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1 Fontos!

Biztonság
• Gondosan olvassa el az utasításokat.
• Őrizze meg az utasításokat.
• Ügyeljen a figyelmeztetésekben foglaltakra.
• Kövesse az utasításokat.
• Óvja a készüléket a víztől.
• A tisztítást kizárólag száraz ruhával végezze.
• A készülék telepítését a gyártó utasításai 

szerint végezze.
• Ne helyezze a készüléket hőt kibocsátó 

eszközök, így fűtőtestek, fűtőnyílások, 
kályhák vagy működésük során hőt termelő 
készülékek (pl. erősítők) közelébe. 

• Tilos a hálózati kábelre rálépni vagy 
azt becsípni, különös tekintettel 
ott, ahol az a csatlakozó-aljzatokba, 
készülékcsatlakozókba illeszkedik, vagy ott, 
ahol kilép a készülékből.

• Kizárólag a gyártó által javasolt 
tartozékokat használja.

• Vihar idején, vagy ha hosszabb ideig nem 
használja a lejátszót, húzza ki a készülék 
csatlakozóját a hálózatból. 

• A készülék javítását, szervizelését bízza 
szakemberre. A készüléket a következő 
esetekben kell szervizeltetni: a készülék 
bármilyen módon megsérült, például sérült 
a hálózati kábel vagy csatlakozó, folyadék 
került a készülékbe, ráesett valami, a 
készüléket eső vagy nedvesség érte, nem 
működik megfelelően vagy leejtették.

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

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

• A készüléket ne tegye ki cseppenő, 
fröccsenő folyadéknak. 

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

• Ahol a közvetlen csatlakoztatás adaptere 
használatos megszakítóeszközként, a 
megszakítóeszköznek mindig szabadon 
hozzáférhetőnek kell lennie.

• Csak a használati utasításban listázott 
tápegységeket használja.

Figyelem

 • A készülék borítását megbontani tilos. 
 • Tilos a készülék bármely alkatrészének a kenése.
 • Tilos a készüléket más elektromos berendezésre 

ráhelyezni.

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

 
A termék megfelel az 1999/5/EK direktíva 
irányelveinek.
Az EC Megfelelőségi nyilatkozat másolata 
megtekinthető a felhasználói kézikönyv PDF-
formátumú verziójában a www.philips.com/
support weboldalon.
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Ez a termék kiváló minőségű anyagok és 
alkatrészek felhasználásával készült, amelyek 
újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók. 

 
A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekes 
kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre 
vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv.
Tájékozódjon az elektromos és elektronikus 
termékek szelektív hulladékként történő 
gyűjtésének helyi feltételeiről.
Cselekedjen a helyi szabályozásoknak 
megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket 
gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól. A 
feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével 
segít megelőzni a környezet és az emberi 
egészség károsodását.

  
A termék akkumulátorai megfelelnek a 
2006/66/EK európai irányelv követelményeinek, 
ezért ne kezelje ezeket háztartási 
hulladékként.Tájékozódjon az akkumulátorok 
szelektív hulladékkezelésére vonatkozó helyi 
szabályozásokról, mivel a feleslegessé vált 
akkumulátorok helyes kiselejtezésével segít 
megelőzni a környezet és az emberi egészség 
károsodását.
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.

  
A Bluetooth® szó mint jelölés és a logók 
a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonai, a WOOX 
Innovations engedéllyel használja ezeket a 
megjelöléseket.

Megjegyzés

 • A típustábla a készülék alján található.
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2 Az Ön dokkolós 
hangsugárzója 
Android™-hoz

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 dokkolós hangsugárzó segítségével:

• Androidos eszközéről vagy külső 
eszközről hallgathat audiofájlokat;

• feltöltheti eszközeit.

A doboz tartalma
Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát:
• Főegység 
• Hálózati adapter
• 3,5 mm-es audió csatlakozókábel
• Nyomtatott anyagok
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A	főegység	áttekintése

  
a 

• Bluetooth jelzőfény.

b POWER
• A dokkolós hangsugárzó be-/

kikapcsolása vagy készenléti módba 
kapcsolása.

c Beállító	görgő
• Beállításával stabilizálhatja a dokkolt 

eszközt.

d AUDIO IN
• Külső audioeszköz csatlakoztatása.

e CHARGING 
• Nem Androidos eszköz töltése USB-

kábelen keresztül.

b

a
g

h

f

e

c

d

f DC IN
• Tápcsatlakozó-aljzat.

g FlexiDock	2	(Androidos	eszközökhöz)

h - VOL +
• Hangerő beállítása.
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3	 Kezdő	lépések
A fejezetben bemutatott műveleteket a 
megadott sorrendben végezze el.

