
MEDFÖLJANDE TILLBEHÖR
– Fjärrkontroll
– USB kabel
– video kabel
– CD-ROM USB PC LINK installations
– nätsladden

TOPP- OCH FRONTPANELERNA (Se 1)

1 p - 3,5 mm hörlursuttag
OBS: Högtalarna tystas när hörlurarna kopplas till appa-
raten.

2 VOLUME - justerar volymnivå eller förstärkarnivåer
(BASS/ MID /HIGH)

3 STANDBY ON y - byter mellan på / av;
4 SOURCE - för att välja som ljudkälla funktionerna

CD/ TUNER/ USB PC LINK/ GAME •AUX
5 IR SENSOR -infraröd sensor för fjärrkontroll
6 LCD Ruta - visar apparatens status
7 [dB]: - indikations display för bas styrka.
8 ALBUM /PRESET -, + :

MP3 (endast): för att välja föregående/nästa
album
TUNER :-för att välja föregående/nästa 
inprogrammerade station

SEARCH ∞ , §
MP3-CD / CD :
- för att söka bakåt eller framåt inom ett spår;
- för att hoppa till början av ett aktuellt/

föregående/ följande spår
USB PC LINK -för att hoppa till början av ett
föregående/ följande spår
TUNER : - för att ställa in en radiostation 

2;- för att stoppa/ göra paus i MP3-CD / CD / USB
PC LINK -spelning

9 - för att stoppa MP3-CD / CD / USB PC LINK-
spelning;

- för att radera ett MP3-CD / CD-program
MODE :
- för att välja olika spårlägen: dvs repeat eller 

shuffle (slumpvis) ordning
9 USB - anslut medföljande usb kabel härifrån till

usbporten på din dator
0 GAMESOUND - väljer ljudeffekter BLAST/

PUNCH/ SPEED/ NORMAL i GAME •AUX 
spelfunktion

WOOX - väljer specialbas förbättring på / av 
EQUALIZER -för att välja bas, mellan och diskant
frekvenser
PROG

MP3-CD / CD : -för att programmera in spår och
granska programmet;
TUNER : - för att lagra radiostationer

BAND / DISPLAY
BAND : - för att välja våglängdsband
DISPLAY: - visar MP3-CD funktioner

! AUDIO IN ( LEFT / RIGHT) -kontakten LINE-IN for
externt audio apparat.
VIDEO IN - håller videokontakten på plats.(innehåller
ingen mottagningssignal. Bara för att hålla kablarna
på plats.)

@ OPEN•CLOSE – öppnar / stäanger CD-luckan.

BAKRE PANELEN (Se 1)

# Teleskopisk antenn - förbättrar FM-mottagningen
$ Batterifack - för 8 batterier, typ

R-20, UM-1 eller D-celler
% AC MAINS - ingång för nätsladd
^ VIDEO OUT- anslut till VIDEO IN uttaget på en

TV eller VCR för att titta eller spela in. 

FJÄRRKONTROLL (Se 1)

1 CD - för att ställa in MP3-CD / CD som ljudkälla
TUNER - för att välja som ljudkälla / våglängdsband
USB - välja USB PC LINK
AUX - välja GAME •AUX

2 y -knapp för att koppla på/ställa i standby (Om
enheten går på batteri, fungerar knappen som en
på/av-knapp.)

3 REPEAT -upprepar alla spår i USB PC LINK källa
eller väljer upprepningsläge i CD källa.
SHUFFLE -för att spela MP3 CD/ CD-spår i slumpvis
ordning i CD / USB PC LINK källa
MUTE - för att avbryta/ återuppta ljudet

4 VOL 4, 3 -- justerar volymnivå eller förstärkar-
nivåer (BASS/ MID /HIGH)

5 ¡ , ™ -för att välja föregående/nästa spår i MP3-CD
/ CD / USB PC LINK -spelning
9 - för att stoppa MP3-CD / CD / USB PC LINK-

spelning;
- för att radera ett MP3-CD / CD-program

Svenska KNAPPAR

= I rutan programnumret, våglängdsbandet och
frekvensen visas.

5. Upprepa de fyra moment ovan för att lagra andra
radiostationer.

OBS: Du kan ta bort en lagrad station genom att
lagra en annan frekvens i dess ställe.

Lyssna till en automatiskt eller manuellt inpro-
grammerad station
Tryck en eller flera gånger på en av ALBUM / 
PRESET- eller + knapparna tills den önskade inpro-
grammerade stationen visas.

MP3-CD/ CD-SPELARE
VIKTIGA SPECIFIKATIONER
Stödda format:
• Diskformat ISO9660, Joliet och multi-sessions-CD-

skivor. Använd ISO9660 skivformat när du bränner
CD-ROM.

• MP3 musikformat.
• MP3 bit rate (data rate): 32-320 kbps och variabel

bit rate.
• 650Mb och 700Mb CD-R samt CD-RW.
• Katalogerna kan ha en hierarki på upp till åtta

nivåer (max. 64 tecken).

