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Country Helpdesk Tariff / min Keep ready

Europe

Belgium 070 253 010 €0.17 La date d’achat la référence et le numéro de série du produit
Denmark 3525 8761 Lokal tarif Indkøbsdato, type-, model- og serienummer

Germany 0180 5 007 532 €0,12 Das Kaufdatum. Modellnummer und Serial nummer

Das Kaufdatum. Modellnummer und Serial nummer

Das Kaufdatum. Modellnummer und Serial nummer

Spain 902 888 785 €0,15 Fecha de compra y número del modelo y número de serie

Fecha de compra y número del modelo y número de serie

Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Fecha de compra y número del modelo y número de serie

Greek 0 0800 3122 1223 1 ������ ��	
�� �	 �����	�� ����
� ��� ��	 ������ ������ ��	����� ��� ��	 
������ ����
� ��� �����	��� ���

Ireland 01 601 1161 Local tariff Date of Purchase. Model number and Serial number
Italy 199 404 042 €0.25 La data di acquisto, numero di modello e numero di serie
Luxemburg 26 84 30 00 Tarification locale La date d’achat, la référence et le numéro de série du produit
Netherlands 0900 0400 063 €0.20 De datum van aankoop, modelnummer en serienummer
Norway 2270 8250 Lokal tariff Datoen da du kjøpte produktet & modellnummer & serienummeret
Portugal 2 1359 1440 Preço local A data de compra, número do modelo e número de série

A data de compra, número do modelo e número de série

Switzerland 02 2310 2116 Ortstarif
Sweden

France 08 9165 0006 €0.23 La date d’achat la référence et le numéro de série du produit
Finland 09 2290 1908 Paikallinen hinta Ostopäivä ja tarkka mallinumero ja sarjanumero

08 632 0016 Lokal kostnad Inköpsdatum, modellnummer och serienummer

UK 0906 1010 017 £0.15 Date of Purchase, Model number and Serial number

Austria 0820 901115 €0.20

North America

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

USA 1-888-744-5477 Free Date of Purchase, Model number and Serial number

Date of Purchase, Model number and Serial number

South America

Argentina 11 4544 2047 Tarifa local
Brazil 0800 701 02 03

(Except Sao Paulo)
2121 0203
(Sao Paulo)

 Grátis

Preço local

Chile 600 744 5477 Tarifa local
Mexico 01 800 504 6200 Gratis

Asia

China 4008 800 008
Hong Kong 2619 9663
Korea 02 709 1200

Land Hulplijn Rarief / min Gereed houden
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Nederlands

Aan de slag met het Micro Jukebox
Lees dit even voordat u het Micro Jukebox. We hopen dat u veel plezier zult 
beleven aan de Micro Jukebox.

Registreren
Omdat u uw product kunt upgraden, raden wij u aan uw product te 
registreren op www.philips.com/register, zodat we u kunnen informeren 
zodra er nieuwe gratis upgrades beschikbaar zijn.

Vergeet niet te upgraden 
We weten dat u lange tijd plezier zult beleven aan dit product.Voor optimale prestaties 
raden wij u daarom aan regelmatig de website www.philips.com/support te bezoeken 
voor gratis upgrades van de nieuwste software en firmware voor uw product.

Zo kunt u optimaal gebruik maken van uw product en bent u ervan verzekerd 
dat ook nieuwe audioformaten door de speler zullen worden ondersteund.

Geniet van uw nieuwe muziekervaring.

Raadpleeg de gebruikershandleiding op de meegeleverde CD voor gedetailleerde informatie.
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Nederlands

Overzicht van bedieningselementen en aansluitingen
1 Aansluiting voor USB-kabel

2 p Aansluiting voor hoofdtelefoon

3 5V DC Aansluiting voor 5V DC-adapter

4 HOLD-schuifregelaar Knopvergrendeling inschakelen

5 LCD-scherm Dynamische weergave van menu's, opties en trackgegevens

6 VIEW Hiermee schakelt u tussen de schermen van het hoofdmenu,
de bibliotheek en de weergavemodi

7 3 / 4 Scroll(Bladeren); SuperScroll(Snel bladeren);
Playmode shortcut (Snelkoppeling weergavemodus) eb 3 / 4 

J( / § Terugspoelen / vooruitspoelen; Skip to previous / next
(Overslaan naar vorige/volgende); Volgende / Vorige niveaus

y 2; In- of uitschakelen en Afspelen / Pauze;

8 Oogje voor de nekriem

9 Volume + / - Volume wijzigen

0 REC Stemopname starten of stoppen

! PLAYLIST Voeg het huidige nummer toe aan Mijn speelijst

@ MIC Microfoon

# Typenummer 

$ Serienummer
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1 Laad de batterij op
U schakelt het Digitale audiospeler in dankzij een 
oplaadbare batterij.
Na 4 uur is de batterij volledig opgeladen
Snel laden (70%): 1 uur.

