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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 termék védőburkolatát. 
A felkiáltójel olyan funkciókra hívja fel a 
figyelmet, amelyek használatánál célszerű 
figyelmesen elolvasni a mellékelt leírásokat 
az üzemeltetési és karbantartási problémák 
megelőzéséhez. 
FIGYELEM: Tűz vagy áramütés veszélyének 
csökkentése érdekében óvja a készüléket az 
esőtől vagy nedvességtől, és ne helyezzen rá 
folyadékkal telt tárgyakat, például virágvázát. 
VIGYÁZAT: Az áramütés elkerülése érdekében 
a széles érintkezőkést illessze be teljesen az 
aljzat széles nyílásába. 

Figyelem

 • A termék borítását megbontani tilos. 
 • Tilos a készülék bármely alkatrészének a kenése.
 • A terméket tilos más elektromos berendezésre helyezni.
 • 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, hogy a 
készüléket le tudja választani a hálózati áramról.

• 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 

akkumulátort, 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.

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

• 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.

Vigyázat

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

Megjegyzés

 • A típusazonosító tábla az elemtartó rekeszben található.
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Hallásvédelem

  
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 torzításmentesen hallja a zenét.
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.
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2 CD zenegép
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
Ezzel a készülékkel az alábbi műveleteket 
hajthatja végre:
• audiofelvétel hallgatása lemezről, USB-

eszközről, Bluetooth-kompatibilis 
készülékről, vagy más külső forrásról; 

• FM-rádióállomások hallgatása; 
• mobileszközök feltöltése; és
• hang keverése mikrofon vagy gitár 

használatával.

A doboz tartalma
Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát:
• Fő egység
• Hálózati kábel
• Vállpánt
• Rövid használati útmutató
• Biztonsági és figyelmeztető tájékoztató
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A termék áttekintése

 
a Lemeztálca

b MIC/GUITAR	kapcsoló
• Váltás mikrofon vagy gitár üzemmódra.

c MIC/GUITAR	LEVEL
• Állítsa be a csatlakoztatott mikrofon 

vagy gitár hangerejét. 

d BASS	LEVEL
• A mély hangok szabályozása.

e VOLUME
• Hangerő beállítása.

f SOURCE
• Válassza ki a kívánt audioforrást: FM-

hangolóegység, Bluetooth, Audio in, 
lemez vagy USB.

g 
• A készülék bekapcsolása vagy 

készenléti állapotba kapcsolása.

a
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h SOUND
• Válasszon ki egy beállított hangzást.

i MAX	SOUND
• Az azonnali hangerőnövelés 

bekapcsolása vagy kikapcsolása.

j FM antenna
• Az FM-vétel javítása.

k Kijelzőpanel
• Állapot megjelenítése.

l NFC-címke
• Csatlakoztatás NFC funkcióval ellátott 

eszközhöz.

m Mikro	USB	aljzat
• USB-tárolóeszköz csatlakoztatása.

n 
• Fejhallgató csatlakoztatása.
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o AUDIO	IN
• Külső eszköz csatlakoztatása.

p MIC/GUITAR aljzat
• Mikrofon vagy gitár csatlakoztatása.

q  / 
• Ugrás az előző/következő albumra.
• Tárolt rádiócsatorna kiválasztása.

r 
• Lejátszás leállítása vagy program 

törlése.
• Bluetooth üzemmódban: a Bluetooth 

párosítási előzmények törlése.
• Bluetooth üzemmódban: Bluetooth 

eszköz leválasztása.

s 
• A lejátszás szüneteltetése és folytatása. 

t  / 
• Ugrás az előző/következő 

műsorszámra.
• Keresés műsorszámon belül. 
• Hangoljon be egy rádióállomást.

u MODE/RDS
• Lejátszás mód kiválasztása.
• Az RDS szolgáltatással rendelkező 

FM rádióállomásokhoz: RDS-adatok 
megjelenítése.

v PROG/SLEEP
• Műsorszámok beprogramozása.
• Rádióállomások beprogramozása.
• Elalvási időzítő beállítása.
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3	 Kezdő	lépések
A fejezetben bemutatott műveleteket a 
megadott sorrendben végezze el.

A	vállpánt	használata
A termék szállításához vállpánt áll rendelkezésre. 
A vállpántot illessze a termék végeihez az ábrán 
látható módon. 

