania Zabezpieczonej zawartości, nawet jeśli została ona wcześniej
przez użytkownika zakupiona i uzyskana. Zakazanie, wstrzymanie lub ograniczenie w inny
sposób dostępu do Zabezpieczonej zawartości oraz wyłączenie możliwości urządzenia
użytkownika w zakresie przesyłania, zapisywania, uzyskiwania dostępu, kopiowania,
wyświetlania i/lub odtwarzania Zabezpieczonej zawartości może zostać dokonane bez wiedzy
i zgody użytkownika i firmy Philips. Firma Philips nie gwarantuje możliwości przesyłania,
zapisywania, uzyskiwania dostępu, kopiowania, wyświetlania i/lub odtwarzania Zabezpieczonej
zawartości.
46

Utylizacja zużytych urządzeń
Produkt został wykonany z wysokiej jakości materiałów i elementów, które mogą zostać
poddane utylizacji i przeznaczone do ponownego wykorzystania.
Jeśli produkt został opatrzony symbolem przekreślonego pojemnika na odpady,
oznacza to, iż jest on objęty Dyrektywą Europejską 2002/96/WE.
Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi wyrzucania odpadów
elektrycznych i elektronicznych.
Należy postępować zgodnie z miejscowymi przepisami i nie wyrzucać starych produktów
wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja starego produktu pomoże
zapobiec potencjalnie negatywnym skutkom dla środowiska i ludzkiego zdrowia.

Przeróbki
Przeróbki niezatwierdzone przez producenta mogą spowodować utratę przez użytkownika
prawa do korzystania z tego urządzenia.

Informacje o prawach autorskich
Nie używamy żadnych zbędnych opakowań. Opakowanie można łatwo rozdzielić na cztery
odrębne materiały: karton, PS, PE, PET.
Urządzenie składa się z materiałów, które można poddać procesowi odzysku, o ile
przeprowadzi to wyspecjalizowana firma. Należy postąpić zgodnie z miejscowymi przepisami
dotyczących składowania opakowań, zużytych bateriioraz przestarzałych urządzeń.ć
Producent zastrzega możliwość wprowadzania zmian technicznych.
Zestaw spełnia wymogi Unii Europejskiej odnośnie poziomu zakłóceń radiowych.
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Dane techniczne
Obraz / Wyświetlacz

Typ wyświetlacza: LCD
Podświetlenie:
Biała dioda LED o bardzo dużej jaskrawości
Wiersze tekstu:
5
Rozdzielczość:
128 x 96 pikseli
Wskaźniki:
stan akumulatora, czas, alarm, DBB.
Obsługiwane języki: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki,
niderlandzki, szwedzki, fiński, włoski, portugalski,
chiński (uproszczony), chiński (tradycyjny),
japoński, koreański.

Dźwięk

Moc wyjściowa:

2 x 2 W RMS (4 omy, głośnik)
2 x 3 mW RMS (16 omów, słuchawki)
Wzmacniacz:
2 kanały x 2 W, wzmacniacz klasy D
Technologia poprawy dźwięku:
Dynamiczne podbicie basów (DBB)
Korektor:
6 pasm
Ustawienia korektora: Rock, Pop, Jazz, Hiphop, Classic, Normal
Regulacja głośności: cyfrowa
Stosunek sygnału do: >80 dB (słuchawka),
szumu
>50 dB (głośnik)
Pasmo przenoszenia: 20 Hz-20 KHz

Odtwarzanie audio

Format kompresji:
MP3, WMA
Obsługa znaczników ID3: tytuł utworu, nazwa artysty, nazwa
albumu, nazwa pliku
Szybkości MP3:
8-320 kb/s i VBR
Szybkości próbkowania MP3: 8; 11,025; 16; 22,050; 32; 44,1; 48 kHz
Szybkości WMA:
5-192 kb/s
Szybkości próbkowania WMA: 8; 11,025; 16; 22,050; 32; 44,1; 48 kHz
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Typy nośników

Dostępna pamięć:
PSS231 - 1GB** przechowuje i odtwarza do 500 utworów)
Typ wbudowanej pamięci: NAND Flash

Zasilanie:

Prąd stały: 5 V, D=3.0 mm
Słuchawki:
3,5 mm
USB+:
port typu B, 5P, obsługa standardu USB 2.0
Wejście liniowe : 3,5 mm
(wejście urządzenia dodatkowego)

Zasilacza

Typ zasilacza:

uniwersalny (prąd przemienny: 100-240 V,
50-60 Hz)
Typ akumulatora: wbudowany akumulator litowo-jonowy
Pojemność akumulatora:
1600 mAh
Czas odtwarzania z akumulatora: 18 godzin*
Czas ładowania:
4 godziny
Wymiana akumulatora: tylko przez serwis firmy Philips

Wymagania systemowe komputer z systemem Windows® XP
(z dodatkiem SP1 lub nowszym)
Połączenie internetowe przy użyciu programu Microsoft Internet
Explorer 6.0 lub nowszego
Napęd dysków CD-ROM
Port USB
Zalecane 500 MB wolnego miejsca na dysku twardym
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* Akumulatory mają ograniczoną liczbę możliwych cykli ładowania. Przekroczenie tej liczby
wiąże się z koniecznością ich wymiany. Żywotność akumulatora oraz liczba cykli ładowania
zależą od sposobu używania i zastosowanych ustawień.
* * 1 GB = 1 miliard bajtów; faktyczna pojemność pamięci będzie mniejsza.
1 MB = 1 milion bajtów; faktyczna pojemność pamięci będzie mniejsza.
Pełna pojemność pamięci może być niedostępna, ponieważ jej część będzie
zarezerwowana dla odtwarzacza.
Pojemność przy założeniu 4-minutowej długości utworu i kompresji 64 kb/s w
formacie WMA lub 128 kb/s w formacie MP3.
+ Prędkość przesyłania może się różnić w zależności od systemu operacyjnego i
konfiguracji oprogramowania.
Firma PHILIPS zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w konstrukcji i danych
technicznych urządzenia w celu ulepszenia produktu - bez wcześniejszego powiadomienia.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
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