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Felhasználói kézikönyv

Mindig az Ön rendelkezésére áll!
Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:

 AE5600
Kérdése 

van? Lépjen 
kapcsolatba a a 
Philips céggel!
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1 Fontos!

Biztonság
• Győződjön meg róla, hogy elegendő 

hely van a termék körül a megfelelő 
szellőzéshez.

• Kizárólag a gyártó által javasolt 
tartozékokat használja.

• Akkumulátor használata VIGYÁZAT – Az 
akkumulátorszivárgás személyi sérülést, 
tárgyak/eszközök vagy magának a 
készüléknek a károsodását okozhatja, ezért: 
• Megfelelően helyezze be az 

akkumulátorokat, ügyeljen a készüléken 
látható + és - jelölésekre. 

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

• Vegye ki az akkumulátorokat, 
ha hosszabb ideig nem 
használja a készüléket.

• Az akkumulátorokat óvja a magas 
hőmérséklettől, ne tegye ki például 
közvetlen napfény hatásának, ne 
helyezze tűz közelébe stb.

• Csak a használati utasításban listázott 
tápegységeket használja.

• A készüléket nem érheti nedvesség és 
kifröccsent folyadék. 

• Ne helyezzen a készülékre semmilyen 
veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgyat, 
égő gyertyát). 

• Ha a hálózati csatlakozódugó vagy 
készülékcsatlakozó használatos 
megszakítóeszközként, akkor mindig 
működőképesnek kell lennie.

Hallásvédelem

 
Figyelem

 • Az esetleges halláskárosodás elkerülése érdekében ne 
hallgassa huzamosabb ideig nagy hangerőn a készüléket.

A fejhallgató maximális kimeneti 
feszültsége maximum 150 mV.

A	felvételeket	közepes	hangerővel	hallgassa.
• A nagy hangerő halláskárosodást okozhat. 

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.

• A hangerő csalóka lehet. Idővel az egyre 
magasabb hangerőhöz is hozzászokhat. A 
huzamosabb ideig történő zenehallgatás 
után „normális” szintnek érzékelt hangerő 
valójában igen magas, ezért halláskárosító 
hatása lehet. Ezt úgy előzheti meg, hogy a 
hangerőt egy biztonságos szintre állítja, s 
ezt a beállítást később sem módosítja.

A	biztonságos	hangerőt	a	
következőképpen	állíthatja	be:
• Állítsa a hangerőt először alacsony szintre. 
• Lassan addig növelje a hangerőt, míg tisztán 

és torzítás mentesen hallja a zenét.
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Huzamosabb	ideig	történő	zenehallgatás:
• Hosszabb időn át tartó zenehallgatás 

„biztonságos” hangerőn is halláskárosodást 
okozhat.

• Körültekintően használja a készüléket, 
iktasson be szüneteket.

Tartsa	be	a	következő	tanácsokat	
a fejhallgató használata során.
• Az eszközt indokolt ideig, ésszerű hangerőn 

használja.
• Ügyeljen arra, hogy a hangerőt akkor se 

növelje, amikor hozzászokott a hangerőhöz.
• Ne állítsa a hangerőt olyan magasra, hogy 

ne hallja a környező zajokat.
• Fokozottan figyeljen, vagy egy időre 

kapcsolja ki a készüléket, ha nagyobb 
körültekintést igénylő helyzetben van. Ne 
használja a fejhallgatót motoros járművön, 
illetve kerékpározás, gördeszkázás stb. 
közben, mert közlekedési balesetet 
okozhat, és sok helyen szabályellenes is.

Mivel a hangsugárzó kimeneténél alacsonyabb 
prioritással rendelkezik, a fejhallgató-
kimenet csak egy kiegészítő opció.

Megjegyzés
A WOOX Innovations által kifejezetten jóvá 
nem hagyott változtatások és átalakítások a 
készüléken semmissé tehetik a felhasználó 
jogait e termék működtetésére vonatkozóan.

Megjegyzés	az	Európai	Unió	
tagországai részére

 
A WOOX Innovations kijelenti, hogy ez 
a termék megfelel az 1999/5/EK irányelv 
lényeges előírásainak és kiegészítéseinek. 