 
Tápegység
A termék tápellátását hálózati kábel vagy elem 
is szolgáltathatja.

Elemes	áramellátás

Vigyázat

 • Robbanásveszély! Az elemeket tartsa távol hő- vagy 
tűzforrástól, illetve napfénytől. Az elemeket tilos tűzbe 
dobni.

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

Megjegyzés

 • Az elemek nem részei a tartozékoknak.

1 Nyissa ki az elemtartó rekesz fedelét. 
2 Helyezzen be 8 db elemet (típus: R20/ D 

méretű, vagy UM 1 típusú) a polaritás (+/-) 
jelzéseinek megfelelően.

3 Zárja be az elemtartó rekeszt.

 
Tápfeszültség

Figyelem

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

 • Áramütésveszély! A hálózati tápforrás 
lecsatlakoztatásakor mindig a csatlakozódugónál fogva 
húzza ki a csatlakozót. A kábelt tilos húzni.

Csatlakoztassa a hálózati kábelt a 
következőkhöz:

• a készüléken található AC~	MAINS 
aljzatba. 

• a fali aljzathoz.

 

C D SOU N D M AC H I N E  A Z1
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Bekapcsolás
A készülék bekapcsolásához nyomja meg a  
gombot.

 » A készülék visszaáll az utoljára 
kiválasztott forrásra.

Készenléti	üzemmódba	kapcsolás
A termék a következő esetekben vált készenléti 
módba: 
• A  gomb ismételt megnyomása esetén.
• Lemez üzemmódban az eszköz 15 percen 

keresztül nem érzékel lemezt; 
• A zenelejátszás 15 percre le van állítva; 

vagy 
• 15 percen keresztül nem csatlakozik USB, 

Bluetooth, vagy egyéb külső eszköz.

Válasszon ki egy forrást
A SOURCE gomb többszöri megnyomásával 
válassza ki a forrást: FM-hangolóegység, 
Bluetooth, AUDIO IN, lemez vagy USB.

FM rádióállomások 
automatikus	tárolása

Megjegyzés

 • A jobb vétel érdekében húzza ki teljesen az antennát és 
állítsa a megfelelő helyzetbe.

Amennyiben a termék bekapcsolt állapotában 
nincs tárolt rádióállomás, a rendszer felkéri az 
FM rádióállomások automatikus tárolására.
1 Csatlakoztassa a tápellátáshoz a terméket.

 » A következő üzenet jelenik meg: 
[AUTO	INSTALL	-	PRESS	PLAY,	STOP	
CANCEL] (az állomások automatikus 
telepítéshez nyomja meg a  
gombot; törléshez pedig a  gombot) .

2 Nyomja meg a  gombot az átfogó 
keresés elindításához.
 » A termék automatikusan eltárolja a 

megfelelő jelerősséggel rendelkező FM 
rádióállomásokat.

 » Miután a készülék minden 
rádióállomást eltárolt, az elsőként 
beprogramozott állomás sugárzása 
automatikusan megkezdődik.

 » Ha nem található rádióállomás, a 
[CHECK	ANTENNA]	(antenna 
ellenőrzése) felirat gördül le a kijelzőn. 
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4 Lejátszás 
lemezről	vagy	
USB-eszközről

Lemez lejátszása
Megjegyzés

 • Ellenőrizze, hogy a lemezen van-e lejátszható 
audiotartalom.

1 A felső egységen található lemeztartót 
felfelé húzva nyissa ki.

2 Helyezze be a lemezt úgy, hogy nyomtatott 
oldala felfelé nézzen, majd zárja be a 
lemeztartót.

  
3 A SOURCE gomb ismételt megnyomásával 

választhatja ki a forráslemezt.
 » A lejátszás automatikusan 

megkezdődik.

Lejátszás	USB-eszközről
Megjegyzés

 • Ellenőrizze, hogy az USB-eszköz rendelkezik-e 
lejátszható audiotartalommal.

1 Csatlakoztassa az USB-eszközt a mikro 
USB aljzathoz.

CD

  
2 A SOURCE gomb ismételt megnyomásával 

választhatja ki az USB-forrást.
 » A lejátszás automatikusan 

megkezdődik. Ha nem, nyomja meg a 
következőt: .

Lejátszásvezérlés
Lejátszás közben a lenti utasítások szerint 
szabályozza a lejátszást.

