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1 Fontos!

Biztonság

��(�����#	�"���������	���������
&	)���������	����*��	���������	�������+
+� ��������������������	��"	",�	��""����9�

A készülék olyan decibeltartományban 
képes megszólalni, amely egy 
percnél rövidebb használat esetén is 
halláskárosodást okozhat. A készülék 
a halláskárosultak érdekében képes 
a magasabb decibel-tartományok 
megszólaltatására is.

+� ����������$	��%�������9�;,�<������������
#���	������������=���	��"���	�"���9���
�>��#"	�����,�����=��
���������������	�
>����?�"�#���	@�	�������
��
������������
<��%&����������#���	C���
��������	��"	��%�
����	�������9�G���H������������#��C��"�����
�����������������"�	��"	�	������������&�C�	�
��������������	��
	����	�#�#%,"	��&�9

&	�"���������	��������	�	�����������**��	
�,����(�	���
+� !����	����������������	�=�����$	"���	������9�
+� I�		����,,����=<��&������������C�#�����	�����


	��"�����	#����	�������&�������
�9

.0��������	"��"�	�������	������������
+� J"		������,����������%�������������	�

?����"�	��"	@�����������	������	��"	",�	��
okozhat.

+� K=�L������������	����&����
	�L�
��C�
iktasson be szüneteket.

3�����	��	�	���������	����4�����	�	)�(�����#	
���������	�����+
+� ����	�=�����,""����,���C�
		���N����������

használja.
+� O����&�������C��"���������������"��	��

�=<��&�C��#�"���"���	�""�������������=�9

+� P�������	�������������"�����#���	��C��"���
�������&����=���������&"��9

+� �""�"�����Q����&��C�<���������,����
kapcsolja ki a készüléket, ha nagyobb 
=�L������
	����
����������������<��9�P��
��	����&������&�������%��#"�"�"	�&��#N<=�C�
illetve kerékpározás, gördeszkázás stb. 
közben, mert közlekedési balesetet 
okozhat, és sok helyen szabályellenes is.

Ha a hálózati csatlakozódugó vagy 
készülékcsatlakozó használatos 
#��	����%�	�=�
��C��"��#��,���
#N=,�
S�	�������������9

Figyelem

 + ��
	�L�
��"����	���#���"���������"	9�
 + Tilos a készülék bármely alkatrészének a kenése.
 + J����������
	�L�
���	�C��#
���
	�	���������L�����9
 + Tilos a készüléket más elektromos berendezésre 

ráhelyezni.
 + A készüléket kizárólag beltérben használja. Ne tegye ki 

��
	�L�
���<����C���,<�		
����
	�<������������������
közelségének.

 + P������������
	�L�
���=�<��������S�
��C������������
<�����������	���9

Megjegyzés

 + ����S>	��������
	�L�
����	%��
	�
����������%9
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2 Az FM/DAB-
rádió

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, 
és üdvözöljük a Philips világában! A Philips 
����������"	��"�����#"����	����&�	�=�N�
igénybevételéhez regisztrálja a terméket a www.
Y����S	9$"#�Z��$"#��$�#��9

Bevezetés
A megvásárolt egységgel egyszerre élvezheti az 
FM-rádiót és a digitális hangsugárzású (DAB) 
rádiót.
A digitális hangsugárzás (DAB) digitális 
��,�%��	����	��������<
������
S�������,%���%����
	����	
�
<��9�P���"���<���	���	��������	
���C�
&"�������#���	
����
	��=������"�#�$�%������"	���
a hallgatóknak.

A doboz tartalma
G�����������
	���"�"	��	�������$	"#���������#��[
+� �����	
�
+� AC-adapter
+� Felhasználói kézikönyv
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&	)�������	�����"�����

 
a 5"(���*���

+� Aktuális állapot kijelzése.

b 
+� A készülék be- és kikapcsolása.

c 1 - 5+
+� ]��#�"#�"[����"�����,�%���"#�	�

��������	���<���	���	�9

d  /  TUNING
+� FM-állomás behangolása.
+� Navigálás a DAB állomáslistán.
+� Navigálás az FM/DAB menüben.