Az elhasznált termék hulladékkezelése

  

Ez a termék kiváló minőségű anyagok és 
alkatrészek felhasználásával készült, amelyek 
újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.

 
Ha ez a szimbólum szerepel a terméken, az 
azt jelenti, hogy a termék megfelel a 2012/19/
EU európai irányelv követelményeinek. 
Tájékozódjon az elektromos és elektronikus 
termékek szelektív hulladékként történő 
gyűjtésének helyi feltételeiről. Kövesse a 
helyi szabályokat, és ne dobja az elhasznált 
terméket a háztartási hulladékgyűjtőbe. Az 
elhasznált termék megfelelő hulladékkezelése 
segítséget nyújt a környezettel és az 
emberi egészséggel kapcsolatos negatív 
következmények megelőzésében.

II.	technikai	osztályú	berendezés	szimbólum

 
A szimbólum azt jelzi, hogy a készülék 
kettős szigetelési rendszerrel rendelkezik.

Környezetvédelemmel	kapcsolatos	tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz 
felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk 
úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen 
szétválasztható legyen a következő három 
anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) 
és polietilén (zacskó, védő habfólia). 

A rendszerben található anyagokat 
erre specializálódott vállalat képes 
újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, 
tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, 
kimerült akkumulátorok és régi készülékek 
leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.

Megjegyzés

 • A típustábla a készülék alján található.
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2 Az Ön 
hordozható 
rádiója

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, 
és üdvözöljük a Philips világában! A Philips 
által biztosított támogatás teljes körű 
igénybevételéhez regisztrálja a terméket 
a www.Philips.com/welcome címen.

Bevezetés
A készüléken a következő funkciók használhatók:
• pontos idő;
• egyszerre élvezheti az FM rádiót és a 

digitális hangsugárzású (DAB) rádiót;
• audiolejátszás külső eszközről.

A DAB ismertetése
A digitális hangsugárzás (DAB) ismertetése

A DAB digitális rádió újszerű rádiózást 
tesz lehetővé földi adók segítségével. 
Nagyobb választási lehetőséget biztosít 
a hallgatóknak; kristálytiszta, zavarmentes 
hangot juttatva el hozzájuk.

– A technológia segítségével a vevőkészülék 
rááll a számára észlelhető legerősebb jelre.

– A DAB digitális állomásoknak köszönhetően 
nem kell többé megjegyezni a frekvenciákat: 
a készülékek hangolása állomásnév szerint 
történik, azaz nincs többé akadály.

Mi az a multiplex?

A digitális rádió működése multiplexként 
ismert egyetlen frekvenciablokk meglétén 
alapul. Mindegyik multiplex egy bizonyos 
frekvenciatartományon belül működik például 
a DAB sugárzások esetében a Band III.

DAB MŰSORSZÓRÓ ÉS A DINAMIKUS 
CÍMKESZEGMENS (DLS)

Mindegyik DAB műsorszóró (vagy multiplex 
szolgáltató) szöveges és hangadatszolgáltatást 
is kínál. Néhány program esetében a dinamikus 
címkeszegmens (DLS) szolgáltatás is elérhető. 
Ez olyan adatok megjelenítését jelenti, 
amelyeket gördíthető szöveg formájában 
olvashat a DAB rádió kijelzőjén. Bizonyos 
állomások szöveges adatai a legfrissebb híreket, 
közlekedési, időjárással vagy a műsorrenddel 
kapcsolatos információkat, weboldalak 
címeit és telefonszámokat tartalmaznak.

A digitális rádió lefedettségi adataival és 
szolgáltatásaival kapcsolatos további információt 
a www.drdb.org weboldalon talál.

A doboz tartalma
Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát:
• Főegység
• Hálózati adapter
• Nyomtatott anyagok



5

M
ag

ya
r

HU

A	főegység	áttekintése

 
a PRESET

• DAB/FM módban lépjen be 
programozási módba.