Gomb Funkció
 / Az előző vagy a következő 

hangfelvételre ugráshoz nyomja meg.
Nyomja le és tartsa lenyomva a 
műsorszámon belüli, lejátszás közbeni 
gyors előre-/hátratekeréshez. A 
lejátszáshoz való visszatéréshez pedig 
engedje fel.

 / Az előző vagy a következő albumra 
ugráshoz nyomja meg.
Nyomja le a lejátszás elindításához 
vagy szüneteltetéséhez.
Nyomja le a lejátszás leállításához.

MODE Nyomja le ismételten a következő 
kiválasztásához:

 : Az aktuális zeneszám ismételt 
lejátszása.

 (MP3 zeneszámok esetén): Az 
aktuális album ismételt lejátszása.

 : Az összes műsorszám 
ismétlődő lejátszása.

 : Az összes műsorszám 
véletlenszerű lejátszása.
OFF: A normál lejátszáshoz való 
visszatérés.
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Műsorszámok	
beprogramozása
CD vagy USB módban legfeljebb 20 műsorszám 
beprogramozására van lehetőség.
1 A lejátszás leállítását követően tartsa 

nyomva a PROG gombot 2 másodpercig a 
program mód aktiválásához.
 » [PROG] (program) villogni kezd a 

kijelzőn.

2 MP3 műsorszámoknál nyomja meg a  /  
gombot egy album kiválasztásához.

3 Egy zeneszám sorszámának kiválasztásához 
nyomja meg a  /  gombot, 
majd a PROG gombot a választás 
megerősítéséhez.

4 További műsorszámok beprogramozásához 
ismételje meg a 2-3. lépést.

5 A  gombbal lejátszhatja a 
beprogramozott műsorszámokat.
 » Lejátszás közben megjelenik a [PROG] 

(program) felirat.
• A program törléséhez nyomja meg a 

 gombot.
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5 Lejátszás 
Bluetooth-
kompatibilis 
készülékekről

A termék Bluetooth-kompatibilis eszközök 
hangfelvételeinek lejátszására alkalmas.

Készülék	csatlakoztatása
Megjegyzés

 • Ellenőrizze, hogy a Bluetooth eszköz kompatibilis-e 
ezzel a termékkel.

 • Mielőtt eszközt párosítana a készülékkel, tekintse 
át a készülék felhasználói kézikönyvét a Bluetooth-
kompatibilitással kapcsolatban. 

 • A termék maximum 8 párosított eszközt tud 
megjegyezni.

 • Ellenőrizze, hogy a Bluetooth funkció be van-e 
kapcsolva eszközén, illetve, hogy készüléke láthatóra van 
állítva más Bluetooth eszközök számára.

 • A készülék és a Bluetooth funkciós eszköz között 
lévő bármilyen akadály csökkentheti a működési 
hatótávolságot.

 • Az interferencia elkerülése érdekében tartsa távol más 
elektronikus eszközöktől.

Készülék	manuális	csatlakoztatása

Megjegyzés

 • A készülék és a Bluetooth eszköz közötti optimális 
működési távolság körülbelül 10 méter.

1 A SOURCE gomb ismételt megnyomásával 
válassza ki a [BT] forrást.
 » A [NO	BT]	(nem található Bluetooth 

eszköz) felirat jelenik meg a kijelzőn. 

2 Engedélyezze a Bluetooth funkciót 
a Bluetooth készüléken, és keressen 
Bluetooth eszközöket (a készülék használati 
útmutatója szerint).

3 Ha a készülék kijelzőjén megjelenik a 
[PHILIPS	AZ1] elem, válassza ki azt a 
párosítás és a csatlakozás megkezdéséhez. 
Szükség esetén adja meg az 
alapértelmezett „0000” jelszót. 
 » Sikeres párosítás és csatlakozás után a 

rendszer kétszer sípol. 
A	Bluetooth-kompatibilis	készülék	
csatlakozásának	bontása:
• Tartsa lenyomva a  gombot 3 

másodpercig;
• Kapcsolja ki a Bluetooth funkciót az 

eszközön; vagy
• helyezze az eszközt a hatótávolságon 

kívülre.
A	Bluetooth-kompatibilis	készülék	ismételt	
csatlakoztatása:
• A párosított Bluetooth eszközön, amelyiken 

az automatikus újracsatlakozás be van 
kapcsolva, a termék újracsatlakozik, amint a 
rendszer észleli azt. 

