
www.philips.com/support

Felhasználói kézikönyv

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

Biztonsági jelzések ismertetése 

  
A „villám” jelzés arra utal, hogy a készülékben 
lévő szigeteletlen anyag áramütést okozhat. A 
háztartásban tartózkodók biztonsága érdekében 
kérjük, ne távolítsa el a védőburkolatot. 
A „felkiáltójel” olyan funkciókra hívja fel a 
figyelmet, amelyek használatánál célszerű 
figyelmesen elolvasni a mellékelt leírásokat 
az üzemeltetés és karbantartási problémák 
megelőzéséhez. 
FIGYELEM: Az áramütés veszélyének 
csökkentése érdekében óvja a készüléket az 
esőtől és a nedvességtől, és ne helyezzen rá 
folyadékkal teli tárgyakat, például virágvázát. 
VIGYÁZAT! Az áramütés elkerülése érdekében 
teljesen illessze be a csatlakozó. (A polarizált 
csatlakozókkal rendelkező régiókban: Az 
áramütés elkerülése érdekében ügyeljen rá, 
hogy a széles érintkezőkést az aljzat széles 
nyílásába illessze.) 
• Gondosan olvassa el az utasításokat.
• Kövesse az utasításokat.
• Gondoskodjon arról, hogy a 

szellőzőnyílások ne tömődjenek el. 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 az egységből.

• Kizárólag a gyártó által javasolt 
tartozékokat használja.

• Vihar idején, vagy ha hosszabb ideig 
nem használja a készüléket, húzza ki a 
csatlakozót a hálózatból. 

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

• Elemes működtetés – VIGYÁZAT – Az 
elemek szivárgása személyi sérülést, anyagi 
kárt vagy a készülék károsodását okozhatja, 
ezért:
• Megfelelően helyezze be az elemeket 

ügyeljen a készüléken látható + és - 
jelölésekre.

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

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

• Ha a készüléket hosszabb ideig nem 
használja, távolítsa el az elemeket.

• 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.
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Figyelem

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

ráhelyezni.
 • Ne tegye ki a terméket közvetlen napfény, nyílt láng 

vagy hő hatásának. 
 • Tilos belenézni a készülékben található lézersugárba.
 • Gondoskodjon arról, hogy a hálózati kábel vagy 

csatlakozó könnyen hozzáférhető legyen, és így a 
készüléket le tudja választani a hálózati áramról.

Vigyázat

 • A készülék vezérlőinek jelen kézikönyvben leírtaktól 
eltérő működtetése, illetve működésének módosítása 
veszélyes sugárzást vagy más szempontból rendellenes 
működést eredményezhet.
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2 CD zenegép
A Philips köszönti Önt! Gratulálunk a 
vásárláshoz! A Philips által biztosított támogatás 
teljes körű igénybevételéhez regisztrálja a 
terméket a www.Philips.com weboldalon.

Bevezetés
A	készüléken	a	következő	funkciók	
használhatók:

• hangfelvétel hallgatása lemezről és más 
külső forrásról;

• rádióállomások hallgatása.

A	készülék	a	következő	médiaformátumokat	
támogatja:

 
A doboz tartalma
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3	 Kezdő	lépések
A fejezetben bemutatott műveleteket a 
megadott sorrendben végezze el.

Az elemek behelyezése
Megjegyzés

 • Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak, így használat 
után megfelelően ártalmatlanítani kell őket.

1 Nyissa ki az elemtartó rekesz fedelét.
2 Helyezzen be 6 db 1,5 V-os R14/UM-2/C 

elemet (külön kell beszerezni) a „+” és „–” 
jelzésnek megfelelő polaritással. 

3 Zárja be az elemtartó rekeszt.

 
Tápcsatlakozás	bekötése

Vigyázat

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

 • A hálózati kábel csatlakoztatása előtt győződjön meg 
róla, hogy minden más csatlakoztatást elvégzett.

6 x 1.5 V R14/UM/C CELL
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4 A Zenei CD-
berendezés 
használata

A Philips köszönti Önt! Gratulálunk a 
vásárláshoz! A Philips által biztosított támogatás 
teljes körű igénybevételéhez regisztrálja a 
terméket a www.Philips.com weboldalon.

Lemez lejátszása
Megjegyzés

 • A szerzői jogi védelemmel kódolt CD-k nem játszhatók 
le.

A következő, kereskedelmi forgalomban 
kapható audió CD-k játszhatók le:
• Írható CD-k (CD-R)
• Újraírható CD-k (CD-RW)
• MP3-CD-k
• WMA-CD-k
1 A lemeztartó kinyitása.
2 Helyezzen be egy lemezt nyomtatott 

oldalával felfelé. 
3 Zárja a lemeztálcát.
4 Tegye az OFF•FM•CD kapcsolót CD 

állásba.
• Pillanatmegállítás, illetve újraindítás: .
• A lejátszás leállításához nyomja meg a 

 gombot.

  

Műsorszámok	beprogramozása

Megjegyzés

 • Legfeljebb 20 műsorszám beprogramozására van 
lehetőség.

1 CD üzemmódban, amikor a lejátszás le van 
állítva, nyomja meg a PROG gombot.

2 Egy műsorszám kiválasztásához nyomja 
meg a  /  gombot, majd a PROG 
gombot a választás megerősítéséhez.

3 További műsorszámok beprogramozásához 
ismételje meg a 2. lépést.

4 A  gombbal lejátszhatja a 
beprogramozott műsorszámokat.

5 A program törléséhez nyomja meg a  
gombot.

Lejátszás vezérlése
Egy vagy minden műsorszám 
ismétlése
Műsorszámok véletlenszerű 
lejátszása.

