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Snabbstartguide

Vi gratulerar och välkomnar dig till Philips digitala produkter i nyckelringsformat.
Följ de här fyra stegen för att komma igång.

1 Uppladdning  
• Ladda spelaren i högst 5 timmar innan

du använder den. Ändra
funktionsbrytaren på spelaren till OFF/
CHARGE.Ta bort skyddet för USB-
kontakten. Starta datorn och anslut
spelaren till datorns USB-port (för Windows 98 användare, installera de
nödvandiga drivrutinera*). Under uppladdningen lyser kontrollampan med
ett grönt sken.

2 Överföra 
• Ändra funktionsbrytaren till PLAYBACK/

DOWNLOAD. Anslut spelaren till USB-
porten på datorn. Du kan överföra dra och
släppa filerna med MUSICMATCH Jukebox
eller Utforskaren. För att installera
MUSICHMATCH, sätt i den medföljande installationsskivan i datorns 
cd-enhet. Installationsprocessen är automatisk och startas när programmet
används för första gången.

3  Uppspelning
• Ändra funktionsbrytaren till PLAYBACK/

DOWNLOAD. Om du vill lyssna på musiken
ansluter du fjärrkontrollen och hörlurarna till
spelaren och trycker sedan på 2; .

Finna mer information på cd-skivan eller besök

www.philips.com/support
*Varning! Endast för Windows 98
För att undvika problem vid uppspelningen ska du inte
ansluta spelaren till USB-porten förrän du avslutat steg 2,
Installation

PLAYBACK /
DOWNLOAD 

OFF /
CHARGE
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Säkerhet och underhåll

Säkerhet och användarglädje
• För att du ska få största möjliga glädje av din Philips-produkt bör du läsa

instruktionerna i användarhandboken (på cd-skivan) och följa dem när du
använder spelaren.

• Barnsäkerhet: Fjärrkontrollens halsrem är ingen leksak. (Den levereras
endast tillsammans med modellerna KEY004 och KEY006.)  Var särskilt
uppmärksam när spelaren används av små barn. Undvik att sätta
halsremmen runt halsen på barn, eftersom det kan finnas en stryprisk! 

att tänka på när du använder hörlurar
• Øre-sikkerhed: lyt ved moderat lydstyrke. Brug af hovedtelefoner ved

høj lydstyrke kan ødelægge din hørelse.
• Trafiksäkerhet: Använd inte kameran när du kör eller cyklar. Det kan

leda till olyckor.

VARNING!
Så här undviker du skador och dålig funktion:
• Vrid och böj inte fjärrkontrollens halsrem eftersom den är ett sofistikerat

elektroniskt tillbehör.
• Utsätt inte enheten för stark hetta genom uppvärmning eller direkt solljus.
• Tappa inte enheten och tappa inte objekt på enheten. Kraftiga slag och

vibrationer kan orsaka fel.
• Produkten är inte vattentät så spelaren, fjärrkontrollens halsrem eller USB-

kontakten får inte komma i kontakt med vatten. Spelaren kan skadas om
det tränger in vatten i den.

• Använd inga rengöringsmedel som innehåller alkohol, ammoniak, bensen
eller slipmedel, eftersom spelaren och halsremmen kan skadas. Använd en
mjuk fuktig trasa vid rengöring.

• aktiva mobiltelefoner och starka magnetiska fält kan orsaka
funktionsstörningar.