• Párba állított Bluetooth eszközök esetén, 
amelyek nem támogatják az automatikus 
újracsatlakozást, gondoskodjon a készülék 
manuális újracsatlakoztatásáról.

Másik	Bluetooth-kompatibilis	eszköz	
csatlakoztatása:
• Kapcsolja ki a Bluetooth-funkciót az aktuális 

eszközön, majd csatlakoztassa a másik 
eszközt.

Eszköz	csatlakoztatása	NFC-n	
keresztül
A Rövid hatótávú kommunikáció (Near Field 
Communication, NFC) egy olyan technológia, 
ami rövid hatótávolságú vezeték nélküli 
kommunikációt tesz lehetővé különféle NFC-
kompatibilis eszközök, pl. mobiltelefonok és 
IC-címkék között. 
Ha a Bluetooth eszköz támogatja az NFC-
technológiát, akkor egyszerűen csatlakoztathatja 
azt ehhez a termékhez.
1 A SOURCE gomb ismételt megnyomásával 

válassza ki a [BT] forrást.



12 HU

2 Kapcsolja be az NFC funkciót a Bluetooth 
eszközön (részletekért lásd az eszköz 
használati útmutatóját).

3 Érintse a készülék tetején található NFC-
címkét a Bluetooth eszköz hátoldalához.

  
4 A Bluetooth eszközön fogadja el az „AZ1” 

eszközzel való párosításra vonatkozó 
kérést. Ha szükséges, adja meg a „0000” 
párosítási jelszót. 

5 A párosítás és csatlakoztatás 
végrehajtásához kövesse a képernyőn 
megjelenő utasításokat.
 » Sikeres párosítás és csatlakozás után a 

rendszer kétszer sípol.

Lejátszás	Bluetooth	eszközről
A sikeres Bluetooth-csatlakoztatás után játsszon 
le hangfelvételt a Bluetooth eszközön.

 » Létrejön a hang-adatfolyam a 
Bluetooth eszközről a termékre.

A	párosítási	információ	
törlése
Bluetooth üzemmódban tartsa lenyomva a  
gombot 8 másodpercig.

 » Az összes Bluetooth párosítási 
információ törlésre kerül.

C D SOU N D M AC H I N E  A Z1
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6 Lejátszás iPod, 
iPhone	vagy	iPad	
készülékről

A készülékkel iPod/iPhone/iPad 
audioeszközökről is hallgathat zenét.

Kompatibilis	iPod/iPhone/iPad
A termék a következő iPod/iPhone/iPad 
típusokat támogatja:
Gyártva a következőkhöz:
• iPod touch (2., 3., 4. és 5. generáció)
• iPod classic 
• iPod nano (4., 5., 6. és 7. generáció)
• iPhone 5S
• iPhone 5C 
• iPhone 5
• iPhone 4S
• iPhone 4
• iPhone 3GS
• iPhone 3G
• iPad air
• Retina kijelzős iPad mini
• iPad mini
• iPad 4
• iPad 3
• iPad 2
• iPad. 

Az	iPod/iPhone/iPad	hallgatása

1 Az USB üzemmód kiválasztásához nyomja 
meg többször a SOURCE gombot.

2 Csatlakoztassa a terméket iPod/iPhone/
iPad készülékéhez a mikro USB aljzaton 
keresztül.
 » Az Apple készülék érzékelésekor az 
[USB	DOCK]	(USB-dokkoló) felirat 
látható.

  
3 iPod/iPhone/iPad készüléken lévő 

zeneszámok lejátszása.
 » A hangfelvétel forrása. 

• A lejátszás szüneteltetéséhez / a 
lejátszás folytatásához nyomja meg az 

 gombot.
• Az előző vagy a következő 

hangfelvételre ugráshoz nyomja meg a 
 /  gombot.

iPod/iPhone/iPad	töltése
A csatlakoztatást követően az iPod/iPhone/iPad 
készülék elkezd tölteni. 

Tanács

 • A mikro USB aljzaton keresztül más típusú 
mobiltelefonok töltése is lehetséges.
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7	 Rádió	hallgatása

FM-rádióállomások	
behangolása

Megjegyzés

 • A jobb vétel érdekében húzza ki teljesen az antennát és 
állítsa a megfelelő helyzetbe.

