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PSS231

Användar-handbok

Behöver du hjälp?
Besök
www.philips.com/support
där får du tillgång till en mängd understödjande material
såsom bruksanvisning, lektioner i flash, de senaste
mjukvaruuppgraderingarna och svar på vanliga frågor.
Eller ring vår Kundhjälp,
08 632 0016
där tar vår professionalla kundsupport hand om dig och
hjälper dig att lösa de problem du kan ha med din spelare.
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Country
Land

Helpdesk
Kundhjälp

Tariff / min
Kostnad
/ min

Keepredo
ready
Håll

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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Välkommen
Din nya spelare
Med din nya ShoqBox kan du avnjuta följande:
• Spela musik från digitala MP3- och WMA-filer lagrade i det inbyggda minnet
• Line-in-läge för att spela externa ljudkällor, såsom din bärbara dator eller annan digital
musikspelare
• Förinställda FM-radiokanaler
• Väckning med signal, musik eller FM-radio
För mera information om dessa funktioner, se respektive kapitel.
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Tillbehör
Din spelare levereras med följande tillbehör.
5-volts
flerspänningsadapt
er/batteriladdare

USB-kabel för att
ansluta din
ShoqBox till din
PC

line-in-kabel för
anslutning av din
ShoqBox till en
ljudkälla,
exempelvis din
bärbara dator

skyddsväska för
din ShoqBox

CD-ROM med
Windows Media
Player, Philips Device
Manager och
bruksanvisningar

Alternativa tillbehör
Dessa tillbehör levereras inte med din spelare, men kan köpas separat.
Följande tillbehör levereras inte med din ShoqBox, men kan köpas separat.
Du kan köpa dom på www.philips.com/GoGearshop (Europa) eller www.store.philips.com (USA).
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Registrering
Eftersom det är möjligt att uppgradera spelaren, rekommenderar vi att du registrerar den på
www.philips.com/register. Då kan vi hålla dig underrättad om nya uppgraderingar efterhand som
dom blir tillgängliga.

Ytterligare information
Besök os på www.philips.com/support eller www.philips.com/usasupport (för USA)
Skriv in din spelares produktmodellnummer för att titta på:
-

FAQ, Svar på vanliga frågor
De senaste bruksanvisningarna
Handledningar
Senaste nerladdningsbara PC-mjukvaran
Uppgraderingar till Device Manager / Firmware

Modell- och tillverkningsnummer hittar du på en etikett baktill på din ShoqBox under locket.

6

Så här börjar du
Översikt över reglage och anslutningar

RESET
USB

5V DC

LINE IN

RESET
5V DC

USB

LINE IN
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1

Förflyttning i menyer

3
4
1
2

Bläddra upp / Tidigare / Snabbspolning bakåt
Bläddra ner / Nästa / Snabbspola framåt
Tillbaka till förra nivån
Gå till nästa nivå

2

Ljudreglage

+
-

Öka volymen
Minska volymen

3

Basförstärkning

4

MENY

5

PÅ / SPELA /
PAUS

6

TITTA

7

Lock för anslutningar

8

5V DC

Laddare / adapteranslutning för strömuttag

9

Återställ öppning

Tryck här med en nål om din ShoqBox "hänger sig" eller
"fryser". Notera: din musik raderas inte

DBB

Sätter på eller stänger av Dynamic Bass Boost för
förstärkning av bastoner

2;

Tryck och håll intryckt i 2 sekunder för att slå på / stänga av
ShoqBox, Spela / Pausa

VIEW

Växlar mellan Grundmenyn och
musikåtergivning / nuvarande skärm

skärmen

för

10 USB

USB-anslutning för USB2.0-överföringar från din PC till din
ShoqBox

11 Line in

3,5mm uttag för line-in ljudkabel ansluter till LINE OUT /
högtalaruttaget på din bärbara dator eller annan utrustning

12 Hörlursuttag

8

p /b

3,5mm uttag för hörlurar (medlevereras ej).
Uttag för FM-antenn (Gäller inte PSS231)

Grundläggande steg

1

Laddning
1 Anslut den medlevererade flerspänningsadaptern/batteriladdaren till din ShoqBox
genom att anluta den till 5VDC kopplingen på baksidan av din apparat under dess
baklucka och sedan plugga in den andra ändan i ditt vanliga eluttag.
2 Batteriet laddas helt på 4 timmar när du laddar det för första gången, och till 70%
på en timme vid snabbladdning.
3 Spelaren är fulladdad när laddningbilden avslutats och ikonen för fullt batteri visas.
4 När den är fulladdad kan din ShoqBox spela upp till 18 timmars* musik.
OBS: * Uppladdningsbara batterier klarar endast ett begränsat antal laddningar och
måste så småningom bytas ut. Batterilivslängden och antalet möjliga
uppladdningar varierar beroende på användning och inställningar.