• den medföljande programvaruskivan är ingen musikskiva. Om du spelar en
sådan skiva på din musikanläggning kan anläggningen ta skada! 
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Säkerhet och underhåll
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Miljöupplysningar
Användningen av allt miljöfarligt förpackningsmaterial undveks medvetet.Vi har
gjort vårt yttersta för att förpackningen lätt skall kunna hanteras vid 
källsorteringen. Det handlar om två olika material: PET, papper och
aluminiumfolie.
Din utrustning är återvinningsbar. Notera dock att spelaren endast kan 
återvinnas om den plockas isär av ett kvalificerat företag.Ta hänsyn till de 
regler som gäller i ditt land/din region beträffande avfallshanteringen av 
förpackningsmaterial, förbrukade batterier och gammal utrustning.
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Kontroller

halsrem med
fjärrkontroll
gäller endast
modellerna
key004 och
key006

5-tangents
fjärrkontroll
gäller endast
modellerna
key003 och
key005
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metallstift
Du ansluter en halsrem eller handledsrem (tillval) här.

uttag för fjärrkontroll
Koppla in fjärrkontrollen här och anslut sedan hörlurarna till fjärrkontrollen

kontrollampa
Lampan lyser/blinkar för att visa olika funktioner:
grön: det inbyggda batteriet laddas
orange: av/på och lyser under filöverföring.

USB-port
– Anslut spelarens USB-kontakt till datorns USB-port för att ladda batterierna

eller överföra filer.
– Säkerhetsskydd för strömförsörjningen får du genom att ansluta den

medföljande batterilådan här, laddat med nya AAA-batterier.

USB-hölje
ta bort det skyddande USB-höljet när du vill använda spelarens USB-port

OFF / CHARGE och PLAYBACK / DOWNLOAD 
Ändra brytaren och välj en funktion:
OFF / CHARGE laddar det inbyggda batteriet när spelaren är ansluten till
datorns USB-port.

Obs: Uppspelning fungerar inte i detta läge.

PLAYBACK / DOWNLOAD
– klar att överföra filer när den är ansluten till datorns USB-port
– klar för uppspelning av MP3-/WMA-filer

Modell- och produktionsnummer finns bredvid USB-porten (USB-höljet
måste tas bort för att de ska synas)
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Kontroller, accessories
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Fjärrkontrollen
2; startar, pausar uppspelning och stänger av spelaren
∞  , §hoppar till föregående/nästa spår
– , + minskar/ökar volymen

Medföljande tillbehör
Kontrollera att allt i listan finns med i paketet du köpt. Om något saknas
kontaktar du återförsäljaren:

1 x cd-skiva ((installationsprogram och användarhandbok) 
1 x snabbstartguide
1 x par hörlurar, HE570
1 x AAA-batterilåda AY3381 eller AY3382 (AAA-batteri ingår ej)
1 x 5-tangents fjärrkontroll AY3782 eller AY3784 (gäller endast modellerna

KEY003 och KEY005)
1 x halsrem med fjärrkontroll AY3783 or AY3780 (gäller endast

modellerna KEY004 och KEY006) 
1 x säkerhets- och garantihäfte 

Om KEY-spelaren
KEY003/004/005/006 är en halvledarkomponent och bärbar digital spelare:
– spela upp MP3-och, WMA-ljudformatfiler (Windows Media Audio)

och framtida digitala ljudformatfiler, t.ex. digitala och komprimerade cd-spår,
bandspår, talböcker, tidningar, ljudeffekter, som är kodade i formatet MP3
eller WMA.

– hämta MP3 eller WMA utan Digital Rights Managment.
– uppgraderingsbara program 
– musikfiler och annan information överförs med filhanteraren eller

Utforskaren i Windows när spelaren är ansluten till datorn via USB-
porten

– strömförsörjning direkt från datorn vid filöverföring.
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Datorsystemkrav

Windows system krav
– 166MHz Pentium MMX-processor eller snabbare
– *USB-port med Windows® 98 / Me / 2000 / XP
– 96 MB RAM-minne
– 50 MB hårddiskutrymme (RAM)
– Cd-enhet
– videovisningskort

Endast för Windows 98:
• FÖRSTA GÅNGEN DU ANSLUTER SPELAREN FÖR FILÖVERFÖRING

ÄR DET VIKTIGT ATT DU FÖRST SÄTTER I DEN MEDFÖLJANDE CD-
SKIVAN I CD-ENHETEN OCH INSTALLERAR DE NÖDVÄNDIGA
DRIVRUTINERNA.