PROGRAM Műsorszámok 
beprogramozása.
Lejátszás leállítása vagy 
program törlése.
Lejátszás indítása vagy 
szüneteltetése.

 / Ugrás adott műsorszámra 
vagy keresés lejátszás közben

-HANGERŐ+ Hangerő beállítása.
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Rádió hallgatása
Megjegyzés

 • Helyezze az antennát a TV-től, videomagnótól vagy más 
sugárzó forrástól a lehető legmesszebbre.

 • Az optimális vétel érdekében húzza ki teljesen az 
antennát és állítsa a megfelelő helyzetbe.

1 Tegye az OFF•FM•CD kapcsolót FM 
állásba.

2 Rádióállomások beállításához forgassa el 
lassan a TUNING gombot. 

 
Külső	eszköz	hallgatása
A készülék segítségével külső forrásról is 
hallgathat zenét.
1 Tegye az OFF•FM•CD kapcsolót FM vagy 

CDállásba.
2 Csatlakoztassa az MP3 link kábelt (nem 

tartozék) a következőkhöz:
• MP3-LINK az egység csatlakozójához 

(3,5 mm)
• a külső eszköz fejhallgató-

csatlakozójához.
3 Lejátszás indítása a készüléken (a készülék 

felhasználói kézikönyve szerint).
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5 Termékjellem-
zők

Erősítő

Névleges kimenő 
teljesítmény

2 X 1 W RMS

Válaszfrekvencia 80 Hz - 16 kHz, 
±3 dB

Jel-zaj arány 50 dB
MP3 link bemenet 0,5 V RMS 20 

kohm

Lemezek

Lézertípus Félvezető
Lemezátmérő 12 cm / 8 cm
Támogatott lemezek CD-DA, CD-R, 

CD-RW
Audió DAC 24 bit / 44,1 kHz
Teljes harmonikus torzítás <1%
Válaszfrekvencia 60 Hz -16 kHz
H/Z arány 55 dBA

Tuner

Hangolási tartomány FM: 87,5-108 MHz
Teljes harmonikus torzítás < 3%
Jel-zaj arány 40 dB

Általános	információk

Tápfeszültség 220-240 V ~, 50/60 Hz
Teljesítményfelvétel 5 W
Elemek 6 db 1,5 V; R14/UM2/C 

cellás elem
Méretek: Főegység 
(Szé x Ma x Mé):

 
245 x 131 x 212 mm

Tömeg
- Csomagolással
- Főegység

 
1,5 kg
1,1 kg
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6 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 az egység hálózati 

kábelének csatlakozója megfelelően 
csatlakozik-e.

 • Ellenőrizze, hogy van-e feszültség a 
csatlakozóaljzatban.

 • Helyezze be az elemeket a jelzéseknek  
(+/-) megfelelő irányú polaritással.

 • Cserélje ki az elemet.

Nincs	hang
 • Állítsa be a hangerőszintet.
 • Ellenőrizze, hogy a lejátszott műsorszám 

megfelelő formátumú-e.

A	kijelző	nem	működik	megfelelően.	/Egyik	
vezérlőelemre	sem	reagál	a	készülék.
• Húzza ki a hálózati kábelt a fali aljzatból. 
• Néhány másodperc múlva csatlakoztassa 

újra.

Nem játszható le a lemez
 • Ellenőrizze, hogy a lemez a nyomtatott 

felével felfelé van-e behelyezve. 
 • A lemezt mikroszálas tisztítóruhával 

tisztítsa, a közepétől egyenes vonalban a 
széle felé.

 • Előfordulhat, hogy a lemez meghibásodott. 
Játsszon le másik lemezt.

 • Ellenőrizze, hogy a CD egy véglegesített 
CD/CD-R/CD-RW.

 • Ellenőrizze, hogy a lézerlencse tiszta-e.
 • Győződjön meg róla, hogy a CD-lemez 

nem szerzői jogi védelmi technológiával 
kódolt.

A	CD-lejátszó	átugrik	bizonyos	
műsorszámokat
 • Ellenőrizze, hogy a CD-n nincs-e karcolás 

vagy szennyeződés.
 • Ellenőrizze, hogy nincs-e bekapcsolva a 

program/véletlenszerű üzemmód.
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7 Megjegyzés
A Gibson Innovations kijelenti, hogy ez a termék 
megfelel az 2014/53/EU irányelv lényeges 
előírásainak és kiegészítéseinek. A Megfelelőségi 
nyilatkozat a www.philips.com/support címen 
olvasható.
A készülék - a Philips szórakoztató elektronika 
üzletága kifejezett engedélye nélkül történő 
- bármilyen megváltoztatása vagy módosítása 
semmissé teheti a vásárló termékhasználati 
jogát.

  
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 2012/19/EK európai irányelv.
Tájékozódjék az elektromos és elektronikus 
termékek szelektív hulladékként történő 
gyűjtésének helyi feltételeiről.
Cselekedjen a helyi törvényeknek 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 2013/56/
EK európai irányelv követelményeinek, ezért ne 
kezelje ezeket háztartási hulladékként.Kérjük, 
tájékozódjon a hulladékok szelektív 
gyűjtésének helyi rendszeréről, mivel megfelelő 
hulladékkezelés hozzájárul a környezettel és 

az emberi egészséggel kapcsolatos negatív 
következmények megelőzéséhez.

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	készüléken	a	következő	címke	található:

 
Megjegyzés

 • A típusazonosító tábla az elemtartó rekeszben található.
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