Tápegység
A dokkolós hangsugárzó tápellátását hálózati 
kábel vagy elem is szolgáltathatja

1.	opció:	Hálózat

Vigyázat

 • Fennáll a termék károsodásának veszélye! Ellenőrizze, 
hogy a tápellátás feszültsége megegyezik-e a dokkolós 
hangsugárzó hátoldalán vagy alján feltüntetett 
feszültséggel.

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

Csatlakoztassa a hálózati adaptert a fali aljzathoz.

 
2.	opció:	Elemek

Vigyázat

 • Robbanásveszély! Az elemeket tartsa távol hőtől, 
napfénytől, illetve tűzforrástól. Az elemeket tilos tűzbe 
dobni.

1 Nyissa ki az elemtartó rekesz fedelét.
2 Helyezzen be 4 AA típusú elemet; ügyeljen 

a megfelelő polaritásra (+/-).

3 Zárja be az elemtartó rekeszt.

 
Megjegyzés

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

 • Az elemek csupán biztonsági célokat szolgálnak. A 
dokkolós hangsugárzó elemes üzemmódjában nem 
lehet lejátszani a dokkolt eszközt.

 • Ha a dokkolt eszközről zenét játszik le, és a dokkolós 
hangsugárzóba elemek vannak helyezve, az adapter 
kihúzásakor a lejátszás megáll, a dokkolós hangsugárzó 
pedig készenléti üzemmódra vált. Nyomja meg a  
gombot a dokkolós hangsugárzó újraindításához, és 
váltson Audio in/Bluetooth/USB módba.

Bekapcsolás
Nyomja meg a POWER gombot a dokkolós 
hangsugárzó bekapcsolásához.

 » A LED-jelzőfény zölden világít.

Készenléti	üzemmódba	kapcsolás
A dokkolós hangsugárzó készenléti üzemmódba 
kapcsolásához nyomja meg ismét a POWER 
gombot.

 » A LED-jelzőfény kialszik.
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4 Lejátszás
Ezzel a dokkolós hangsugárzóval audiofájlokat 
játszhat le eszközeiről.

Dokkolás és lejátszás

Android™	készülékkel	kompatibilis
Annak érdekében, hogy teljes mértékben ki 
tudja használni a dokkolórendszer előnyeit, 
Androidos készülékén a következőkkel kell 
rendelkeznie: 

• Android operációs rendszerrel (4.2-es 
verzió vagy újabb);

• Mikro USB-csatlakozó,
• Android nyílt kiegészítők (AOA) 

támogatása.
Egyéb, mikro USB-csatlakozóval és Bluetooth 
funkcióval rendelkező készülékek esetében a 
következőkre használhatja a dokkolórendszert:

• Androidos eszköz feltöltése a dokkolón 
keresztül;

• Eszköz feltöltése a CHARGING  
csatlakozón keresztül;

• Zene hallgatása Bluetooth segítségével.

Dokkolja Androidos eszközét
Androidos eszközének lejátszásához és 
töltéséhez a készüléket először be kell helyeznie 
a dokkoló hangsugárzóba.
1 Ellenőrizze Androidos eszköze mikro 

USB-csatlakozójának elhelyezkedését. Ha az 
USB-csatlakozónak van fedele, hajtsa azt fel.

2 Szükség esetén forgassa el a dokkolós 
hangsugárzón található USB-csatlakozót, 
majd helyezze az Androidos eszközt a 
dokkolóba.

  
3 Állítson a csatlakozó hátulján található 

görgőn az eszköz stabilizálására.
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4 Csúsztassa el a csatlakozót, és tegye az 
eszközt a dokkolós hangsugárzó közepébe.

  
Tanács

 • Ha a mikro USB-csatlakozó a készülék tetején 
helyezkedik el, élvezheti az automatikusan elforduló 
képernyő előnyeit.

Zene	lejátszása	Androidos	eszközről
Miután Androidos eszközét a dokkolóba 
helyezte, a dokkolós hangsugárzón keresztül 
hallgathatja kedvenc zenéjét.
1 Nyomja meg a  gombot a dokkolós 

hangsugárzó bekapcsolásához.
2 Játsszon le zenét Androidos eszközéről.

 » Élvezze kedvenc zenéit a dokkolós 
hangsugárzón keresztül.

Tanács

 • A hangerő beállításához nyomja meg a - VOL + 
gombot.

 • A dokkolós hangsugárzó elemes üzemmódjában nem 
lehet lejátszani a dokkolt eszközt.

Hangfelvételek lejátszása 
manuális Bluetooth-
kapcsolaton	keresztül
A dokkolórendszer vezeték nélküli Bluetooth 
technológiát használ arra, hogy a hordozható 
eszközről a rendszerre közvetítse a zenét. 

Megjegyzés

 • Bluetooth-eszközének 2.1-es vagy újabb Bluetooth 
szoftverrel kell rendelkeznie. 

 • A Bluetooth-eszköz dokkolós hangsugárzóhoz való 
csatlakoztatása előtt ismerkedjen meg az eszköz 
Bluetooth-funkcióival. 