VARNING!
Datorer som har uppgraderats från Windows 95 kan sakna USB-kompatibilitet!
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Installation av programvara

1 Sätt i den medföljande installationsskivan i
datorns cd-enhet

2 Snabbstartguiden öppnas.
Följ instruktionerna på skärmen.

3 Markera produkten och starta installationen.

TIPS:
– Installationsprocessen är automatisk och startas när programmet används för första

gången.
– Följ anvisningarna som hjälper dig med installationen och bekräftar att den har utförts. Nu

installeras de nödvändiga programmen, t.ex. formateringsverktyget.

KEY003-6-SWE  9/3/03  5:56 PM  Page 11



12

Installation av programvara

4 Markera att du vill installera MUSICMATCH Jukebox eller plugin-
program. Slutför installationen genom att följa alla instruktionerna på
skärmen.

5 Om du vill har mer information och instruktioner för hur du använder
MUSICMATCH Jukebox, klickar du på Read MUSICMATCH
tutorial.
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USB strömtillförsel

Förbereda KEY-spelaren
Spelaren strömförsörjs med ett inbyggt uppladdningsbart batteri (NiMH), som
du laddar direkt från datorn.

TIPS:
• Innan du använder spelaren första gången ska du först ladda upp det inbyggda batteriet!

(Se nästa kapitel)
• Om du snabbt vill komma igång och som säkerhetsskydd kan du även använda den

medföljande batterilådan för AAA-batterier.

Ladda det inbyggda batteriet via USB-
porten
1 Ta bort skyddet för USB-kontakten.
2 Starta datorn.
3 Kontrollera att funktionsbrytaren är i läge

OFF/ CHARGE.
4 Anslut spelarens USB-kontakt till datorns

USB-port.
➜ Uppladdningen startar omedelbart. Under

uppladdningen lyser kontrollampan med ett
grönt sken.

➜ Kontrollera att datorn är påslagen under
uppladdningen.

➜ När batteriet är fulladdat (efter ca 5 timmar)
släcks den gröna lampan.

5 Koppla loss spelaren och sätt tillbaka skyddet för USB-kontakten.

TIPS:
• OFF / CHARGE: Du kan inte spela musik samtidigt som du laddar spelaren.

De normala funktionerna på fjärrkontrollen är också bortkopplade.
• Förvara skyddet för USB-kontakten på en säker plats när det är borttaget.
• Du undviker att skada USB-porten genom att alltid ha skyddet för USB-kontakten fastsatt

när spelaren inte är ansluten till datorn eller batterilådan.
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AAA batteri

Ger dig alkaliska AAA-batterier
När du befinner dig på resande fot ger dig
alkaliska AAA-batterier längre speltid. Du kan
använda dem som ett säkerhetsskydd för det
inbyggda uppladdningsbara batteriet
1 Öppna luckan till batterifacket. Placera ett

nytt alkaliskt AAA-batteri med rätt polaritet i
facket.

2 Sätt tillbaka batteriluckan.
3 Ta bort skyddet för USB-kontakten.
4 Skjut fast batterilådan på USB-porten som på

bilden.

Batterier innehåller kemiska ämnen.
Kassera dem på lämpligt sätt.

TIPS:
• Om det inbyggda batteriet är fulladdat när du ansluter AAA-batterilådan,

kommer spelaren först att använda AAA-batteriet.
• Förvara USB-höljet på en säker plats när det är borttaget.
• För att undvika att USB-porten skadas ska USB-höljet alltid vara på plats

när spelaren inte är ansluten till datorn eller batterilådan.
• Ta bort AAA-batteriet när det är urladdat eller om du inte använder

spelaren på två veckor.
• Batterilådan är inget laddningsaggregat! Varken det inbyggda

batteriet eller AAA-batterier kan laddas upp med batterilådan.
• Anslut inte batterilådan till datorns USB-port eftersom detta kan skada

kontakterna.