1 Az SOURCE gomb ismételt 
megnyomásával választhatja ki az FM 
tunerforrást.

2 Nyomja meg, és tartsa lenyomva a  / 
 gombot, amíg a frekvencia változni nem 

kezd.
 » [SEARCH] (keresés) jel látható.
 » A termék automatikusan behangol egy 

megfelelő erősséggel fogható állomást.

3 Ismételje meg a 2. lépést további állomások 
beállításához.
• Gyengén fogható állomás 

behangolásához nyomja meg többször 
a  /  gombot, amíg a vétel nem 
javul.

Rádióállomások	önműködő	
beprogramozása

Megjegyzés

 • Legfeljebb 30 előre beállított rádióállomás 
beprogramozására van lehetőség.

Az FM hangolás módban tartsa nyomva a 
 gombot 2 másodpercig, hogy aktiválja az 

automatikus beprogramozást.
 » Megjelenik az [AUTO] (automatikus) 

üzenet.

 » Az összes elérhető rádióállomás 
automatikusan eltárolásra kerül, majd a 
rendszer az elsőként tárolt rádióadót 
kezdi sugározni.

Rádióállomások kézi 
beprogramozása

Megjegyzés

 • Egy beprogramozott rádióállomás törléséhez tároljon 
másik állomást a helyére.

1 Hangoljon be egy rádióállomást.
2 Tartsa lenyomva a PROG gombot 

3 másodpercig a beprogramozás 
aktiválásához.
 » [PROG] megjelenik a kijelzőn.

3 A  /  gombbal rendeljen egy számot 
az adott rádióállomáshoz, majd a 
megerősítéshez nyomja meg a PROG 
gombot.
 » Megjelenik az előre beállított szám és a 

rádióállomás frekvenciája.

4 További állomások beprogramozásához 
ismételje meg az 1–3. lépést.

Tárolt rádióállomás 
kiválasztása
Hangolóegység üzemmódban nyomja meg 
a  /  gombot egy előre beállított szám 
kiválasztásához.
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RDS-információk	
megjelenítése
Az RDS (rádióadatrendszer, Radio Data System) 
szolgáltatással FM-állomások jeleníthetnek 
meg kiegészítő információkat. RDS-állomás 
behangolásakor megjelenik az RDS-ikon.
1 RDS-állomás behangolása
2 Nyomja meg többször az RDS gombot 

a következő információkon való 
végiglépkedéshez (ha rendelkezésre állnak).
 » Programszolgáltatások
 » Program típusa, például [NEWS] 

(hírek), [SPORT] (sport), [POP	M] 
(popzene)...

 » Rádió szöveges üzenet
 » Idő
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8	 Hangerő	és	
hanghatások	
beállítása

Hangerő	beállítása
Lejátszás közben a VOLUME gomb 
elforgatásával növelheti vagy csökkentheti a 
hangerőt.

Előre	beállított	hangzás	
kiválasztása
Lejátszás közben nyomja meg ismételten a 
SOUND gombot az előre beállított hanghatás 
kiválasztásához:
• [FLAT] (semleges)
• [JAZZ] (jazz)
• [POP] (pop)
• [ROCK] (rock)
• [CLASSIC] (klasszikus)

A	mélyhang	beállítása
Lejátszás közben a BASS	LEVEL gomb 
elforgatásával állíthatja be a mélyhangszintet.

Az	azonnali	hangerőnövelés	
be-	vagy	kikapcsolása
Lejátszás közben nyomja meg többször az MAX 
SOUND gombot egy opció kiválasztásához. 
• [MAX	ON]	(maximális hangerő 

bekapcsolása): a hangerő azonnali 
megnövelése funkció bekapcsolása.

• [MAX	OFF]	(maximális hangerő 
kikapcsolása): a hangerő azonnali 
megnövelése funkció kikapcsolása.
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9	 Egyéb	jellemzők

Hang keverése mikrofon/gitár 
használatával
Mikrofon vagy akusztikus/elektromos gitár 
használata esetén lehetőség van a hang 
audioforrással való keverésére. 

Vigyázat

 • Ne csatlakoztasson basszusgitárt a MIC/GUITAR 
aljzathoz, mivel az a termék károsodásához vezethet.