e  /  VOL
+� J���������������	�9

f DAB/FM
+� DAB vagy FM-rádió kiválasztása.

g MENU
+� DAB menüpontok kiválasztása.

a

c

b

i

d

j

e
f

g
h

k

l

m

+� DAB-rádióállomások keresése.

h SELECT
+� DAB állomásinformációk kijelzése.
+� DAB-állomás kiválasztásának 

#�����	��
	�9
+� ���L<���	���	�#�����	��
	�9

i 
+� A fejhallgató csatlakozója.

j DC IN
+� Csatlakozó a (mellékelt) AC-

adapterhez.

k FM/DAB-antenna
+� ����������<
����&�<���	��"�9

l Az elemtartó rekesz ajtaja

m '��<����#	�����
+� Az állvány megtámasztásához.
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3 Üzembe 
�������

Vigyázat

 + ��
	�L�
�<��
�������&�����
��=��<�����������%��
���
���#N=,���
	�C������<��#N=,
	
���#%,"	���	��
veszélyes sugárzást vagy más szempontból rendellenes 
#N=,
	�����,#
�������9

����&����������#>���"���#N<����������
megadott sorrendben végezze el.
Ha a Philips vállalat ügyfélszolgálatához fordul, 
	�L	
����	�������#
���S>	��
	�	"�"���	��#����
��������9�����S>		��#�
	���	"�"���	��#���
készülék hátulsó részén található. Írja ide a 
	��#"��[�
^�S>		��#�_____________________________
`�����	��#�_____________________________

&	���"#	���������
Az egység lapos, stabil felületre helyezéséhez 
húzza ki a behúzható állványt az egység 
hátuljának alján.

Az FM/DAB-antenna 
������,����
Az optimális vétel érdekében húzza ki teljesen 
������������������C�
	������	����#���������
helyzetbe.

Tanács

 + Az interferencia megakadályozása érdekében helyezze 
���������������<�
	�L�
���C�<�,�%�%��<����#�	�	>����%�
�"���	�%��������������#�		������9

Tápcsatlakozás bekötése
A rádiót hálózatról vagy elemekkel is 
üzemeltetheti.
Az elemek élettartama (kb. óra)

Használat közben  FM  DAB
������q��x#
���[���{  8.  8.

>+	�*4"#�	.�#���

Vigyázat

 + �������������#
���"	",�	����<�	�
���|�`����,&=��
meg arról, hogy a tápfeszültség megegyezik-e a készülék 
hátoldalán vagy alján feltüntetett értékkel.

 + Áramütésveszély! A hálózati adapter kihúzásakor 
minden esetben a csatlakozódugónál fogva húzza ki azt. 
A kábelt tilos húzni.

 + Csak a gyártó által meghatározott vagy az egységgel 
kapott hálózati adaptert használja.

Megjegyzés

 + ����S>	��������
	�L�
���&�����������%9

1 }	����"���		����������<
�
���������	
��
DC IN aljzatába.

 
2 Csatlakoztassa a hálózati adapter másik 

végét a fali aljzatba.
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?+	�*4"#�	@����

Vigyázat

 + Az akkumulátorokat és akkumulátorcsomagokat óvja 
��#���	���#
�	
������C���
��������������S
�,�>��
=�<��������S�
�������	���C��������������N��=���
���
stb.

 + Ha az akkumulátort rosszul helyezi be, felrobbanhat. 
}	��
����$	����"�"	C������
��
N���S>		���	����,9

 + Ne keverje az elemeket (régi és új, vagy szén és alkáli 
stb.).

 + ^�<"���	�����������#���C������#��L���C�<�������
hosszabb ideig nem fogja használni az egységet.

1 Nyissa ki az egység hátulján található 
elemtartó rekeszt.

2 ��#���������S"������	���x~��{�L����<��
���������������,�����q����������#
���N�
(külön megvásárolt) elemet, majd zárja be 
az elemtartó rekeszt.

  
3 A készülék használatra kész.

Tanács

 + Ha az elemek töltöttsége alacsony, megjelenik az 
?���$	"����=��=��	
�@�L�����9����"�#���#N=,
	�
����"	���	��"��$	��
�&����������#���9

Megjegyzés

 + ������#��<����������"���������#����C�������"���
��	�������>����#���������������������9

Bekapcsolás
Nyomja meg a  gombot.
 » Az egység visszaáll az utoljára kiválasztott 

forrásra.
������	
����S$	"��	��"�[
 » Nyomja meg ismét a  gombot.