Indikering om tomt batteri
När batterinivån är liten i såväl det inbyggda batteriet som i AAA-batteriet,
hörs en ljudsignal med jämna mellanrum innan spelaren stängs av automatiskt.
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Starta, uppspelning 2;...

För att kunna spela musik måste du överföra .MP3- eller .WMA-filer till
rotkatalogen i spelaren. KEY-spelaren kan endast spela upp filer som är sparade
på detta sätt. (Se sid 18-21)
1 Anslut fjärrkontrollen och hörlurarna till spelaren. Se sid 7.
2 Kontrollera att funktionsbrytaren är i läge PLAYBACK/ DOWNLOAD.
3 Tryck och håll ned  2; i mer än 2 sekunder för att starta spelaren.

➜ Kontrollampan lyser orange en kort stund och uppspelningen startar vid
sista låten som du spelade innan du stängde av spelaren.

TIPS:
• Om funktionsbrytaren är i läge OFF/ CHARGE kan du inte spela musik!
• Om det inte finns några MP3-/WMA-filer sparade i spelaren, hörs en ljudsignal och

kontrollampan blinkar orange innan spelaren stängs av.

Justera volymen
• Tryck flera gånger eller tryck och håll ned:

+  för att öka volymen
–  för att minska volymen

Paus, 2;

1 Tryck lätt på 2; om du vill göra en paus
under uppspelningen.

2 Tryck på  2; igen när du vill starta
uppspelningen igen.
➜ Kontrollampan blinkar orange under

pausen.

Välja ett annat spår, ∞  , §

• Tryck under uppspelning en eller flera gånger pån:
∞  för att hoppa till föregående spår
§  för att hoppa till nästa spår
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Stänga av

Stänga av
• Tryck och håll ned 2; under uppspelning i mer än 2 sekunder för att stänga

av spelaren.
➜ Kontrollampan blinkar orange innan spelaren stängs av. I Flash-minnet

sparas den sist spelade låten och volyminställningen.

TIPS:
Den aktuella volymnivån och spårnumret sparas inte om:
• du stänger av spelaren genom att placera funktionsbrytaren i läge OFF/ CHARGE.
• du tar bort systemfilen SETTINGS.DAT från mappen Flyttbar disk.
Det är emellertid lätt att återställa minnet. Använd knappen 2; för att stänga av spelaren.

Automatisk avstängning
Om du pausar spelaren i mer än 30 sekunder, stängs den automatiskt av för att
spara ström.
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Dataöverföring

När du ansluter spelaren till datorn via USB-porten kommer datorns
operativsystem att identifiera spelaren som en USB-masslagringsenhet
(Mass Storage Device - MSD). Spelaren visas och tilldelas automatiskt
namnet Flyttbar disk/Enhet (t.ex. enhet D).

VARNING! Endast för Windows 98
FÖRSTA GÅNGEN DU ANSLUTER SPELAREN FÖR FILÖVERFÖRING ÄR DET
VIKTIGT ATT DU FÖRST SÄTTER I DEN MEDFÖLJANDE CD-SKIVAN I CD-
ENHETEN OCH INSTALLERAR DE NÖDVÄNDIGA DRIVRUTINERNA.

När du har överfört filerna kan du hantera dem som alla andra filer, det vill
säga kopiera, ta bort eller ändra namn. Detta innebär att du kan lyssna på din
favoritmusik när du reser, men du kan också använda spelaren för att ta med
dig t.ex. Word-dokument, Powerpoint-presentationer eller PDF-filer.
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Dataöverföring

Överföring av ljudfiler 
För att kunna spela musik på spelaren måste du överföra .MP3- eller .WMA -
filer till rotkatalogen i spelaren. KEY-spelaren kan endast spela upp filer
som är sparade på detta sätt.
Andra musikfiler som du har överfört  till spelaren som album eller mappar
hanteras som datafiler och kan därför  inte spelas upp.
1 Ta bort skyddet för USB-kontakten.
2 Kontrollera att funktionsbrytaren är i läge

PLAYBACK/ DOWNLOAD.
3 Anslut spelarens USB-kontakt till datorns

USB-port.
➜ Kontrollampan lyser orange.