• DAB/FM módban lépjen be 
az előre beállított állomások 
kiválasztására szolgáló menübe.

b SOURCE
• Válasszon ki egy forrást: DAB mód, FM 

mód vagy segédbemenet.

c 

• Kapcsolja be vagy kapcsolja készenléti 
módba a rádiót.

d Számbillentyűk	1-től	3-ig
• Tárolt rádióállomás beállítása vagy 

kiválasztása.

e Kijelzőpanel
• Az idő/rádió adatainak megjelenítése.

l

j
i

g
h

f

a
b
c

e
d

k

m

f DC IN
• Fali aljzat.

g AUDIO IN
• 3,5 mm-es audiobemeneti csatlakozó 

külső audioeszközhöz való 
csatlakozáshoz.

h 

• Fejhallgató-csatlakozó.

i VOLUME	+/-	gomb
• Hangerő beállítása.

j +	TUNING	-
• Hangoljon be egy rádióállomást.
• Válassza ki az előre beállított 

rádióállomás számát a 
programozás során.

• Válasszon ki egy előre beállított 
rádióállomást az előre beállított 
állomások kiválasztására 
szolgáló menüben.
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k INFO/MENU
• DAB módban a gomb megnyomásával 

megjelenítheti a DAB-
állomásinformációkat.

• DAB módban nyomja meg 
és tartsa nyomva a DAB 
menübe való belépéshez.

• FM módban nyomja meg az RDS 
állomásinformációk megjelenítéséhez.

• FM módban nyomja meg 
és tartsa nyomva az FM 
menübe való belépéshez.

l SCAN/SELECT
• Rádióállomások automatikus keresése. 
• DAB állomás kiválasztásának 

megerősítése.
• Menüválasztás megerősítése.
• Előre beállított kiválasztás jóváhagyása.

m Antenna
• Rádióvétel javítása. 
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3	 Kezdő	lépések
Vigyázat

 • A készülék vezérlőinek jelen kézikönyvben leírtaktól 
eltérő működtetése, illetve működésének módosítása 
veszélyes sugárzást vagy más szempontból rendellenes 
működést eredményezhet.

A fejezetben bemutatott műveleteket 
a megadott sorrendben végezze el.

Tápcsatlakozás	bekötése
A rádiót hálózatról vagy 
elemekkel is üzemeltetheti.

Akkumulátor-élettartam (Kb. óra)

Használat közben  FM  DAB
R14 (C méret)  22  22

1.	opció:	Hálózat

Vigyázat

 • Fennáll a termék károsodásának veszélye! Győződjön 
meg arról, hogy a tápfeszültség megegyezik-e a készülék 
hátoldalán vagy alján feltüntetett feszültséggel.

 • Áramütésveszély! A hálózati adaptert a 
csatlakozódugónál fogva húzza ki. A kábelt tilos húzni.

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

 

1 Csatlakoztassa a hálózati adapter egyik 
végét a főegység egyenáramú bemeneti 
aljzatába.

2 Csatlakoztassa a hálózati adapter másik 
végét a fali aljzatba.

2.	opció:	Elemek

Vigyázat

 • Az elemeket és elemcsomagokat óvja a magas 
hőmérséklettől, ezért ne tegye ki például közvetlen 
napfény hatásának, ne helyezze tűz közelébe stb.

 • Ha az akkumulátort rosszul helyezi be, felrobbanhat. 
Cserélni csak azonos, egyenértékű típussal szabad.

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

 • Távolítsa el az elemeket, ha lemerültek, vagy ha 
hosszabb ideig nem fogja használni az egységet.

 
1 Nyissa ki az egység hátulján található 

elemtartó rekeszt.

2 A megfelelő polaritásra (+/-) ügyelve 
helyezzen be négy R14/UM-2/C méretű 
(külön megvásárolható) elemet, majd zárja 
be az elemtartó rekeszt.
 » A készülék használatra kész.

Vigyázat

 • Ha az akkumulátor töltöttsége alacsony, a rendszer 
megjeleníti az „Alacsony töltöttség” üzenetet. A normál 
működés biztosításához cserélje ki az elemeket, vagy 
csatlakoztassa a készüléket a táphálózati tápfeszültségre.
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Megjegyzés

 • Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak, így azokat 
használat után megfelelően kell kezelni.