Megjegyzés

 • Make sure that you have switched

1 Csatlakoztassa a mikrofont vagy gitárt a 
készülék MIC/GUITAR aljzatához.

  
2 Állítsa a MIC/GUITAR kapcsolót MIC vagy 

GUITAR helyzetbe. 
3 Válassza ki a kívánt audioforrást (FM 

hangolóegység/Bluetooth/AUDIO IN/
lemez/USB), és indítsa el a lejátszást.

4 Szólaltassa meg a gitárt vagy énekeljen a 
mikrofonba.
• A forrás hangerejének beállításához 

forgassa el a 	VOLUME gombot.
• A mikrofon vagy a gitár hangerejének 

beállításához forgassa el a MIC/
GUITAR	LEVEL gombot. 

Külső	audioeszköz	hallgatása
A termék külső audioeszközről, például MP3-
lejátszóról történő zenelejátszásra is alkalmas.
1 Csatlakoztasson egy audiobemeneti kábelt 

egy 3,5 mm-es csatlakozó mindkét végével
• a készüléken található AUDIO	IN 

aljzatba és
• a külső eszköz fejhallgató aljzatához.

  
2 A SOURCE gomb többszöri 

megnyomásával válassza ki az AUDIO IN 
(audiobemenet) forrást.

3 Audio lejátszása külső eszközről (lásd az 
eszköz használati útmutatóját).
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Elalvási	időzítő	beállítása

1 A készülék bekapcsolása.
2 Nyomja meg többször a SLEEP gombot az 

időtartam kiválasztásához (percben).
 » A beállított időtartam elteltével a 

készülék automatikusan készenléti 
módba vált.

Az	elalváskapcsoló	kikapcsolása:
• Nyomja meg többször a SLEEP 

gombot, amíg az [OFF] (Ki) jelzés meg 
nem jelenik.

Megjegyzés

 • A tápkábel kihúzásakor az elalváskapcsoló beállítása 
törlésre kerül.

Fejhallgató	használata
Csatlakoztasson fejhallgatót a termék  
aljzatába.
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10 Termékadatok
Megjegyzés

 • A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül 
módosítható.

Termékjellemzők

Erősítő
Névleges kimenő teljesítmény 2 x 20 W RMS
Jel-zaj arány > 62 dBA
Bemeneti érzékenység
- AUX IN bemenet 0,5 V / 47 KΩ
- Gitár bemenet 1,5 V / 47 KΩ
- Mikrofon bemenet 1,5 mV / 600 

Ω

Lemez
Teljes harmonikus torzítás < 1,5%
Válaszfrekvencia 60 Hz - 16 KHz, 

-3 dB
H/Z arány > 57 dB

Tuner
Hangolási tartomány FM: 87,5 - 108 MHz
Hangolórács FM: 50 KHz
Teljes harmonikus torzítás < 5%

Bluetooth
Bluetooth verzió V2.1+EDR
Támogatott profilok A2DP, AVRCP v1.4
Hatótávolság 10 m (szabad területen)

Általános	információk
Tápegység
- Váltakozó áram 100 - 240 V ~, 

50/60 Hz
- Elem 8 x 1,5 V R20/ 

D Cell/UM 1
Üzemi teljesítményfelvétel 
(AC mód esetén)

30 W

Teljesítményfelvétel 
készenléti üzemmódban

<0,5 W

Támogatott gitártípusok Akusztikus gitár ; 
elektromos gitár

Méretek
- Főegység (Sz x Ma x Mé) 508 x 240 x 

224 mm
Tömeg - Főegység 6,8 kg

Tájékoztató	USB-lejátszhatóságról
Kompatibilis	USB-eszközök:

• USB flash-memória (USB V2.0)
• USB flash-lejátszók (USB V2.0)
• Memóriakártyák (a készülékkel való 

használathoz egy további kártyaolvasó 
szükséges)

Támogatott	formátumok:
• USB vagy memóriafájl-formátum: 

FAT16 és FAT32 (szektorméret: 512 
byte)

• MP3 átviteli sebesség (adatsebesség): 
32 - 320 kb/s és változó átviteli 
sebesség