Använda MUSICMATCH Jukebox för att hantera MP3-filer:
Om du vill veta hur du skapar spellistor och hanterar MP3-filer i
MUSICMATCH Jukebox ska du läsa självstudiematerialet och köra
programmet som finns på cd-skivan.
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Dataöverföring

Använd filhanteraren eller Utforskaren i Windows för att hantera MP3-
filer och andra filer:
1 Starta Windows File Manager eller Windows Explorer så att du

kommer åt exempelvis MP3-/WMA-filerna.
2 Markera vilka filer som du vill överföra (genom att kopiera eller dra och

släppa till/från mappen Flyttbar disk.)
➜ Under filöverföringen blinkar kontrollampan orange.
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Dataöverföring

3 När överföringen är klar ska kontrollampan ha slutat blinka och lysa med
ett fast sken.

4 Klicka på ikonen Unplug or Eject Hardware längst ned på
bildskärmen.
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5 När dialogrutan Safe to Remove Hardware visas klickar du på OK.

Dataöverföring

TIPS:
• Uppspelning/överföring fungerar inte om funktionsbrytaren är i läge OFF/ CHARGE !
• Följ alltid anvisningarna så att du gör en säker borttagning av spelaren efter en filöverföring

OCH kontrollera att lampan har slutat blinka. Detta förhindrar att informationen går
förlorad eller förstörs.

• Frigör minnesutrymme i spelaren för nya låtar genom att överföra låtar som du inte spelar
så ofta från spelaren till datorn.

Uppdatera program* 
Så här hämtar du den senaste versionen av MUSICMATCH Jukebox.
1 Klicka på Options ➜ Update Software ➜ Continue.
2 Vid uppdateringen överförs filer till datorn och därefter startas

MUSICMATCH Jukebox automatiskt.

Obs
• För detta krävs att du är ansluten till Internet.

Uppgradera enheten
Svar på vanliga frågor, produktinformation,

programuppdateringar och nyheter hittar du på:
http://www.philips.com/support eller

http://www.audio.philips.com
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Felsökning

Om det uppstår ett fel ska du först gå genom tipsen nedan innan du tar
enheten för reparation. Öppna inte enheten. Du riskerar då att få elektrisk stöt.
Om du inte kan lösa ett problem med hjälp av råden nedan bör du vända dig
till butiken eller en serviceverkstad.

Ljudet hoppar under uppspelning med KEY-spelaren
– Komprimeringsnivån på WMA- eller MP3-filerna kan skilja sig från det

format som stöds i spelaren. Mer information hittar du på sidan 25.
• Använd en lägre komprimeringsnivå när du spelar in filen i MP3-format.

– Data förstörs under överföringen.
• Gör om filöverföringen och följ noga anvisningarna på skärmen. Se till

att du inte tar bort spelaren innan den oranga kontrollampan slutat
blinka!

USB-kontakten verkar inte fungera
– Lös eller fel anslutning.

• Kontrollera att spelaren är riktigt kopplad och att anslutningen till datorn
är korrekt.

– Fel Windows-version.
• Datorn måste ha Windows 98 eller senare installerat. (Se även sid 10).

– USB-drivrutin saknas.
• Windows 98-användare bör kontrollera att de har installerat USB-

drivrutinen från installationsskivan (Se även sid 10-11).
– Statisk elektricitet

• Ändra funktionsbrytaren så att den kommer i läge OFF/ CHARGE
och PLAYBACK/ DOWNLOAD.

VARNING!
Försök under inga omständigheter att reparera apparaten själv. Då gäller inte
garantin längre.
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Felsökning

Det finns inga filer i spelaren.Varför är minnet mindre än 64 MB
eller 128 MB? 

• Spelaren använder en del av minnet för program och inställningar.