 • Tartsa távol a dokkolós hangsugárzót olyan elektromos 
berendezésektől, melyek interferenciát okozhatnak.

1 Nyomja meg a dokkolórendszer  gombját 
a Bluetooth aktiválására.
 » A Bluetooth jelzőfény  villog.

2 Kapcsolja be a Bluetooth funkciót a 
Bluetooth-eszközön.
• Előfordulhat, hogy a különböző 

eszközökön eltérő módon kell a 
Bluetooth funkciót aktiválni.
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3 Más Bluetooth eszközök keresése a párba 
rendezéshez.

 
4 Ha az eszköz kijelzőjén megjelenik a 

[PHILIPS	AS360]	(Philips	AS360)	 elem, 
válassza ki azt a csatlakozás megkezdéséhez.
 » Ha a csatlakozás sikeres, dupla 

hangjelzés hallatszik.

5 Hangfelvétel lejátszása eszközének 
médialejátszója segítségével.
 » A zene a dokkolós hangsugárzón 

keresztül szól. 

Tanács

 • A dokkolós hangsugárzó és a párosított eszköz között 
akkor jön létre kapcsolat, ha távolságuk legfeljebb 
körülbelül 10 méter. 

 • A hangsugárzó és az eszköz között lévő bármilyen 
akadály csökkentheti a működési hatótávolságot.
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5	 Egyéb	jellemzők

Audiolejátszás	külső	
eszközről
A dokkolós hangsugárzó segítségével külső 
forrásról is hallgathat zenét.
1 Csatlakoztassa a 3,5 mm-es audiobemeneti 

kábelt (tartozék) a következőhöz:
• az AUDIO IN aljzat.
• egy külső eszköz fejhallgató aljzata.

2 Indítsa el a lejátszást a külső eszközről (lásd 
az eszköz felhasználói kézikönyvét).

Androidos eszköz töltése
Amikor a dokkolós hangsugárzó áramforráshoz 
csatlakozik, automatikusan elkezdődik a dokkolt 
eszköz töltése.

Tanács

 • Ez a funkció minden mikro USB-csatlakozóval 
rendelkező Androidos eszköznél elérhető.

 • Elemes üzemmódban a töltés nem elérhető.

Nem Androidos eszköz 
töltése az USB-aljzaton 
keresztül
Csatlakoztasson USB-kábelt (nem tartozék):

• a dokkolós hangsugárzó hátulján 
található CHARGING  aljzathoz. 

• az eszköz mikro USB-csatlakozójához.

Megjegyzés

 • Nem garantáljuk, hogy minden USB-kábel működik 
ezzel a dokkolós hangsugárzóval.

 • Elemes üzemmódban a töltés nem elérhető.
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6 Termékadatok
Megjegyzés

 • A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül 
módosítható.

Termékjellemzők

Tápfeszültség OH-1028A0903000U-
VDE (Philips)
Bemenet: 100-240 V~, 
50/60 Hz, 800 mA MAX; 
Kimenet: 9 V  3 A

Akkumulátor 4 db AA
Teljesítményfelvétel < 18 W
Eco és készenléti 
üzemmód teljesít-
ményfelvétele

 < 0,5 W

Méretek - Főegység 
(Sz x Ma x Mé)

260 x 90 x 95 mm

Tömeg - Főegység 1,18 kg
Töltés: 
- mikro USB-n 
keresztül
- CHARGING  
aljzaton keresztül

 
1 A
 
1 A

Hangsugárzó impe-
dancia

4 ohm
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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/support) Amikor 
felveszi a kapcsolatot a Philips képviseletével, 
tartózkodjon a készülék közelében, és készítse 
elő a készülék típus- és sorozatszámát.

Nincs	áram
 • Ellenőrizze, hogy a dokkolós hangsugárzó 

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

csatlakozóaljzatban.
 • Ellenőrizze, hogy az akkumulátorok 

behelyezése megfelelő-e.
 • Ha a dokkolós hangsugárzóba elemek 

vannak helyezve, és a hálózati adapter 
a dokkolós hangsugárzóhoz van 
csatlakoztatva, az adapter kihúzásakor 
a dokkolós hangsugárzó készenléti 
üzemmódra vált. A dokkolós hangsugárzó 
újraindításához nyomja meg a  gombot.

A dokkolt eszköz nem reagál
 • A „dokkolás és lejátszás” funkció csak 

4.2-es vagy újabb verziójú operációs 
rendszerrel rendelkező Androidos 
eszközöket támogat.

 • A „dokkolás és lejátszás” funkció elemes 
üzemmódban nem elérhető.

Nincs	hang,	vagy	torz	a	hang
• Állítsa be a hangerőt a dokkolós 

hangsugárzón.
• Állítsa be a hangerőt Androidos eszközén.

Az egység nem reagál
 • Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a hálózati 

csatlakozódugót, majd kapcsolja be ismét a 
dokkolós hangsugárzót.
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