När batterierna är nästan urladdade, så hör du ett pipande ljud och skärmen visar att
batteristyrkan är låg.

Om du nu inte laddar din ShoqBox, kommer den att stänga av automatiskt.

9

2

Installera mjukvara
Vad du behöver innan du installerar mjukvara:
- PC med Windows® XP (SP1 eller bättre)
- Internetanslutning och Microsoft Internet Explorer 6.0 eller bättre
- CD-ROM spelare
- USB port
- 500 MB ledigt utrymme på din hårddisk
VIKTIGT!
Installera alltid mjukvaran från CD:n även om du har Windows Media Player. Annars
installeras inte ytterligare mjukvarukomponenter (exempelvis för upgradering och
reparation av din spelare).
1 Stoppa i den medföljande CD:n i din dators CD-spelare.
2 Följ instruktionerna på skärmen för att fullfölja installationen av Windows Media
Player och Philips Device Manager.
3 Du måste kanske starta om din dator efter mjukvaruinstallationen.
4 Om installationsprogammet inte startar automatiskt, sök igenom CD:n med hjälp
av Windows Utforskaren och kör programmet genom att dubbelklicka på filen vars
namn slutar på .exe.
Saknar du din CD? Var inte orolig, du kan ladda ner innehållet i CD:n från
www.philips.com/support eller www.usasupport.philips.com (för USA).
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3
4
5

Hur du ansluter din ShoqBox till din dator med USB-kabel
Öppna locket till anslutningarna baktill på din ShoqBox. Anslut din ShoqBox till nätet
med den medföljande adaptern. Anslut din mindre kontakten på din USB-kabel till din
ShoqBox och den större kontakten till USB-porten på din dator.
Din dator hittar din ShoqBox och är redo att föra över musik.
Överföra musik
Du kan överföra musik till din spelare med Windows Media Player 10. För mera
information, se avsnittet "Organisering och synkronisering av musik med Windows
Media Player 10" i denna bruksanvisning.

Sätta på / stänga av
Slå på:Tryck och håll intryckt 2; tills dess att PHILIPS-skärmen visas.

Stäng av:Tryck och håll intryckt 2; igen.
Notera: Din spelare stänger automatiskt av om du inte använder den eller om ingen
musik spelas på 10 minuter.
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6
7

Välj ett musikspår för uppspelning
Använd förflyttningspilarna till vänster om skärmen för att välja musik för uppspelning.
Spela musik genom att trycka 2;.Tryck på samma tangent för att pausa musiken.
Liksom på de flesta digitala spelare finns det ingen stoppknapp.
Titta på demot för att få en presentation av speciella egenskaper
Demoläget kan startas varsomhelst genom att trycka MENY knappen.
Gå till:
Inställningar > Demoläge >
Börja Demo > Ja

Starta Demo i
Grundmenyn

Starta Demo i
Musikmenyn

För att avsluta demot, tryck bara in 2; och håll det intryckt medan du är i
demo-läge.
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Organisera och överför musik
med Windows Media Player 10
Notera: För att kunna använda Windows Media Player 10 krävs att du har Windows XP.
Detta avsnitt beskriver de grundläggande steg som du behöver göra för att framgångsrikt kunna
överföra musik till din ShoqBox.
För vidare information, titta i hjälpfilen för Windows Media Player i din dator.

Lägg till musik i biblioteket i
Windows Media Player
Lägg till musik som redan finns i din dator
1 Starta Windows Media Player genom att klicka på denna ikon på ditt skrivbord.

13

2 Välj "Library" (Bilbliotek) för att komma till mediabiblioteket.

3 Klicka "Add to Library" (Lägg till i bibliotek) längst ner till väster på skärmen.
4 Du kan välja att lägga till filer från en mapp, en URL, genom att leta igenom din dator, etc.

14

Rippa musik från en CD
Om du vill överföra musik från en CD till din spelare så måste du först skapa en digital kopia i din
dator. Detta kallas för att rippa.
1 Starta Windows Media Player.
2 Stoppa i musik-CD:n.
3 Klicka på "Rip" (Rippa) för att visa en lista med musiken på din CD.
4 Om din dator är ansluten till Internet kommer information om ditt album att automatiskt
laddas ner, så du behöver inte skriva in musiktitlar och annat för hand.
5 Om detta inte händer, kontrollera att du är ansluten till Internet och klicka på "Find Album
Info" (Hitta Musikinformation).