&	���������"��	���,����
Lejátszás közben a  /  VOL gombot 
#����"#<���=<�������$	=������������������9
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4 FM-rádió 
��������

&�	������"#	����������

1 A DAB/FMgomb ismételt megnyomásával 
választhatja ki az FM-rádiót.

2 A  /  TUNING gomb ismételt 
megnyomásával hangolhat be egy 
rádióállomást.

FM-rádióállomások keresése
1 Hangolja be az FM-rádiót.
2 Nyomja le és tartsa lenyomva a  

/  TUNING gombot több mint 
két másodpercig az állomáskeresés 
����,���	��"�9
 » Az FM-tuner automatikusan behangol 

�������	����"����%����"#�	�9

3 Szükség esetén ismételje meg az 1. lépést a 
�<�������"#�	�#��������	���9

FM-állomások kézi tárolása
I�����&����'(��������������"��������,�%���"#�	�
��S�"���#"��	����<���������	
�9
1 J���"�&��������<����������"#�	�9
2 Az 1–5 programhelyek tárolásához nyomja 

le és tartsa lenyomva az 1–5 számgombot 
két másodpercig. 
A 6–10 programhely kiválasztásához 
����,�&N������"#&�����
	�����	������"#<�����
�~�	��#�"#�"��
	�����#�	��	��#�"#�"��

��#�	",S��$���xS�9�����~�
	����'��"#�"��
����"	�S�"���#�������������~�
	������
gombot a 10-eshez).
 » ���&�����������#����������"#�	�������

�������"���	��#�9�

Megjegyzés

 + Egy tárolt állomás törléséhez tároljon másik állomást 
a helyére.

Tárolt FM-rádióállomás 
kiválasztása

1 A DAB/FMgomb ismételt megnyomásával 
választhatja ki az FM-rádiót. 

2 Egy tárolt állomás kiválasztásához nyomja 
#�����#���������	��#�"#�"�9

Megjegyzés

 + Ha a 6–10 tárolt rádióállomás valamelyikét szeretné 
�<���	�����C���"#&�����
	�����	������"#<������~��"#�"�C�
#�&,���"#&��#�����#���������	��#�"#�"�9�x����"	�
���"#�	�"��S
�,�>������~��"#�"������"#<������<��
nyomja meg az 1-es gombot.)

&�	��	���K	���������

1 Az FM menübe való belépéshez nyomja 
meg a MENU gombot FM üzemmódban.

2 ��#��L������	
����=����
	
������"#&��
meg a  /  TUNING��"#�"�[
+� [Hangbeállítások]
+� [Rendszer]

3 ����#����������	
���<���	���	��"����"#&��
meg a SELECT gombot.

4 J��<���#����������	
���	��
����
��������	
���	����,����
	������C��	#
���&��
meg a 2-3. lépést.

[Hangbeállítások]
Ezzel a funkcióval a monó és a sztereó között 
választhat.
+� [Kézi monó] Monó sugárzás kiválasztása. 
+� [Sztereó engedélyezése] Sztereó sugárzás 

kiválasztása. 
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[Rendszer]
+� [Gyári beállítások] A rádió összes 

��������	����<�		��������	����������
��������	"��9

+� [SW verzió] A rádió szoftververziójának 
#��&������
	�9

+� [Szoftverfrissítés]�]�"��<������		��
	�9

Megjegyzés

 + Ha 15 másodpercen belül nem nyomja meg valamelyik 
�"#�"�C���
	�L�
���
S���#��L���9
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5 DAB-rádió 
��������

&	%&'����"#	����������
������L��##%,���<��%���	�����
S
	"��
a rádió automatikusan megkeresi a DAB-
��,�%���"#�	"��9���
	�L�
���>����#�������
������"#�	"���	��&��C���������,�%�=<������
bekapcsolásakor már nem végzi el az 
állomáskeresést.
1 A DAB/FMgomb ismételt megnyomásával 

választhatja ki a DAB-rádiót.
 » Egy oszlopdiagram jelzi a keresés 

állapotát, és a megtalált állomások 
	��#�������	
	����������,��<�����9 

A A keresés befejeztével a rádió sorba 
���,����������"#�	"���������	��#C�#�&,�
ábécé szerinti sorrendben. 
 » I�&��		��������	����
���������"#�	�9

B J��
SS������$	���������,���	
�[
 » A [No DAB Station] üzenet jelenik 

meg.

a Q����������	�����	����	�,���	��	��	
��������+

b Nyomja meg a SELECT gombot az 
<(�#"	����������+

Number of
Stations found

Progress bar

DAB-állomás váltása

1 Hangoljon be egy DAB-állomást.
2 A  /  TUNING gombbal navigáljon a 

fogható állomások között.
3 Egy állomás kiválasztásához nyomja meg a 

SELECT gombot.

DAB-rádióállomások keresése
DAB-állomás hallgatásakor vagy ha az aktuális 
���"#�	���#���
�����C���"#&�����
	�����	��
lenyomva a MENU gombot több mint két 
másodpercig.
 » ����,�%�#�����	�����=		��	���
������

DAB-rádióállomást, és az aktuális állomást 
sugározza.

Tanács

 + A DAB hangsugárzáshoz új állomások és szolgáltatások 
csatlakoznak. Ha szeretne új DAB-állomásokat és 
	�"��������	"�����
�����<
�����������,�%�C����,	����	���
végezzen állomáskeresést.

Állomásinformációk 
megjelenítése
1 Hangoljon be egy DAB-rádióállomást.
2 Nyomja meg többször az SELECT 

�"#�"����=<���������"�#�$�%"��<��%�
végiglépkedéshez (ha rendelkezésre állnak).
 » ����#�>	�$�#�	���#��	�x�I]{
 » ������		
�
 » Y�"���#��S>	�xY^�{
 » Együttes neve
 » Csatorna és frekvencia
 » Jelhiba-sebesség
 » Átviteli sebesség és audió állapot
 » ;,�
 » Dátum
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DAB-állomások kézi tárolása
I�����&����'(��������������"���������,�%���"#�	�
���"��	����<���������	
�9
1 J���"�&��������<�����������"#�	�9
2 Az 1–5 programhelyek tárolásához nyomja 

le és tartsa lenyomva az 1–5 számgombot 
két másodpercig. 
A 6–10 programhely kiválasztásához 
����,�&N������"#&�����
	�����	������"#<�����
�~�	��#�"#�"��
	�����#�	��	��#�"#�"��

��#�	",S��$���xS�9�����~�
	����'��"#�"��
����"	�S�"���#�������������~�
	������
gombot a 10-eshez).
 » ���&�����������#����������"#�	�������

�������"���	��#�9�

Megjegyzés

 + Egy tárolt állomás törléséhez tároljon másik állomást 
a helyére.

Tárolt DAB-rádióállomás 
kiválasztása

1 A DAB/FMgomb ismételt megnyomásával 
választhatja ki a DAB-rádiót. 

2 Egy tárolt állomás kiválasztásához nyomja 
#�����#���������	��#�"#�"�9

Megjegyzés

 + Ha a 6–10 tárolt rádióállomás valamelyikét szeretné 
�<���	�����C���"#&�����
	�����	������"#<������~��"#�"�C�
#�&,���"#&��#�����#���������	��#�"#�"�9�x����"	�
���"#�	�"��S
�,�>������~��"#�"������"#<������<��
nyomja meg az 1-es gombot.)

&	%&'	���K	���������

1 A DAB menübe való belépéshez nyomja 
meg a MENU gombot DAB üzemmódban.

2 ��#��L������	
����=����
	
������"#&��
meg a  /  TUNING��"#�"�[
+� [Állomások listája]
+� [Átfogó keresés]
+� X���0�"�	�������Y
+� [DRC] (dinamikus tartomány-

��������
	{
+� [Rendszer]

3 ����#����������	
���<���	���	��"����"#&��
meg a SELECT gombot.