Bekapcsolás
• A rádió bekapcsolásához nyomja meg 

ismét a  gombot.
 » A rádió az utoljára kiválasztott forrásra 

vált.
 » Az első használat előtt az egység egy 

üdvözlő üzenetet jelez ki és DAB 
módba vált, hogy megkezdje a DAB 
állomások automatikus keresését.

• A rádió készenléti üzemmódba 
kapcsolásához nyomja meg ismét a  
gombot.
 » Az óra- és a dátuminformációk (ha be 

lettek állítva) megjelennek a panelen.
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4 Rádió hallgatása

DAB-rádió	hallgatása

DAB rádióállomás behangolása

Megjegyzés

 • Húzza ki teljes hosszúságúra az antennát.

1 A SOURCE gomb ismételt megnyomásával 
választhatja ki a DAB rádiót. 
 » [Scanning	...	] (keresés) üzenet meg 

nem jelenik. 

2  Az átfogó keresés elindításához nyomja 
meg az SCAN/SELECT gombot.
 »  Az egység automatikusan tárolja 

a rendelkezésre álló összes DAB 
rádióállomást, és elkezdi sugározni az 
első elérhető állomás műsorát. 

 » Az egység a memóriájában tárolja 
az állomáslistát. Amikor a következő 
alkalommal bekapcsolja az egységet, 
már nem kerül sor az állomáskeresésre.

 » Ha nem található DAB rádióállomás, 
[No	DAB	Station] (nincs DAB 
rádióállomás) felirat jelenik meg, majd 
[Full	Scan](átfogó keresés) felirat 
jelenik meg.

Rádióállomás behangolása az 
elérhető	állomáslistáról:
• DAB módban nyomja meg a TUNING	+/- 

opciót az elérhető DAB állomások közötti 
navigáláshoz.

DAB-rádióállomások	automatikus	
beprogramozása

Megjegyzés

 • A DAB hangsugárzáshoz új állomások és szolgáltatások 
csatlakoznak. Ahhoz, hogy a DAB rádióállomásokat és 
szolgáltatásokat el tudja érni, rendszeresen végezzen 
átfogó keresést.

 • Akár 20 előre beállított DAB rádióállomás tárolására is 
van lehetőség.

DAB rádióállomások 
automatikus tárolása
• DAB üzemmódban nyomja meg a 

SCAN/SELECT gombot.
 » Az egység megkeresi az összes 

rendelkezésre álló DAB rádióállomást, 
és elkezdi sugározni az első elérhető 
állomás műsorát.

DAB rádióállomások kézi tárolása

1 Hangoljon be egy DAB rádióállomást.

2 A programozási módba történő 
belépéshez tartsa lenyomva a PRESET 
gombot.

3 Nyomja meg többször a + TUNING 
- gombot egy előre beállított szám 
kiválasztásához, majd nyomja meg a 
SCAN/SELECT gombot a jóváhagyáshoz 
és mentse el az állomást a megfelelő előre 
beállított szám alatt.

4 További DAB-állomások tárolásához 
ismételje meg az 1-3. lépéseket.

Megjegyzés

 • Egy előre beállított DAB rádióállomás törléséhez 
állítson be egy másikat a helyére.

 • A fenti 2. lépésben számbillentyű (1-3) lenyomásával és 
nyomva tartásával is elmentheti az állomást a három 
kedvenc előre beállított állomás egyikeként.
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Tárolt DAB rádióállomás kiválasztása

1 DAB módban nyomja meg a PRESET 
gombot az előre beállított állomások 
kiválasztására szolgáló menübe való 
belépéshez.

2 Nyomja meg a +	TUNING	- gombot egy 
tárolt szám kiválasztásához.

3 Jóváhagyáshoz nyomja meg a 
SCAN/SELECT gombot.

A	három	kedvenc	előre	beállított	DAB	
állomás valamelyikének kiválasztása:
• Nyomja meg közvetlenül az 1 - 3 

számgombokat. 