6 Välj de musikspår du vill rippa, och klicka sedan "Rip Music" (Rippa Musik).
7 Musiken kommer att omvandlas till digitala kopior och läggas in i Windows Media Players
bibliotek.
15

Synkronisering av innehållet i din
spelare
När du för första gången ansluter din spelare till din dator, startar Windows Media Player guiden
"Device Setup" (Enhetsinställningar). Du kan välja att synkronisera din spelare med biblioteket,
antingen automatiskt eller manuellt.
Automatisk synkronisering:
Varje gång du ansluter din spelare till din dator och startar Windows Media Player kommer
innehållet i din spelare att automatiskt uppdateras enligt de inställningar för synkronisering du har
gjort..
Manuell synkronisering:
När du ansluter din spelare till din dator börjar inte uppdateringen av innehållet förrän du har valt
ut och angett i vilken ordning det skall synkroniseras.
Inställningar för automatisk synkroniseering
Anslut din spelare till din dator med USB-kabeln.
Starta Windows Media Player.
Klicka på "Sync" (Synkronisering) Klicka på knappen "set up" sync (inställning synkronisering).
En skärmbild visas som frågar "How do you want to syncronize this device?"(Hur vill du
synkronisera denna enhet?) Välj "Automatic" (Automatiskt).Välj "customize the playlists that will be
synchronized" (anpassa spellistorna som skall synkroniseras).
Klicka "next"(fortsätt).
Välj det du vill skall synkroniserasautomatiskt. Klicka "Finish" (Avsluta).
Den automatiska synkroniseringen är nu igång.
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Manuell synkronisering
1 Starta Windows Media Player.
2 Anslut spelaren till din dator med hjälp av den medlevererade USB-kabeln.
3 Klicka på "Sync" (Synkronizering)

4 I menyn på höger sida välj Philips eller Philips ShoqBox som mål.

ShoqBox
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5 Finns dom inte med i listan, klicka på F5 för att uppdatera och försök igen.

6 Välj "Library" (Bibliotek) för att komma till mediabiblioteket.
7 Klicka för att markera den musik du vill kopiera.

8 Högerklicka på ditt val och välj "Add to"(Lägg till) > "Sync List" (Synkronizeringslista).

18

9 Alternativt kan du dra och släppa låten i synkronizeringslistan på höger sida.

0 Klicka på knappen "Start Sync" (Starta synkronizering) längst ner på skärmen för att starta
synkronizeringen. Processen visas ovanför knappen "Start Sync" (Starta synkronisering).

✔

TIPS
Vi rekommenderar att du alltid använder Windows Media Player för att föra över musik
till din spelare. Skulle du föredra att använda Windows Utforskaren, se till att alltid kopiera
din musik till mappen "Media/Music" (Media/Musik), annars syns inte din musik ej heller
kan den spelas upp.
19

Skapa en spellista
1
2
3
4
5

Starta Windows Media Player.
Välj "Library" (Bibliotek) för att komma till mediabiblioteket.
Klicka för att markera ett spår.
Högerklicka på ditt val och välj "Add to"(Lägg till) > "Additional Playlist..." (Ny Spellista).
I dialogen "Add to Playlist" (Lägg till spellista) välj en befintlig spellista, eller klicka "New" (Ny)
för att skapa en ny spellista.
6 Ditt valda spår kommer att fogas till spellistan.

✔

TIPS
För att välja mer än ett spår, tryck och håll intryckt <Ctrl>-tangenten på tangentbordet,
klicka sedan för att välja ett antal spår.
För att välja flera i rad följande spår, klicka på det första spåret, tryck sedan och håll
nedtryckt <Shift>-tangenten på ditt tangentbord och klicka sedan det sista spåret som du
vill ha med.

Överföring av spellistor
Du kan överföra spellistor till din spelare med hjälp av den automatiska synkroniseringen i
Windows Media Player.
(Se "Setting up automatic synchronization" (Inställning av automatisk synkronisering) på sidan 16
för instruktioner)
1 Klicka på "Sync" (Synkronizering)
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2 Klicka "Sync settings" (Synkroniseringsinställningar) eller "Setup Sync" (Inställningar
Synkronizering), välj "Synchronize device automatically" (Synkronizera enheten automatiskt)
och välj de spellistor du vill synkronisera.

Hantering av spår och spellistor
Radera spår och spellistor från biblioteket i Windows Media Player
1 Klicka för att markera ett objekt.
2 Högerklicka och välj "Delete" (Radera) för att ta bort ett objekt.

✔

TIPS
Det går inte att ta bort spelistor som finns på din ShoqBox spelare med Windows Media
Player. Du kan bara ta bort spellistan i spelaren eller med Windows Utforskaren.

Ta bort spellistor med Windows Utforskaren
1
2
3
4

Anslut spelaren till din dator.
Öppna Windows Utforskaren.
Välj Philips ShoqBox > Media > Music (Musik).
Markera den spellista du vill ta bort, högerklicka och välj "Delete"(Radera).
21

Ändra "Track Information"(musikinformation) med Windows Media Player
1 Klicka på "Library" (Bibliotek)
2 Markera det spår du vill ändra i, högerklicka och välj "Edit"(Ändra).
3 Ändra i textrutan.
Leta musik med Windows Media Player
1
2
3
4
5

✔
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Klicka på "Library" (Bibliotek)
Skriv sökorden i fältet för sökning.
Klicka "Search" (Leta) för att påbörja sökning.
En lista med musik som innehåller sökorden visas.
Du kan nu spela, överföra, ta bort, lägga till i synkroniseringslistan osv.
TIPS
För vidare detaljer om överföring av musik med Windows Media Player 10, gå till hjälpen
i Windows Media Player och klicka på "Help > Synchronizing content to devices" (Hjälp
> Synkronisering av innehåll till enheter).