2
Aanzetten en genieten

Basisbediening Bedieningselementen

Hiermee schakelt u tussen de Indrukken en vasthouden VIEW
schermen van het hoofdmenu, de 
bibliotheek en de weergavemodi*
Navigeren 3, 4, J( / )K voor resp.omhoog,

omlaag, naar links,naar rechts
Naar ander menu-niveau gaan Druk op )K voor volgend niveau of op

J( voor vorig niveau
Music (Muziek)

Afspelen / pauzeren muziek Druk op 2;

Volume wijzigen Druk op VOLUME + / –
Terugspoelen / vooruitspoelen Indrukken en vasthouden )K / J( 

Volgende of vorige track afspelen Druk op )K voor volgend niveau
of op J( voor vorig niveau 

Toevoegen aan uw afspeellijst Druk tijdens het afspelen op
"PLAYLIST" om muziek toe te 
voegen aan MY PLAYLIST.

Recordings (Opnamen)
Spraakopnamen maken Druk op REC voor 3 

seconden ingedrukt

Houd 2; ingedrukt om de stroom in te schakelen.
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Nederlands

*Schakelen tussen Play (Afspelen) en
Bibliotheekschermen

Hiermee schakelt u tussen de schermen van het bibliotheek en de weergavemodi
Druk op VIEW (Weergeven).

Afspelen BIBLIOTHEEK
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4 Connect  

3
Installatie
Plaats de meegeleverde CD in het CD-ROM-station.
Selecteer uw taal en volg de schermaanwijzingen om 
Philips Device Manager en Windows Media Player 10
(Windows XP) te installeren.
Systeemvereisten
- Windows® XP (SP1 of later) - 64 MB RAM

- 100 MB vrije ruimte op de harde schijf - Internetverbinding

- USB-Poort

5 Overdracht
Breng muziekbestanden over van uw PC 
naar de speler met Windows Media Player.
Voor meer informatie over het overbrengen van muziek met Windows
Media Player , raadpleegt  "Aan de slag met het Windows Media Player" 

38

Sluit de het meegeleverde multi-voltage adapter/lader aan op de 5 V 
DC-ingang van het speler en steek vervolgens de stekker van de 
multi-voltage adapter/lader in een gewoon stopcontact. Sluit het kleine 
uiteinde van de USB-kabel aan op het speler en het grotere uiteinde op de
USB-poort van de computer. Op de pc wordt het speler 
gesignaleerd als een station onder Verwisselbare schijf, Deze Computer in de
Windows Verkenner. U kunt nu muziektracks downloaden.
Voor de beste prestaties sluit u de speler aan voordat u Windows Media
Player start.
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Nederlands

Hoe kan ik mijn apparaat opnieuw instellen?
Dit is echter niet erg. Stel de speler met vaste schijf eenvoudigweg opnieuw in.
Houd de knoppen 2; en [VOLUME +] gedurende 3 seconden ingedrukt.
Druk vervolgens op 2; als u het apparaat weer wilt inschakelen.
Uw gegevens of muziekbestanden raken niet beschadigd!

Speler in de oorspronkelijke staat repareren
Met Philips Device Manager kunt en repareren u de software van uw speler bijwerken met een 
paar simpele klikken. Installeer Philips Device Manager vanaf de CD ROM.

1 Sluit de speler aan op uw computer.
2 Start de Device Manager via Start ➔ Program (Programma's) ➔ Philips Device Manager

of vanaf uw desktop .

3 Klik in het hoofdvenster op Repareren.
4 U wordt gewaarschuwd voordat de herstelprocedure begint.

5 Klik op "OK" om uw apparaat terug te zetten naar de fabrieksinstellingen. Klik op
"Annuleren" om af te sluiten.

6 Device Manager herstelt de instellingen van het apparaat. Daarna kunt u het 
apparaat opnieuw gebruiken.

TIP :Uw apparaat is voorzien van een functie voor gegevensregistratie, die ons helpt uw 
gebruikerservaring te verbeteren. Raadpleeg de gebruikershandleiding op de meegeleverde
CD voor gedetailleerde informatie.

WAARSCHUWING!
Alle muziek en inhoud wordt gewist!
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Verwijdering van uw oude product
Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen, welke
gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden.

Als u op uw product een doorstreepte afvalcontainer op wieltjes ziet, betekent
dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EC.

Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten
in uw regio gescheiden worden ingezameld.

Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in acht en plaats deze
producten niet bij het gewone huishoudelijke afval. Als u oude producten correct verwijdert
voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.
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