DAB	információ	megjelenítése

• DAB rádiósugárzás közben nyomja meg 
a INFO/MENU gombot ismételten 
a következő információkon való 
végiglépkedéshez (ha elérhető):
 » Állomásnév
 » Dinamikus címkeszegmens (DLS)
 » Jelerősség
 » Programtípus (PTY)
 » Együttes neve
 » Csatorna és frekvencia
 » Jelhiba-sebesség
 » Átviteli sebesség és audió állapot
 » Idő
 » Dátum

A DAB menü használata

1 DAB módban nyomja meg és tartsa 
nyomva az INFO/MENU gombot a DAB 
menübe való belépéshez.

2 A menülehetőségek görgetéséhez nyomja 
meg a TUNING	+/- gombot:
• [Full	scan] (átfogó keresés): minden 

rendelkezésre álló DAB rádióállomás 
keresése.

• [Manual	tune] (kézi hangolás): 
egy adott csatorna/frekvencia 
kézi hangolása és hozzáadása 
az állomáslistához.

• [DRC] (DRC): Bizonyos mértékű 
kompenzálás hozzáadása vagy 
eltávolítása a rádióállomások 
közötti dinamikus tartománybeli 
különbségek kiküszöbölésére.

• [Prune] (eltávolítás): az 
összes nem fogható állomás 
eltávolítása az állomáslistáról.

• [System] (rendszer): 
rendszerbeállítások elvégzése.

3 Egy adott opció kiválasztásához nyomja 
meg a SCAN/SELECT gombot.

4 Ismételje meg a 2-3. lépéseket, ha 
valamilyen allehetőség elérhetővé válik egy 
adott lehetőség alatt.

[System]	(rendszer)
• [Time] (idő): idő ás dátum beállítása; 

dátumformátum beállítása - válassza ki 
a 24H vagy 12H módot, és állítsa be az 
időszinkronizálást.

• [Factory	Reset] (gyári alapérték): 
minden érték visszaállítása 
a gyári alapértékekre.

• [Software	Upgrade] (szoftverfrissítés): 
szoftver frissítése, ha szükséges.

• [SW	version] (szoftververzió): 
az egység szoftververziója.

Tanács

 • Válassza ki a [System] (rendszer) > [Time] (idő) 
> [Auto	Sync]	> (automatikus szinkronizálás) > 
[DAB] opciót az idő szinkronizálásához. Az órás rádió 
szinkronizálja az időt a DAB jellel.

Megjegyzés

 • Ha 10 másodpercen belül nem nyom meg valamilyen 
gombot, a készülék kilép a menüből.
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FM-rádió	hallgatása

FM-rádióállomások	behangolása

1 A SOURCEgomb többszöri 
megnyomásával választhatja ki az FM rádiót.

2 A TUNING	+/- gomb megnyomásával 
hangolhat be egy rádióállomást.

3 A SCAN/SELECT gomb lenyomásával 
vagy a TUNING	+/- gomb lenyomásával 
és nyomva tartásával hangolhatja be a 
következő legerősebb rádióállomást.

FM-rádióállomások	beprogramozása

Megjegyzés

 • Akár 20 előre beállított FM rádióállomás tárolására is 
van lehetőség.

FM rádióállomások 
automatikus tárolása
• Az FM hangolás módban tartsa nyomva a 

SCAN/SELECT gombot.
 » Az egység tárolja a rendelkezésre álló 

összes FM rádióállomást, és elkezdi 
sugározni az első adó műsorát.

FM rádióállomások kézi tárolása

1 Hangoljon be egy FM rádióállomást.

2 A programozási módba történő 
belépéshez tartsa lenyomva a PRESET 
gombot.

3 Nyomja meg többször a + TUNING 
- gombot egy előre beállított szám 
kiválasztásához, majd nyomja meg a 
SCAN/SELECT gombot a jóváhagyáshoz 
és mentse el az állomást a megfelelő előre 
beállított szám alatt.

4 További FM-állomások tárolásához 
ismételje meg az 1-3. lépéseket.

Megjegyzés

 • Egy előre beállított FM rádióállomás törléséhez állítson 
be egy másikat a helyére.