Grundmenyn i ShoqBox
När din ShoqBox startar, visas grundmenyn som innehåller följande:

Musik
Line-in
Alarm

för att spela din digitala musik
för att använda din ShoqBox högtalare till att lyssna på musik från externa källor
som din bärbara dator eller musikspelare
för att ställa väckarklockan

För mera information om dessa funktioner, se respektive kapitel.
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Grundläggande användning av
din ShoqBox
Grundläggande Användning

Reglage

Brytare ShoqBox av / på

Tryck och håll intryckt 2;

Välj Musik / Radio / Line-in

Tryck VIEW (TITTA) för att markera och att välja

Gå in i / lämna menyskärmen

Tryck MENU (MENY)

Rullning och bläddring

3, 4, 1, 2 för upp, ner, vänster, höger

Gå till olika menynivåer

Tryck 2 för nästa och 1 för föregående

Spela musik

Markera ditt val och tryck 2;

Pausa musikuppspelningen

Tryck 2; medan musiken spelar

Ändra ljudstyrkan

Tryck VOLUME + / –

Snabbspola framåt i ett spår

Tryck och håll intryckt 4

Spola bakåt i ett spår

Tryck och håll intryckt 3

Spela nästa eller föregående spår

Tryck 4 för nästa och 3 för föregående

Se mera information om låten

Tryck 2 i spelskärmen
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Spela musik på ShoqBox
I grundmenyn, tryck 2 för att komma till musikvalsalternativen.

Du kan använda följande alterativ för att söka i musikbiblioteket i din ShoqBox; se skärmbilden:

När du hittar en låt du vill spela, markera den och tryck 2; .

25

ShoqBox ikoner
Din ShoqBox använder följande ikoner som förklaras i tabellen nedan:

<

Musikläge

Line-in-läge

Väckarklocka

Equalizer

Föregående meny / biblioteksnivå
tillgänglig

> Nästa meny / biblioteksnivå tillgänglig

Alternativet är valbart

Alternativ vald

Repetera 1

Repetera alla

Blanda

Dynamic Bass Boost vald

Indikatorer för batterinivå
Varning för låg batterinivå: visas när lite ström återstår i batteriet. Använd 5V-adaptern för att
ladda din ShoqBox, annars börjar din ShoqBox inom en minut med nedstä ngningsprocessen.
Batteriet fullt till en tredjedel
Batteriet fullt till två tredjedelar
Batteriet fulladdat
visas när batteriet laddas
visas när den körs fulladdad med adaptern ansluten
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Anpassning av inställningar
1 Tryck MENU (MENY) för menyalternativ.Tryck 3 för att bläddra upp eller 4 för att bläddra
ner till ditt val.Tryck 2 för nästa eller 1 för föregående menynivå..
2 Tryck 2 för att bekräfta ditt val genom kontroll

.

3 Tryck MENU (MENY) eller 1 för att lämna menyn.
Alternativen för varje inställning visas på skärmen till ShoqBox.
Fet stil innebär grundinställning.
Läge

Nivå 1

Nivå 2

Musik

Slumpvis / Upprepa Upprepa

Nivå 3

Nivå 4
Grundinställning i fet stil.

Upprepa allt
Upprepa slumpvis
Slumpvis
Av
Spela infot på skärmenVisa nästa spår
Visa spårnummer
Allmän

Insomningstimer

Av
15 Minuter
30 Minuter
60 Minuter
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Läge