Tekniskt fel. Ljudet, strömmen eller kontrollerna fungerar inte.Vad
är det för fel? 
– Batteriet är urladdat/AAA-batteriet sitter inte rätt.

• Ladda spelaren via USB-porten eller sätt i nytt AAA-batterie om du
använder batterilådan (Se även sid 13-14).

– Hörlurarna är inte ordentligt anslutna.
• Kontrollera att både hörluren och fjärrkontrollen är rätt anslutna till

spelaren. (Se även sid 7)
• Justera volymen.

– Statisk elektricitet
• Ändra funktionsbrytaren så att den kommer i läge OFF/ CHARGE

och PLAYBACK/ DOWNLOAD.
– Skadad fil/spår

• Ta bort alla spår från enhetsminnet. Klicka i datorns aktivitetsfält:
Start ➜ Programs ➜ Philips Key Ring Wearable Audio player
(xxxMB) ➜ Format. I dialogrutan Key Ring Format tar du bort
markeringen för alternativet Quick Format och klickar på Start för
att starta formateringen.

– Om enheten ändå inte fungerar som den ska kan Flash-minnet vara skadat.
• Återställ spelaren genom att följa instruktionerna nedan.

Gör så här när du vill återställa enheten:
1 Kontrollera att funktionsbrytaren är i läge OFF/ CHARGE och att

fjärrkontrollen är ansluten.
2 Ta bort skyddet för USB-kontakten och anslut spelarens USB-kontakt till

datorns USB-port.
➜ Kontrollampan lyser grönt.
3 Tryck och håll ned 2;. på fjärrkontrollen. Fortsätt och håll den nedtryckt.
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Felsökning

Ändra samtidigt funktionsbrytaren till läge PLAYBACK/
DOWNLOAD.

➜ Den gröna lampan släcks.
4 Håll ned 2; i ytterligare 5 sekunder.

På datorn:
5 Klicka på Start och välj därefter : Programs ➜ Philips Key Ring

Wearable Audio player (xxxMB) ➜ Recovery. Nu öppnas
dialogrutan Key Ring Recovery.

6 Ta bort markeringen för Quick download (i alternativrutan
Download).

7 Klicka på kommandot Start i Quick download för att starta
återställningsprogrammet .

8 När återställningen är klar klickar du på ikonen Unplug eller Eject
Hardware I STATUSFÄLTET LÄNGST NED PÅ
SKÄRMEN.

9 Följ anvisningarna tills säkerhetsmeddelandet Safe to Remove
Hardware visas.

10 Klicka på OK och ta sedan bort spelaren från USB-porten.

TIPS:
• För Win98-användare: det finns ingen ikon för Unplug or Eject Hardware.
• Se till att du inte tar bort spelaren innan den oranga kontrollampan slutat blinka!

Svar på vanliga frågor, produktinformation,
programuppdateringar och nyheter hittar du på:

http://www.philips.com/support eller
http://www.audio.philips.com
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Indikatorlampor orange, grön 

Inbyggt batteri uppladdningsbart (via USB) NiMH

PC-gränssnitt USB 1.1

Intern minneskapacitet:
för modellen KEY003, KEY004 64MB
för modellen KEY005, KEY006 128MB

* hela minneskapaciteten kanske inte är tillgänglig eftersom en del av minnet
krävs för enheten.

.

Format som kan användas
MP3 8Kbps-320Kbps
WMA 5Kbps-160Kbps

Material i hölje hus i magnesium,
USB-hölje i plast

Storlek 86 mm x 27mm x 14.5mm
Vikt 35.5g

Speltid för batteri
6.5 timmar med inbyggt uppladdningsbart batteri

(fulladdat)
10 timmar 1 x alkaliskt AAA-batteri

PHILIPS förbehåller sig rätten att göra ändringar i produktens design
och specifikationer utan föregående meddelande.
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KEY003
KEY004
KEY005
KEY006
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Besök Philips på Internet

http://www.philips.com

http://www.audio.philips.com

BK336/hk
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