4 J��<���#����������	
���	��
����
��������	
���	����,����
	������C��	#
���&��
meg a 2-3. lépést.

[Átfogó keresés]
Az átfogó keresés széles tartományú DAB-
állomáskeresés végrehajtására szolgál (az 
G���	L���K�����	������L���
���<L�{9

Megjegyzés

 + Ha 15 másodpercen belül nem nyomja meg valamelyik 
�"#�"�C���
	�L�
���
S���#��L���9

X���0�"�	�������Y
I�����	
��<����������"��"	�$	��"�������<��$���
manuális behangolására és az állomások 
listájához való hozzáadására.
G��������>�$�%<�������������&���������"��"	�
csatorna/frekvencia optimális vételét, az antenna 
�������
���Q�����#���<
���
<��9
 » G����
��	�=��&������#������&�������	��

sorában. A négyszög helyzete jelzi a 
&�����		
����x#��
��������&"�������������%C�
���������	������&��{9

 » ���&�����#�	",��	"���������<���	��"���
csatorna és a hozzá tartozó frekvencia 
������%9����&�������	��	"�����������
��	�=��
látható.
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Tanács

 + ���"S��#���	�&�����		
����
�
	��
�,�
���������	��������
antenna helyzetét.

[DRC]
��,���#�>	�����"#������������
	�x�q}{�
funkció a rádióállomások közötti dinamikus 
tartománybeli különbségeket próbálja meg 
�L	�=�=�������"��"	�#
��
N�"#S������	�
�"����,�	�<���<��������<"����	�<��9
+� [DRC] (DRC bekapcsolása.) 
+� [DRC ki] (DRC kikapcsolása.)

[Rendszer]
+� [Info] (A rádió szoftververziójának 

#��&������
	�9{
+� [Gyári beállítások] (A rádió összes 

��������	����<�		��������	����������
��������	"��9{

 » ��<�		��������	�&%<������	��"����"#&��#���
a „SELECT” gombot.

+� [Szoftverfrissítés]�]�"��<������		��
	�9
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6 Termékadatok
Megjegyzés

 + �����#
���"�#�$�%��������	���&�����
	��
�L��
#%,"	�����%9

Tuner (FM)
Hangolási tartomány 87,5 - 108 MHz
Lépésköz 50 KHz

Tuner (DAB)
Hangolási 
tartomány

174,928 MHz – 239,200 
�J��x;;;�	�<{

Általános információk
Váltakozó áramú/
egyenáramú adapter
 - Márkanév

���̂ �S>	

 - Bemenet

 - Kimenet

YJ;I;Y]

OH-1048A0750500U2-
VDE
OH-1048A0750500U2-
UK
100–240 V~ 50/60 Hz 
250 mA
7,5 V  500 mA

�̂�&�	��#
�����<
��� 5 W
�̂�&�	��#
�����<
����

készenléti üzemmód-
ban

1 W

K�#���������&�	��#
�� 0,3 W (10% THD)
Elem tápfeszültsége 6 db AA
Fejhallgató kimeneti 
���&�	��#
���

12 mW x 2 (32 ohm)

Méretek
��������	
��x]�������
x Mé)

317 x 133 x 90 mm

Tömeg
��������	
� 0,884 kg
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7 Figyelmeztetés
A készülék - a Philips szórakoztató elektronika 
L�����������&����������,
�����
�L���=��
���
�����#������#��<���"�����	��<����#%,"	���	��
semmissé teheti a vásárló termékhasználati 
jogát.

  
Ez a termék megfelel az Európai 
Közösség rádióinterferenciára vonatkozó 
követelményeinek.
G�������#
�#������������������,�����<��
	�
�������<��=<����#
������[��((��'(��G}�~�
2006/95/EC 

  
G�������#
��<��%�#���	
�N������"�
	�
alkatrészek felhasználásával készült, amelyek 
H&����	��"	�����%�
	�H&��������	�������%9�

 
A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekes 
kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre 
vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv.
Tájékozódjék az elektromos és elektronikus 
���#
��	������<��>���,

����=��
���
��N&�
	
�������������
��������9
}	����,&������������=�<
������#����������C�

	����	���&�������
	�L�
������N&�	��
��L�=���<������"		�����>���,
�%�9�������	����		
�
<����
	�L�
������	��	���&���
	
<���	�����
#�����������=��������
	�����#�������
	�	
��
károsodását.