 • A fenti 2. lépésben számbillentyű (1-3) lenyomásával és 
nyomva tartásával is elmentheti az állomást a három 
kedvenc előre beállított állomás egyikeként.

Tárolt FM rádióállomás kiválasztása

1 FM módban nyomja meg a PRESET 
gombot az előre beállított állomások 
kiválasztására szolgáló menübe való 
belépéshez.

2 Nyomja meg a +	TUNING	- gombot egy 
tárolt szám kiválasztásához.

3 Jóváhagyáshoz nyomja meg a 
SCAN/SELECT gombot.

A	három	kedvenc	előre	beállított	FM	
állomás valamelyikének kiválasztása:
• Nyomja meg közvetlenül az 1 - 3 

számgombokat. 

Az FM menü használata

1 FM módban nyomja meg és tartsa nyomva 
az INFO/MENU gombot az FM menübe 
való belépéshez.

2 A menülehetőségek görgetéséhez nyomja 
meg a TUNING	+/- gombot:
• [Scan	setting]	(keresési	beállítások)
• [Stereo	setting]	(sztereó	beállítás)
• [System] (rendszer) (lásd ‚A DAB 

menü használata’, 10. oldal)

3 Egy adott opció kiválasztásához nyomja 
meg a SCAN/SELECT gombot.

4 Ismételje meg a 2-3. lépéseket, ha 
valamilyen allehetőség elérhetővé válik egy 
adott lehetőség alatt.
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Keresési	beállítások
• [All	stations] (minden állomás): 

minden elérhető rádióállomás keresése.
• [Strong	station]: (erős állomás): csak az 

erős jelet sugárzó állomások keresése.

Sztereó	beállítás
• [Stereo	allowed] (sztereó 

engedélyezése): Sztereó sugárzás 
kiválasztása.

• [Forced	mono] (kézi monó): 
Monó sugárzás kiválasztása.

RDS	információk	megjelenítése

Az RDS (rádióadatrendszer, Radio Data 
System) szolgáltatással az FM állomások 
kiegészítő információkat jeleníthetnek meg. 

Amennyiben egy RDS jellel rendelkező 
FM állomást hallgat, a rendszer megjeleníti 
az RDS ikont és a csatorna nevét.

1 RDS állomás behangolása

2 Nyomja meg többször az INFOMENU 
gombot a következő információkon való 
végiglépkedéshez (ha rendelkezésre állnak):
 » Állomás frekvenciája (nincs név)
 » Sztereó/MONÓ
 » IDŐ
 » DÁTUM

A rendszermenü használata 
FM/DAB módban

Minden	beállítás	alaphelyzetbe	állítása

1 DAB/FM módban nyomja meg és tartsa 
lenyomva az INFO/MENU gombot.

2 Nyomja meg a TUNING	+/- gombot, amíg 
a [System]	(rendszer)üzenet meg nem 
jelenik.

3 Jóváhagyáshoz nyomja meg a 
SCAN/SELECT gombot.
 » [Factory	Reset] (gyári alapérték) 

megjelenik.

4 Nyomja meg ismét a SCAN/SELECT 
gombot.
 » [No]	[Yes] (nem/igen) felirat jelenik 

meg.

5 Nyomja meg a TUNING	+/- gombot a 
[Yes] (igen) vagy [No] (nem) lehetőség 
kiválasztásához, majd a SCAN/SELECT 
gombot választása megerősítéséhez.

• [Yes] (igen): minden beállítás visszaállítása a 
gyári értékekre.

• [No] (nem): mégse.

A	szoftver	verziójának	ellenőrzése

1 Lépjen be a rendszerbeállítások menüjébe.

2 A TUNING	+/- gomb megnyomásával 
válassza ki az [SW	version] (szoftververzió) 
lehetőséget.

3 Jóváhagyáshoz nyomja meg a 
SCAN/SELECT gombot.
 » A rendszer megjeleníti az egység 

szoftververzióját.
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5	 Egyéb	jellemzők

Audiolejátszás	külső	
eszközről
A rádió segítségével külső 
forrásról is hallgathat zenét.

