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Jak začít s Digitální audiopřehrávač

Než začnete systém používat, prostudujte si tyto informace. Přejeme vám skvělé

zážitky se zařízením osobní zvukový systém (Digitální audiopřehrávač)

Zaregistrovat
Protože máte možnost tento výrobek aktualizovat, doporučujeme, abyste jej zaregistrovali

na webovém serveru  www.philips.com/register a získali tak přístup k informacích o

nových dostupných aktualizacích poskytovaných zdarma.

Je k dispozici návod?
Podrobný návod k použití je k dispozici na disku CD dodaném se systémem. Najdete v

něm informace o všech dostupných funkcích. Stejný soubor lze také stáhnout z této

webové stránky: www.philips.com/support

Nezapomeňte na aktualizace 
Víme, že si tento výrobek budete užívat velmi dlouho. Pro dosažení nejlepšího výkonu

doporučujeme, abyste pravidelně navštěvovali webový server  www.philips.com/support, kde

získáte informace o nejnovějším softwaru  a  firmwaru pro váš výrobek.

Tyto soubory  ke stažení pomáhají optimalizovat výkon výrobku a využít naši budoucí 

podporu pro nové formáty zvuku.

Vychutnejte si nový hudební zážitek.



Stiskněte a posuňte
přepínač USB do
pozice vyznačené na
obrázku pro vysunutí
konektoru USB.

Stiskněte a posuňte
přepínač USB do
pozice vyznačené na
obrázku pro zasunutí
konektoru USB.
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Přehled zapojení a ovladačů
1 MIC Mikrofon

2 p Konektor ke sluchátkům

3 HOLD Zamknutí tlačítek

4 RESET Obnovení přehrávače

5 Displej Pro dynamické zobrazení nabídky, možností a informací
o skladbě

6 J( / § Přetáčení vzad / Přetáčení vpřed; Nahoru / Dolů na 1.
úroveň

2; Zapnutí / Vypnutí a Hrát / Pauza potvrzení nastavení
nabídky

Volume + / - Změna hlasitosti; Posun; Super Posun; Přeskočit na
předchozí / další

7 REC (nahrávání) Zahájení nebo ukončení záznamu hlasu / Nahrávání rádia
FM***

8 A -  B Opakování nebo zacyklení sekvence ve stopě

9 MENU Možnosti nabídky

0 Šoupátko USB Stiskněte a posuňte pro USB

! USB Konektor kabelu USB
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3Připojení

1Nabijte baterii

POZOR! 
UŽIVATELÉ OPERAŚNÍHO SYSTÉMU WINDOWS 98SE:
ABYSTE SE VYHNULI PROBLÉMůM PřI INSTALACI, ZAřÍZENÍ
PřEHRÁVAŐE K POŐÍTAŐI NEPŘIPOJUJTE, DOKUD SE INSTA-
LACE NEDOKONŚÍ.

2 Instalaci

Můžete nabíjet 4 hodiny pro 100% nabití
baterie.  

Nabíjení může trvat po nějakou dobu.. Výkon
digitálního audiopřehrávače mohl být během
manipulace nebo převozu snížen na minimum. 

Nainstalujte si program Musicmatch Jukebox
pro optimální využití výrobku.

Připojte menší konec kabelu USB k systému

a větší konec do portu USB počítače.
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5
Bezpečné odpojení 

4Přenos
Přístroj se zobrazí v programu  
Průzkumník Windows jako vyměnitelný
disk. Soubory můžete přenášet na
zařízení a ze zařízení obvyklým 
způsobem (přetažením).

6 Zapněte

Klepnutím na tlačítko  na hlavním panelu přehrávač
bezpečně odpojte.   

Uživatelé systému WINDOWS 98SE:  ikona není k dispozici (icon).
Po dokončení přenosu jednoduše odpojte zařízení.

Připojte dodaná sluchátka k digitálnímu audiopřehrávači.

Stiskněte a podržte tlačítko  2; přehrávač se zapne.  
Vypnuto: Opět stiskněte ovladač 2; po dobu 2
sekund nebo déle.  

7Kmenová nabídka
Po zapnutí přehrávače uvidíte KOŘENOVOU NABÍDKU.
Zařízení se k odchodu z jakéhokoli režimu nebo přehrávací
aktivity přidržte tlačítko MENU.  

Cesky
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Hudební knihovna
V kmenové nabídce zvolte možnost MUSIC a přejděte do MUSIC library (Knihovna
nahrávek). Jakmile stisknete tlačítko  2;, zařízení přehraje všechny hudební soubory  z  
knihovny nahrávek v abecedním pořadí.

Přehrání další skladby Stiskněte tlačítko  )K

Přehrání předchozí skladby Stiskněte tlačítko  J(

Pozastavení hudby Při přehrávání stiskněte 2;

Dopředné vyhledávání Částečně stiskněte a podržte )K

Zpětné vyhledávání Částečně stiskněte a podržte J(

Ovládání hlasitosti + /  -

Základní operace Ovladače ke stisknutí

Zobrazení Folder (Složka) 
1 Do zobrazení složky lze přejít výběrem možnosti Folder View (Zobrazení Složka).   

V  zobrazení Folder(Složka) jsou hudební stopy uspořádány do jednotlivých složek
kam je lze přenést přetažením. Složky a stopy  budou seřazeny v abecedním pořadí. 

2 Pomocí tlačítka + přejdete k předchozí stopě nebo složce.
Pomocí tlačítka - přejdete k následující stopě nebo složce.
Pomocí tlačítka )K přejdete do složky.
Pomocí tlačítka J( přejdete do složky o úroveň výš.
Položku vyberete stisknutím tlačítka 2;.

3 Po výběru možnosti Play(Přehrát) tse začnou přehrávat všechny stopy od určeného 
místa ve zvolené složce.
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Hlasové nahrávání

Pokud zařízení není připojeno k počítači, můžete vytvářet hlasové nebo rozhlasové nahrávky.

Hlasové nahrávání

1 Nahrávání hlasu začne po stisknutí tlačítka REC. Zařízení zobrazuje stav nahrávání.

2 Opětovným stisknutím tlačítka REC nahrávání hlasu ukončíte. Zařízení zobrazuje 
stav ukládání. Nahrávka hlasu se uloží do zařízení 
(jméno souboru  =  VOICE REC > MIC xxx.wav; xxx = číslo stopy).

Režim rádio (Rádio FM je dostupné pouze v 
některých regionálních verzích)

Automatické ladění

1 V kmenové nabídce zvolte tlačítko  RADIO a přejděte do režimu rádia.

2 Stiskněte tlačítko  MENU.   Zvolte možnost Autotune.  Stisknutím tlačítka 2; volbu  
potvrďte.
➔ Zařízení automaticky vybere 30 nejsilnějších dostupných stanic.

3 Stisknutím tlačítka J( se v předvolbách posunete nahoru; stisknutím tlačítka )K
se posunete dolů.

4 Automaticky se přehraje vybraná předvolba.

Nahrávání rádia FM

1 V kmenové nabídce zvolte tlačítko  RADIO a přejděte do režimu rádia.

2 Nahrávání rádia FM začne po stisknutí tlačítka REC. Zařízení zobrazuje stav nahrávání.

3 Opětovným stisknutím tlačítka REC nahrávání rádia FM ukončíte. Zařízení zobrazuje stav  
ukládání. Nahrávka ze vstupu FM se uloží do zařízení 
(název souboru  =  FM REC > FM-xxx.wav; xxx = číslo stopy).

Cesky
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