  
A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/
EK európai irányelv követelményeinek, ezért ne 
kezelje ezeket háztartási hulladékként.Kérjük, 
��&
"�%,&"�����>���,
"�	������<�
��N&�
	
������������,	���
���C�#�<���#���������
hulladékkezelés hozzájárul a környezettel és 
����#�������
	�	
������S$	"���"	�������<�
=<����#
����#������
	
���9

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók
A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges 
$	"#��"�%�����"�9�;������L��H�������������
a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható 
���������=<���������"#��������[����"��
x,"�"�{C�S"��	����"��x<
,����#{�
	�S"������
��
x��$	%C�<
,������%���{9�
A rendszerben található anyagokat erre 
specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni 

	�H&����	��"	�����9�K
�&LC�����	��	��#���������
csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és 
régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi 
������	"��9
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8 Hibakeresés
Figyelem

 + ��
	�L�
��"����	���#���"���������"	9

P��S�%���&��=����%���&�<��������
	�L�
��C�#����
�������������$���
�<
��
��<�	����9�
Ha a készülék használata során problémákba 
L�=��C��
�����������������S"��"��C�#�������
szakemberhez fordulna. Ha a probléma 
továbbra is fennáll, látogasson el a Philips 
Z��"�,�����[�ZZZ9S����S	9$"#�	>SS"����#�"��
felveszi a kapcsolatot a Philips képviseletével, 
����%�",&"����
	�L�
�=���
���C�
	�
	���	��
������
	�L�
���S>	��
	�	"�"���	��#��9

Nincs áram
 ^ `����,&=��#������%�C��"���������	
��

��S������#�����������<�����$	����"����<�9
 ^ G����������C��"���<�������	�L��	
���������

aljzatban.
 ^ J�����������������#������&���
	����x~��

{�#��������������H�S"������		��9
 ^ Cserélje ki az akkumulátort.

_"�4�	����
 ^ !����	��������������	������

`����	�"�����h	���"#����
 ^ Növelje a távolságot az egység és a TV, vagy 

a videomagnó között.
 ^ Húzza ki teljesen az antennát.
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9 A DAB 
ismertetése

A digitális hangsugárzás (DAB) ismertetése
������,�������	���,�%�H&	���N���,�%��	����	��
������<
��=�,���,%�	����	
�
<��9�P���"���
<���	���	��������	
��������"	������������%����
kristálytiszta, zavarmentes hangot juttatva el 
hozzájuk.
������$��"�%����	����	
�
<�����<�<�
	�L�
�
��������	��#����
	���������������	����&����9
��������,�������	����"#�	"���=	�=��������
��#������=��
�#��&�������������<��$����[�
a készülékek hangolása állomásnév szerint 
történik, azaz nincs többé akadály.

Mi az a multiplex?
��,�������	���,�%�#N=,
	��#>���S���
���
ismert egyetlen frekvenciablokk meglétén 
alapul. Mindegyik multiplex egy bizonyos 
���<��$������"#���"�����L��#N=,��S
�,�>����
����	>�����	"��	��
���������,�;;;9
������]�q]��q���]����;P��;K�]�
}��KG]�G`�GP]�x�I]{
���,���������#N	"�	�%�%�x<����#>���S����
szolgáltató) szöveges és hangadatszolgáltatást 
�	�����9�P
�����S�"���#��	��
������,���#�>	�
$�#�	���#��	�x�I]{�	�"��������	��	���
�����9�
G��"������,��"�#��&������
	
��&������C�
�#��������=�,�������	�=<����"�#�&�����
"�<�	������������,�%��&����&
�9����"��"	�
���"#�	"�	�=<���	��,�������������		����������C�
=����,
	�C��,�&���		���<������#N	"����,,���
�S$	"���"	����"�#�$�%��C�Z��"�,����$�#����
	�
telefonszámokat tartalmaznak.
A digitális rádió lefedettségi adataival és 
szolgáltatásaival kapcsolatos további információt 
a www.drdb.org weboldalon talál.
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