Nivå 1

Nivå 2

Equalizer

Rock

Nivå 3

Nivå 4

HipHop
Jazz
Dans
Funk
Av
Inställningar

Skärm

Belysning

5 sekunder
10 sekunder
30 sekunder
Av

Kontrast
Skärmsläckare

Nivå 6 - 1

Av
30 Sek.
1 Minuter
2 Minuter

Automatisk
avstängning

30 sekunder
2 minuter
5 minuter
10 minuter

Klocka

Tid och Dag

Dag / Timme / Minut

12 / 24 timmar

12-timmars
24-timmars
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Läge

Nivå 1
Språk

Nivå 2

Nivå 3

Nivå 4

English
Français
Italiano
Deutsch
Español
Português

Nederlands
Svenska
Information
Återställ
fabriksinställningar

Nej
Ja

Demoläge

Ja
Nej
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Detaljerat handhavande
Musikläge
Din spelare har redan från början några musikspår. Du kan också föra över din digitala musiksamlng
från din dator till din spelare med hjälp av Windows Media Player 10.
Mera information om musiköverföring hittar du i ovanstående avsnitt i handboken.
När du en gång har fört över MP3 / WMA filer från din dator till din ShoqBox kan du lyssna till din
musik på 5 olika vis.
1 Tryck VIEW(TITTA) och välj MUSIC(MUSIK) för att komma till musikläge.
2 Använd förflyttningspilarna till vänster om skärmen för att söka upp eller ner efter ditt
alternativ.
3 Tryck 2 för att välja ett alternativ eller att gå till nästa eller 1 för att att gå till föregående
nivåer i biblioteket.
4 Tryck 2; för att spela ditt val.
5 Du kommer att se skärmen för musikåtergivning.
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6 I detta skärmläge kan du klicka på 2 för att se mera information om musiken inklusive nästa
låt i tur att spelas.

Inställningar musikläge
Det är möjligt att ändra spelskärmens grundinställning till att visa antalet spår i urvalet istället för
namnet på nästa spår.
Gå till
MENU- PLAYSCREEN INFO - Show next track (default)
(MENY-SPELSKÄRMSINFORMATION - Visa nästa spår (grundinställning))
eller
MENU - PLAYSCREEN INFO - Show track number
(MENY-SPELSKÄRMSINFORMATION - Visa spårnummer)
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Line-in-läge
Du kan använda din ShoqBox som en kraftfull minihögtalare:
1 Anslut den medlevererade kabeln mellan LINE IN på din ShoqBox till LINE OUT / p
anslutningen på den andra apparaten.
2 I din ShoqBox, tryck VIEW(TITTA) och välj Line-in för att hamna i Line-in-läge.
3 Se till att den andra appaten börjar att spela.
4 Anpassa ljudet både på din ShoqBox och på din andra apparat.
Om du har gått över till Line-in-läge utan att ha slagit på din andra apparat kommer du att se
följande felmeddelande.
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ShoqBox tid och datum
Tiden visas som 12- eller 24-timmarsklocka. Grundinställningen är 12-timmars klocka.
Du måste ställa både tiden och datumet innan du kan använda dig av alarmets funktioner.
1 I vilket läge som helst, gå till menyn: Inställningar > Klocka > Tid och Dag >....
2 Markera det alternativ du vill justera.
3 Tryck 3 och 4 för att justera dag / timme /minut.
När din ShoqBox är ansluten till nätet visar den tiden på skärmen.
Exempel 24-timmarsinställning

Exempel 12-timmarsinställning

Alarmläge
Du kan använda din ShoqBox som en väckarklocka. Innan du aktiverar alarmet, kontrollera att rätt
tid och datum är inställt.
Notera: När alarmet ringer, avbryts det pågående läget (exempelvis Musik / Line-in).
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1. För att aktivera väckaren, gå till "Alarm" i grundmenyn.

2 Välj PÅ eller AV.

3. Om du väljer PÅ, så tas du till huvudskärmen för alarminställning. I bilden nedanför är
inställningen på kl.10:00
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Inställning
Tid

Funktion
Ställ tid för alarm

Skärmbildsexempel
Skärmbildsexemplet är 10:00

Repetera

Ställ frekvensen för alarm

Skärmbildsexemplet är Dagligen

Källa
Ställ in ljudet för alarm
Skärmbildsexemplet är Musik
Inställning av alarmtiden - för användare med 12-timmars / AM PM inställning

>

>

>

Du måste ställa in timme, minut och AM / PM var och en för sig.
Inställning av alarmtiden - för användare med 24-timmars inställning

>

>

Du måste ställa in timme för sig och minut för sig.
Inställning av alarmrepetition

>
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Du kan ställa in alarmets repetering enligt nedanstående tabell:
Dagligen

Alarmet är aktiverad dagligen

Måndag - Fredag

Alarmet är aktiverat dagligen måndag till fredag

Lördag -Söndag

Alarmet är aktiverat varje lördag och söndag

Alarmet går igång i 2 minuter i din valda alarmkällas läge och övergår sedan till "Auto snooze"
(Alarmupprepning). "Auto snooze"-alarmet förblir aktivt och upprepar signalen var tionde minut
eller tills dess att du stänger av.
Efter en timme är "Auto snooze" inte längre aktiverat.
Inställning alarmkälla - Musik
Du kan välja vilken typ av musikkälla du vill ha för ditt alarm.
Som i exemplet nedan kan du använda förflyttningspilarna till vänster om skärmen för att välja
alarmkälla.
Om du väljer musik, kan du välja ett särskilt spår, och du väljer det genom att gå ner en nivå i menyn
efter "Artists / Albums" (Artister / Album) (se bilderna 4 och 5 nedan).
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Skärm 1

Skärm 2

>

Skärm 3

>

Skärm 4

>

Skärm 5

>
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Inställning alarmkälla - Summer
Du kan välja att ha en summer för ditt alarm.
Som i exemplet nedan kan du använda förflyttningspilarna till vänster om skärmen för att välja
summer.