1 Csatlakoztassa az audiokábelt a 
következőhöz:
• a rádió AUDIO IN aljzatához.
• a külső audioeszköz fejhallgató-

csatlakozójához.

2 A rádió bekapcsolásához nyomja meg 
ismét a  gombot.

3 A SOURCE gomb többszöri 
megnyomásával válassza ki a 
Segédbemenet üzemmódot.

4 Indítsa el a lejátszást a külső eszközről (lásd 
az eszköz használati útmutatóját).

A	hangerőszint	beállítása
• Lejátszás közben a VOLUME	+/- 

gombelforgatásával növelheti/csökkentheti 
a hangerőt.

Fejhallgató használata
• Csatlakoztasson fejhallgatót (nem tartozék) 

az egység  aljzatába.

HU
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6 Termékadatok
Megjegyzés

 • A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül 
módosítható.

Erősítő
Névleges kimenő teljesítmény 2,7 W
Jel-zaj arány > 57 

dBA
Teljes harmonikus torzítás <1%
AUDIO IN (AUDIO BEMENET) 650 mV 

RMS

Tuner
Hangolási tartomány DAB: 174,928 - 

239,200 MHz

FM: 87,50 - 
108,00 MHz

Lépésköz FM: 50 kHz
 Érzékenység:

 -  Monó, 26 dB 
H/Z arány

 -  Sztereó, 46 dB 
H/Z arány

FM: < 22 dBf

 
FM: > 43 dBf

Keresési érzékenység FM: > 28 dBf
Teljes harmonikus torzítás FM: < 3%
Jel-zaj arány FM: > 55 dB

Hangsugárzók
Hangszóró-impedancia 4 ohm
Hangszórómeghajtó 3”

HU

Általános	információk
Tápfeszültség Típus: AS060-059-

EE100 (Philips)

Bemenet: 100-240 
V~, 50/60 Hz 0,15 A

Kimenet: 5,9 V  1 A
Akkumulátor 6 V, 4x1,5 V méret „C”/

R14/UM2 CELLÁS
Teljesítményfelvétel < 5 W
Teljesítményfelvétel 
készenléti 
üzemmódban

< 1 W

Méretek 

-  Főegység (Sz 
x Ma x Mé)

138.5 x 186 x 79 mm 

Tömeg (főegység, 
csomagolás nélkül)

0,56 kg
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Rossz	minőségű	rádióvétel
 • Növelje a távolságot az egység és a TV 

vagy más sugárzó források között.
 • Húzza ki teljesen az antennát.
 • Állítson az antenna helyzetén.

7 Hibakeresés
Figyelem

 • A készülék borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, 
mert ezzel a garancia érvényét veszíti. 

Ha a készülék használata során problémákba 
ütközik, nézze át az alábbi pontokat, 
mielőtt szakemberhez fordulna. Ha a 
probléma továbbra is fennáll, látogasson el 
a Philips weboldalára (www.philips.com/
welcome) Amikor felveszi a kapcsolatot 
a Philips képviseletével, tartózkodjon 
a készülék közelében, és készítse elő a 
készülék típus- és sorozatszámát.

Nincs áram
• Ellenőrizze, hogy a hálózati kábel 

megfelelően csatlakozik-e.
• Ellenőrizze, hogy van-e feszültség a hálózati 

csatlakozóaljzatban.
• Ellenőrizze, hogy az akkumulátorok 

behelyezése megfelelő-e.
• Ellenőrizze, hogy az akkumulátorok 

nincsenek-e lemerülve.
• Ha az „Alacsony töltöttség” üzenet 

megjelenik a képernyőn, gondoskodjon az 
akkumulátor(ok) cseréjéről vagy váltson 
tápfeszültségre.

Nincs	hang
 • Állítsa be a hangerőszintet.
 • A csatlakoztatott eszközön állítsa be a 

hangerőt.
 • A fejhallgató lecsatlakoztatása

Az egység nem reagál
 • Helyezze be újra az elemeket, és 

kapcsolja be újra a készüléket. 
 • Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a hálózati 

csatlakozódugót, majd kapcsolja be ismét a 
rendszert.

HU
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