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1 Installation

1 Stoppa in den medföljande CD:n i din dators CD-spelare.

2 Följ instruktionerna på skärmen för att avsluta installationen av
Windows Media Player, MediaConverter for Philips och Philips
Device Manager.

3 Om inte installationsprogrammet startar av sig självt, bläddra genom
innehållet i CD:n Windows Utforskaren och starta
installationsprogrammet genom att dubbelklicka på den fil vars namn
slutar på .exe.

3 Överföring

1 Anslut spelaren till din dator med den medlevererade USB kabeln.

2 Starta Media Converter for Philips.

Anslut och ladda2

Spelarens reglage och anslutningar

A Anslut till PCA

Överför videoB

4 Spela

1 Starta Windows Media Player 11.

2 Anslut spelaren till din dator med den medlevererade USB kabeln.

3 När spelaren är ansluten, ändras fliken synkronisering enligt bilden
( ) och enheten och dess innehåll syns i Windows Media Player
11 (se bild ovan).

4 Windows Media Player 11 startar automatiskt synkroniseringen av
innehållet i ditt musikbibliotek till din spelare.

A Överför musik och bilder med Windows Media Player 11
Ladda ner Windows Media Player11:
http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/player/11/default.aspx

A

1 Slå på spelaren.

2 Anslut spelaren till din PC enligt bild.

> Spelarens skärm visar anslutningen till din
PC.

Din spelare har beröringskänsliga reglage som svarar på ditt fingers
rörelser. Den Lodrät glidplatta (se bild) används för att rulla listorna. Den
svarar på följande fingerrörelser:
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Viktigt: Detta är av största vikt för att vara säker på att spelaren
fungerar ordentligt när den är ansluten till datorn.

För användare av Windows XP
För att använda denna mjukvara måste du ha Windows XP Service
Pack 2 (SP2) på din dator. Om du inte har det, kommer du att
uppmanas att göra det. När installationen är klar, anslut enheten till
din dator.

För användare av Windows Vista N i Europa
Installera Media Restore Pack på din dator innan du använder din
enhet. Detta kan du göra genom att ladda ner och installera
Windows Media Player 11 för XP från Microsofts webbsida på
följande länk:
http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download/AllDownloads.aspx
Välj Windows Media Player Version 11 för XP på det språk du önskar.

För närmare detaljer om hur du synkroniserar med Windows Media
Player 11, se bruksanvisningen.

Din spelare laddas när den är ansluten till en PC.

Viktigt: MediaConverter for Philips kan inte användas för att
överföra video som är köpt/hyrd på nätet ( d.v.s. en köpt, hyrd eller
abonnerad video som har DRM-skydd). Du behöver använda Windows
Media Player 11 (eller den mjukvara som Internettjänsten erbjuder) för
detta ändamål.
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Meny

Musik

Video

Foto

Radio

Inställningar

Nu spelas

Funktion

Spela din digitala musik

Titta på dina videos

Titta på bilder

Lyssna på FM-radio

Anpassa din spelares inställningar

Gå till skärmbilden för uppspelningar

Rörelse

Lätt slag upptill eller
nertill på remsan

Håll upptill eller
nertill på remsan

Dra med fingret
uppifrån och ner eller
nerifrån och upp

Drag uppåt eller neråt

Ett lätt slag mittpå

Dra och håll på slutet
av remsan

Upprepad dragning

Funktion

Flytta stegvis upp eller ned

Rulla en lista allt fortare

Rulla listan

Listan rullas snabbt som ett hjul (Svänghjul) och
saktar sedan ner

Stannar en rullande lista
Spela/Pausa musik

Bläddra igenom listor med konstant hastighet
och gradvis öka hastigheten.
Bläddringshastigheten minskar och stannar
sedan när fingret avlägsnas.

Sätt fart på rullningen eller håll kvar den höga
rullningshastigheten när maximal hastighet är
uppnådd.

Tryck

ON/OFF LOCK

2;
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)K

+ VOLUME -
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Lodrät glidplatta

MENU

Funktion

Slå på/Stäng av (dra neråt och håll kvar i ca. 1 sekund)
Lås alla tryckreglage (för uppåt)

Spela/Pausa musik/video

Gå tillbaka till tidigare musik/video
Snabbspolning bakåt

Hoppa till nästa musik/video
Snabbspolning framåt

Volymkontroll

Återgå till föregående meny/val

Välj 
Gå till nästa val

Rulla listor

Öppna listan med menyval

Felsökning
Hur nollställer jag min spelare?

För in en nål eller ett annat smalt föremål i spelarens återställningshål som du
hittar baktill på spelaren. Håll den där tills dess spelaren stänger av. Slå på
spelaren igen efter den har stängts av.

Behöver du hjälp?
Bruksanvisning
Se bruksanvisningen som levererades med din spelare.
Hjälp på nätet
Go to www.philips.com/welcome

1 På / Av / Spärr (tangentås)

2 Vänster / bakåt knapp

3 Tillbaka / föregående knapp

4 Meny knapp

5 Kabel / dockning / adapteranslutning

6 Reglage för ljudvolym upp/ner

7 Lodrät glidplatta

8 Spela / pausa knapp

9 Framåt / nästa knapp

10 Höger / välj knapp

11 Hörlursuttag

12 Återställning
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HuvudmenyA

Musik Video Foto

Radio Inställningar Nu spelas

Användning av de lodräta pekremsanB

Lätt slag

Drag

Håll

Svep

3 I alternativet Konvertera till: längst ner på skärmen, välj Nuvarande
Enhet, och innehållet sparas direkt till den anslutna spelaren.

4 Tryck knappen Lägg till Media för att välja dina videofiler. Du kan även
lägga till ytterligare filer. ELLER
Välj filerna i Windows Utforskaren och sedan kan du dra och släppa
dem i skärmbilden för MediaConverter for Philips.

5 Tryck Konvertera.

Vid behov kommer filerna först att konverteras till ett format som kan
spelas på spelaren.

> Alla konverterade filer överförs till spelaren.

6 Konverterings- och överföringsprocessen visas på skärmen.
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