>

>

Alarm "Auto Snooze" (Alarmupprepning)
När ditt alarm är aktiverat är det igång i 2 minuter. Om under denna tidsrymd inte trycker på
någon knapp, övergår ShoqBox i läget för "Auto Snooze". I läget "Auto Snooze" kommer alarmet
att gå igång i två minuter var tionde minut.
Avstängning av "Auto Snooze"
"Auto Snooze" stänger automatiskt av efter en timme.
Avstängning av alarmet när det är igång
När alarmet är igång kommer en tryckning på en valfri knapp att visa nedanstående meddelande.

On du därefter trycker på en valfri knapp stängs alarmet av.
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Uppdatering av din spelare
Din spelare styrs av ett internt program som kallas firmvare. Nya upplagor av firmware kan bli
släppta efter det att du köpte din spelare.
Ett program kallat Philips Device Manager håller reda på firmwarestatusen i din spelare och
meddelar dig om en uppgradering finns tillgänglig.Till detta krävs Internetanslutning.
Installera Philips Device Manager från den medlevereade CDn eller ladda ner den senaste
upplagan från www.philips.com/support eller www.usasupport.philips.com (för U.S.A.)
Varje gång du ansluter din spelare till din dator kommer Philips Device Manager att automatiskt
ansluta till Internet för att leta efter uppdateringar.
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Manuell kontroll av firmware
1 Anlut din spelare med den bifogade batterieliminatorn.
2 Anslut din spelare till din dator.
3 Starta Philips Device Manager från Starta > Program > Philips Device Manager. Som ett
alternativ, kan du starta Philips Device Manager (Philips Enhetshanterare) genom att
dubbelklicka på ikonen nedan.

4 Välj enhet.

5 Klicka OK.
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Felsökning

Efter överföring hittar jag ingen musik på min spelare
Om du inte kan hitta musiken du har överfört till din spelare, kontrollera föjande:
1. Överförde du med Windows Media Player? Filer som för över på annat sätt kommer bara att
visas som datafiler. Dom kommer inte att finnas i musikbibloteket, ej heller kan musiken spelas .
2. Är musiken I MP3- eller WMA-format? Andra format kan inte spelas på spelaren.
Min ShoqBox spelare hänger sig
Om det osannolika skulle inträffa att din spelare skulle "hänga sig" bli inte orolig. Stoppa in en nål
eller liknande i RESET-hålet baktill på din ShoqBox och hållden där tills dess att spelaren stänger av.
Tryck sedan på strömbrytaren för att starta om.
Det befintliga innehållet i din spelare kommer inte att raderas.
Om ingenting händer, ladda batteriet I minst 4 timmar och försök sedan att slå på eller återställa
igen. Om det inte fungerar behöver du reparera din spelare med Philips Device Manager.
Att reparera din ShoqBox med Philips Device Manager
1 Anslut din enhet till din dator. Starta "Philips Device Manager" i "Start > Program" >
Philips Device Manager.
Välj din enhet i menyn.
2 I huvudbilden, välj "Repair" (Reparera).
Tryck OK för att bekräfta ditt val. Du kommer att få en uppmaning att koppla loss din enhet
från din dator så snart "Philips Device Manager" har kommunicerat färdigt med din enhet.
3 När väl USB-kabeln är bortkopplad, påbörjas återställningen av "firmware" automatiskt.
Processen är färdig när enheten startar om och visar inledningsbilden.

S

Allt innehåll och musik kommer att raderas!
Gör en säkerhetskopiering innan du reparerar eller återställer din enhet.
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Min spelare är full men jag har färre låtar än jag trodde
Din spelare har ett inbyggt minne där musiken lagras. Kontrollera modellnumret för att se storleken
på din hårddisk. Du kan ha mer musik i spelaren om du använder WMA-formatterad musik och
64 kbps variabel bitrate.
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Säkerhet och underhåll
Allmänt underhåll
Förhindra skada eller fel på funktionerna:
-

-

Utsätt inte för höga temperaturer orsakade av element eller direkt solljus.
Tappa inte din spelare och låt inte saker falla på den.
Se till att inte doppa den i vatten. Låt ej heller högtalarkontakten eller batteriet komma i
kontakt med vatten. Detta kan skada spelaren.
Använd inga rengöringsmedel som innehåller alkohol, ammoniak, bensin eller slipmedel då
dessa kan skada enheten.
Aktiverade mobiltelefoner i enhetens närhet kan orsaka störningar.
Säkerhetskopiera dina filer. Kontrollera att du behåller originalfilerna som du har hämtat till
hdd. Philips ansvarar inte för förlust av innehållet om spelaren blir skadad eller produkten inte
kan avläsas.
Undvik problem genom att endast använda det medföljande musikprogrammet när du
hanterar (överför, tar bort osv.) dina filer!