• Könyvtárak egymásba ágyazottsági 
szintje: legfeljebb 8

• Albumok / mappák száma: legfeljebb 99
• Zeneszámok / felvételek száma: 

legfeljebb 999
• Unicode UTF8-kódolású fájlnév 

(maximális hosszúság: 16 byte)
Nem	támogatott	formátumok:

• Üres albumok: az üres albumok olyan 
albumok, amelyek nem tartalmaznak 
MP3-/WMA-fájlokat. Ezek nem 
jelennek meg a készülék kijelzőjén.
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• A készülék figyelmen kívül hagyja a 
nem támogatott formátumú fájlokat. 
Figyelmen kívül hagyja és nem 
játssza le például a .doc kiterjesztésű 
Word dokumentumokat, illetve a .dlf 
kiterjesztésű MP3-fájlokat.

• AAC-, WAV- és PCM-hangfájlok
• DRM-védelemmel ellátott WMA-fájlok 

(.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
• Veszteség nélkül tömörített formátumú 

WMA-fájlok

Támogatott	MP3-lemezformátumok
• ISO9660, Joliet
• Címhosszúság legfeljebb: 999 karakter (a 

fájlnév hosszúságától függően)
• Maximális albumszám: 99
• Támogatott mintavételi frekvenciák: 32 kHz 

/ 44,1 kHz / 48 kHz
• Támogatott bitsebességek: 32~320 (kbps), 

változtatható bitsebességek

Karbantartás
A	készülékház	megtisztítása
• A tisztításhoz használjon egy puha, enyhe 

tisztítószerrel kissé megnedvesített 
anyagot. Ne használjon alkohol- vagy 
ammóniatartalmú tisztítószert, illetve 
dörzshatású anyagokat.

Lemezek	tisztítása
• Ha egy lemez piszkos lesz, egy tisztítókendő 

segítségével végezze a tisztítását. A lemez 
középről kifelé haladva tisztítsa.

  
• Ne használjon oldószereket, mint például 

benzin, hígító, kereskedelmi forgalomban 
kapható tisztítószerek, vagy az analóg 
lemezekhez való használatra szánt 
antisztatikus permeteket.

A	lemez	lencséjének	tisztítása
• A hosszan tartó használatot követően kosz 

vagy por gyűlhet össze a lemez lencséjén. A 
jó minőség biztosítása érdekében tisztítsa 
meg a lemez lencséjét a Philips CD-lencse 
tisztítóval, vagy más, kereskedelemben 
kapható tisztító segítségével.. Kövesse a 
tisztítóval járó utasításokat.

RDS-programtípusok
NO TYPE Nem RDS-típusú műsorok
NEWS Hírszolgáltatás
AFFAIRS Politika és aktuális témák
INFO Speciális tájékoztató műsorok
SPORT Sport
EDUCATE Oktatás és továbbképzés
DRAMA Rádiójátékok és irodalom
CULTURE Kultúra, vallás és társadalom
SCIENCE Tudomány
VARIED Szórakoztató műsorok
POP M Popzene
ROCK M Rockzene
MOR M Könnyűzene
LIGHT M Klasszikus könnyűzene
CLASSICS Klasszikus zene
OTHER M Speciális zenei műsorok
WEATHER Időjárás
FINANCE Pénzügyek
CHILDREN Gyermekműsorok
SOCIAL Társadalmi ügyek
RELIGION Vallás
PHONE IN Betelefonálós műsorok
TRAVEL Utazás
LEISURE Szabadidő
JAZZ Dzsesszzene
COUNTRY Country zene
NATION M Nemzeti zenék
OLDIES Nosztalgia
FOLK M Népzene
DOCUMENT Dokumentumműsor
TES Ébresztési teszt
ALARM Ébresztés
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11 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.

Általános
Nincs	áram
 • Győződjön meg arról, hogy az egység 

tápkábele megfelelően van-e csatlakoztatva.
 • Ellenőrizze, hogy van-e feszültség a fali 

aljzatban.
 • Helyezze be az elemeket a jelzéseknek (+/-

) megfelelő irányú polaritással.
 • Cserélje ki az akkumulátort.
Nincs	hang,	vagy	torz	a	hang
 • Állítsa be a készülék hangerejét.
 • A csatlakoztatott eszközön állítsa be a 

hangerőt.
Az egység nem reagál
 • Vegye ki az elemeket, és kapcsolja be újra a 

készüléket. 
 • Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a hálózati 

csatlakozódugót, majd kapcsolja be ismét a 
rendszert.