Arbets- och lagringstemperaturer
-

Använd på en plats där temperaturen alltid är mellan 0 och 35 ºC. (32 to 95º F).
Förvara på en plats där temperaturen alltid är mellan -20 och 45 ºC. (-4 to 113º F).
Livslängden för batteriet för kan förkortas vid låg temperatur.
Att tänka på när du använder hörlurar (levereras inte med din Shoqbox).
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Skydda din hörsel
Lyssna på en rimlig nivå. Hög volym i hörlurarna kan skada din hörsel. Vi rekommenderar att du
använder Philips hörlurar (säljes separat)för denna spelare.
Viktigt (för modeller med medföljande hörlurar):
Philips garanterar överensstämmelse med den maximala ljudstyrkan i sina ljudspelare i enlighet
med relevanta regelverk endast om originalmodellen av de medföljande hörlurarna används. Om
den behöver ersättas rekommenderar vi dig att kontakta din återförsäljare och beställa en modell
som är identisk med originalet som tillhandahölls av Philips.
Trafiksäkerhet
Använd inte hörlurar när du kör bil eller cyklar för det kan orsaka olyckor.
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Copyrightinformation
-

-

Alla omnämnda varumärkesnamn är respektive tillverkares servicenamn, varumärke eller
registrerade varumärke.
Icke godkänd kopiering och distribution av Internet- och cd-inspelningar bryter mot
copyrightlagar och internationella avtal.
Det kan vara straffbart att kränka andras upphovsrättigheter vid olovlig framställning av kopior
av kopieringsbeskyddat material, såsom dataprogram, filer, tv utsändningar och
ljudupptagningar. Denna produkt får icke användas till dessa ändamål.
Windows Media och Windows-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som
tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

VIKTIGT!
Den här produkten skyddas av vissa immateriella rättigheter som tillhör Microsoft Corporation.
Användning eller distribution av sådan teknik utanför den här produkten är förbjuden utan licens
från Microsoft eller ett auktoriserat dotterbolag till Microsoft.
Innehållsleverantörer använder teknik för förvaltning av digitala rättigheter för Windows Media som
finns i den här enheten ("WM-DRM") för att skydda innehållet ("skyddat innehåll") så att deras
immateriella rättigheter, inklusive upphovsrätt, i sådant innehåll inte missbrukas. Den här enheten
använder WM-DRM-programvara för uppspelning av skyddat innehåll ("WM-DRM-programvara").
Om WM-DRM-programvarans säkerhet har äventyrats kan Microsoft återkalla (antingen på eget
initiativ eller på begäran av ägarna av det skyddade innehållet ("ägare av skyddat innehåll")) WMDRM-programvarans funktion för att förvärva nya licenser för att kopiera, visa och/eller spela upp
skyddat innehåll. Ett återkallande kan också påverka enhetens förmåga att överföra, spara, kopiera,
visa och/eller spela upp skyddat innehåll som du tidigare sparat på din enhet. Ett återkallande
påverkar inte WM-DRM-programvarans förmåga att spela upp oskyddat innehåll. En lista över
återkallad WM-DRM-programvara skickas till din enhet när du laddar ned en licens för skyddat
innehåll från Internet eller från en dator. Microsoft kan, i anslutning till en sådan licens, även ladda
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ned återkallelselistor till din enhet för en ägare av skyddat innehålls räkning, vilket kan påverka din
enhets förmåga att kopiera, visa och/eller spela upp skyddat innehåll.
Vid ett återkallande kommer Philips att försöka göra programvaruuppdateringar tillgängliga som
återställer en del av eller hela din enhets förmåga att överföra, spara, få tillgång till, kopiera, visa
och/eller spela upp skyddat innehåll. Philips kan dock inte helt råda över möjligheten att göra
sådana uppdateringar tillgängliga. Philips garanterar inte att sådana programvaruuppdateringar
kommer att finnas tillgängliga efter ett återkallande. Om sådana uppdateringar inte finns tillgängliga
kan din enhet inte överföra, spara, kopiera, visa och/eller spela upp skyddat innehåll - inte heller
skyddat innehåll som du tidigare sparat på din enhet.
Även om sådana uppdateringar finns tillgängliga är det inte säkert att de kan få din enhet att
överföra, spara, kopiera, visa och/eller spela upp skyddat innehåll som du tidigare sparat på din
enhet. I vissa fall kan du föra över innehållet från datorn. I andra fall kan du behöva köpa det
skyddade innehållet på nytt.
Sammanfattningsvis - Microsoft, ägare av skyddat innehåll och distributörer av skyddat innehåll kan
neka dig tillgång till, eller begränsa din tillgång till, skyddat innehåll. De kan också avaktivera din
enhets förmåga att överföra, spara, kopiera, visa och/eller spela upp skyddat innehåll också efter det
att du betalat för och tagit emot innehållet. Varken ditt medgivande eller Philips medgivande eller
godkännande behöver inhämtas för att de ska kunna neka dig, undanhålla eller på annat sätt
begränsa din tillgång till skyddat innehåll eller avaktivera din enhets förmåga att överföra, spara, få
tillgång till, kopiera, visa och/eller spela upp skyddat innehåll. Philips garanterar inte att du kan
överföra, spara, få tillgång till, kopiera, visa och/eller spela upp skyddat innehåll.
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Kassering av din förbrukade produkt
Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som kan både
återvinnas och återanvändas.
När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det
att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG.
Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska
produkter.
Följ de lokala bestämmelserna och släng inte dina förbrukade produkter i det vanliga
hushållsavfallet. Genom att kassera dina förbrukade produkter på rätt sätt kan du bidra till att
minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.