A <item> nem észlel lemezt
 • Helyezzen be egy lemezt.
 • Ellenőrizze, hogy nem lett-e lefelé 

behelyezve a lemez.
 • Várjon, míg a lencséről elpárolog a 

kicsapódott nedvesség.
 • Cserélje ki vagy tisztítsa meg a lemezt.

 • Használjon véglegesített CD-lemezt vagy 
megfelelő formátumú lemezt.

Rossz	minőségű	rádióvétel
 • Növelje a távolságot az egység és a TV vagy 

a videomagnó között.
 • Húzza ki teljesen az FM-antennát.
Az	USB-eszközön	található	egyes	fájlok	nem	
játszhatók	le
 • Az USB-eszközön található mappák vagy 

fájlok száma meghaladja az előírt értéket. 
Ez nem utal meghibásodásra.

 • A fájlok formátuma nem támogatott.
Az	USB-eszköz	nem	támogatott
 • Az USB-eszköz nem kompatibilis a 

készülékkel. Próbálkozzon másik eszközzel.

A	Bluetooth	eszközről
Bluetooth-kompatibilis	eszközhöz	való	
csatlakozást	követően	a	hang	rossz	minőségű.
 • Gyenge a Bluetooth-vétel. Tegye az eszközt 

közelebb a készülékhez, vagy távolítson el 
minden akadályt a kettő közül.

Nem	lehet	csatlakozni	a	készülékhez.
 • A készülék Bluetooth funkciója nincsen 

engedélyezve. A funkció engedélyezésének 
módját a készülék felhasználói 
útmutatójában találja.

 • A készülék már másik Bluetooth-
kompatibilis eszközhöz csatlakozik. 
Csatlakoztassa le a másik eszközt, majd 
próbálja újra.

A párba rendezett eszköz egyfolytában 
csatlakozik	és	lecsatlakozik.
 • Gyenge a Bluetooth-vétel. Tegye az eszközt 

közelebb a készülékhez, vagy távolítson el 
minden akadályt a kettő közül.

 • Egyes készülékek esetén a Bluetooth-
kapcsolat energiatakarékossági okok miatt 
automatikusan megszakadhat. Ez nem 
jelenti a készülék meghibásodását.
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12 Megjegyzés
A Gibson Innovations által kifejezetten jóvá 
nem hagyott változtatások és átalakítások a 
készüléken semmissé tehetik a felhasználó jogait 
e termék működtetésére vonatkozóan.

Megfelelőség

  
A Gibson Innovations kijelenti, hogy ez a 
termék megfelel az 1999/5/EK irányelv lényeges 
előírásainak és kiegészítéseinek. A Megfelelőségi 
nyilatkozat a www.philips.com/support. címen 
olvasható.

Óvja a környezetet!

  
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.

Védjegyre vonatkozó 
információk

  
A Bluetooth® jelzés és az emblémák a 
Bluetooth SIG Inc. bejegyzett védjegyei. A 
Gibson engedéllyel használja ezeket jelzéseket. 
Minden egyéb védjegy és kereskedelmi név az 
illető jogtulajdonost illeti.

http://www.philips.com/support
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Az N Mark az NFC Forum, Inc. védjegye vagy 
bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és 
más országokban.

 
A „Made for iPod”, a „Made for iPhone” és 
a „Made for iPad” címkék azt jelentik, hogy 
az elektronikus tartozékok kifejezetten iPod, 
iPhone vagy iPad készülékkel való használatra 
készültek, és gyártói tanúsítvánnyal rendelkeznek 
arról, hogy megfelelnek az Apple teljesítményi 
előírásainak. Az Apple nem vállal felelősséget 
a készülék működéséért, vagy a biztonsági és 
szabályozó előírásoknak való megfelelésért. 
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a tartozék 
iPod, iPhone vagy iPad készülékekkel történő 
használata befolyásolhatja a vezeték nélküli 
teljesítményt.
Az iPod és iPhone az Apple Inc. Egyesült 
Államokban és más országokban bejegyzett 
védjegye. Az iPad az Apple Inc. védjegye.
A	készüléken	a	következő	címke	található:

  
  
II. TECHNIKAI OSZTÁLYÚ, kettős szigetelésű 
készülék védelmi földelés nélkül.
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