Miljöinformation
Allt onödigt förpackningsmaterial har uteslutits. Förpackningen kan lätt delas upp i material: papp,
polystyren, PET och plast.
Din enhet består av material som kan återvinnas om den plockas isär av ett specialistföretag.
Rätta dig efter lokala bestämmelser för vad du gör med förpackningsmaterial,uttjänta batterier
och gammal utrustning.

Förändringar
Förändringar som inte godkänts av tillverkaren kan upphäva användarens behörighet att använda
enheten.
Denna apparat uppfyller EU:s krav beträffande radiostörningar.
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Tekniska data
Bild/skärm

Skärmtyp:
Bakbelysning:
Textlinjer:
Upplösning:
Visar:
Språk:

LCD
Vit superstark LED
5
128 x 96 pixlar
Batteritillstånd, tid, alarm, DBB.
Engelska, franska, spanska, tyska, holländska, finska,
italienska, portugisiska, enkel kinesiska, traditionell
kinesiska, japanska, Koreanska.

Ljud

Effekt:

2 x 2 W RMS (4 ohm, högtalare)
2 x 3 mW RMS (16 ohm, hörlurar)

Förstärkare:
2 ch x 2 W Klass-D-förstärkare
Ljudförbättringsteknologi:
Dynamic Bass Boost (DBB)
Equalizer:
6 bands
Equalizerlägen:
Rock, Pop, Jazz, Hiphop, Classic, Normal
Volymekontroll:
Digital
Brus:
>80 dB (hörlurar),
>50 dB (högtalare)
Frekvensomfånge: 20 Hz-20 KHz
Ljuduppspelning
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Komprimeringsformat:MP3, WMA
ID3 Tag stöd:
Spårnamn, artistnamn, albumnamn, filnamn
MP3 bit rater:
8-320 kbps och VBR
MP3 samplingsrater: 8, 11.025, 16, 22.050, 32, 44.1, 48 KHz
WMA bitrater:
5-192 kbps
WMA samplingsrater: 8, 11.025, 16, 22.050, 32, 44.1, 48 KHz

Lagringsmedia

Tillgängligt minne:
PSS231 - 1GB** (sparar och spelar upp till 500 låtar)
Inbyggt minne: NAND Flash

Anslutning

DC in:
Hörlurar:
USB+:
Line in (Aux in):

5 V, D=3.0 mm
3.5 mm
typ B uttag, 5P, USB 2.0 understött
3.5 mm

Batteri

Adaptertyp:
Batterityp:
Batterikapacitet:
Batteritid:
Uppladdningstid:
Batteribyte: enbart

Systemkrav

PC med Windows® XP (SP1 eller bättre)
Internetanslutning med Microsoft Internet Explorer 6.0 eller bättre
CD-ROM-läsare
USB port
500 MB hårddiskutrymme

multispänning (AC: 100-240 V, 50-60 HZ)
inbyggd Li-ion uppladdningsbart batteri
1600 mAh
18 timmar*
4 timmar
av Philips servicepersonal
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* Uppladdningsbara batterier klarar endast ett begränsat antal laddningar och måste så småningom
bytas ut. Batterilivslängden och antalet möjliga uppladdningar varierar beroende på användning
och inställningar.
** 1 GB = 1 miljard byte, det tillgängliga lagringsutrymmet är mindre.
1 MB = 1 miljon byte, det tillgängliga lagringsutrymmet är mindre.
Minnets hela kapacitet är inte tillgängligt eftersom en viss mängd är reserverat för spelaren.
Lagringskapaciteten baseras på 4 minuter långa låtar och 64 kbit/s WMA-kodning eller 128
kbit/s MP3-kodning.
+ Faktisk överföringshastighet kan variera beroende på det operativsystem och den
programkonfiguration som du använder.

Philips förbehåller sig rätten att göra ändringar i produktens design och specifikationer utan
föregående meddelande.
Alla rättigheter förbehållna.
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