Allmän information
Den revolutionerande nya musikkompressionstekniken
MP3 (MPEG Audio Layer3) gör att ursprungliga
digitala ljuddata kan krympas ner med en faktor på
upp till 10 utan att ljudkvaliteten försämras märkbart.
Därför kan du spela in upp till tio timmars musik av
CD-liknande kvalitet på en enda CD-ROM.

Hur du kan få MP3-musik
Antingen kan du ladda ner laglig MP3-musik från
Internet, eller göra om dina CD-skivor till MP3-format
med valfri programvara för MP3-kodning, eller spela in
på en CD-R(W).
• För att få god ljudkvalitet rekommenderas en

datahastighet på 128 kbps för MP3-filer.
• I viss kodningsprogramvara finns möjlighet att

skydda musikfiler. Det betyder att filerna bara kan
spelas på den dator där de skapades. Om du
bränner sådana fler på en CD-ROM, kan du inte
spela dem på den här apparaten. Se till att du
inaktiverar skyddet på kodningsprogramvaran
innan du skapar musikfiler. Om du gör det är du
ansvarig för att du inte bryter mot nationell och
internationell lag om upphovsrätt.

När du bränner MP3 CD-skivor
• För att undvika problem vid avspelningen eller

med saknade filer måste du se till att filnamnen är
skrivna med engelska bokstäver och att
MP3filerna har tillägget .mp3.

• Använd programvara för skrivningen som gör att
du kan spela in MP3-spårtitlar (filer) i
nummerordning och bokstavsordning. För uppgifter
om hur du använder programvaran hänvisas till
bruksanvisningarna för programvaran.

• När du spelar in på en CD-RW måste du se till att
du avslutar (finaliserar) alla sessioner, så att
apparaten kan läsa och spela upp dina spår.

Hur du organiserar MP3 filer
Du kan lagra upp till 35 album och 400 på en titlar
MP3 CD.
Album och titlar kan sorteras i bokstavsordning.
• MP3 CD/ CD-album och titlar visas som nummer i

rutan.

VIKTIGT
Denna apparat kan inte spela/ stöder inte
följande format:
• Tomma album: ett tomt album är ett album som

inte innehåller MP3-filer. De visas inte i rutan.
• Filformat som inte stöds hoppas över. Det betyder

t.ex. att: Word-dokument eller .doc eller MP3-filer
med tillägget .dlf ignoreras, och spelas inte.

• Playlistfiler, t.ex. m3u, pls of WMA, AAC,
Winamp, Sonic, RealJukebox, MS Mediaplayer
7.0, MusicMatch.

• Inspelningar som gjorts på t.ex.. Packet Writing
och Package Writing.

Spela MP3 CD och CD
Denna CD-spelare spelar ljudskivor som CD-R(W) och
MP3 CD-ROM.
• CD-I, CDV, VCD, DVD eller CD-skivor för datorer

kan inte spelas.
1. Tryck på STANDBY ON y för att koppla på, och

sedan på SOURCE där du väljer CD.
2. Tryck på OPEN•CLOSE öppna CD-luckan.

] visas när CD-luckan är öppen.

3. Lägg i en CD eller CD-R med den tryckta sidan upp
och tryck försiktigt på CD-luckan för att stänga den.
] I rutan visas vid läsning av innehållet

på CD-skivan.
] I rutan visas om ingen skiva

ligger i eller om skivan är fel ilagd.

MP3-CD/ CD-SPELARE MP3-CD/ CD-SPELARE

USB PC LINK USB PC LINK
Underhåll och säkerhet (Se 0)

Hantering av CD-spelaren och CD-skivor
• IOm CD-spelaren inte kan läsa CD-skivorna rätt kan

du pröva med att göra ren linsen med en
rengöringsskiva innan du tar apparaten för repara-
tion.

• Linsen i CD-spelaren får aldrig vidröras!
• Plötsliga förändringar i temperaturen kan göra att

linsen i CD-spelaren immas igen av kondens. Då
går det inte att spela CD-skivor. Försök inte rengöra
linsen, utan låt apparaten stå varmt tills fuk-
tigheten avdunstar.

• Håll alltid CD-luckan stängd så att det inte kommer
damm på linsen.

• Gör ren dina CD-skivor genom att torka dem i en rak
linje från mitten utåt mot kanten med en mjuk luddfri
duk. Använd inte rengöringsmedel - då kan skivan
skadas.

• Skriv aldrig något på CD-skivor och klistra inga lap-
par på dem.

Säkerhetsinformation
• Utsätt inte apparaten, batterierna eller CD-skivor

för fuktighet, regn, sand eller stark värme.
• Gör ren apparaten med en torr trasa. Använd inte

rengöringsmedel som innehåller alkohol, ammoniak,
bensen eller skurpulver. Då kan apparaten skadas.

• Ställ apparaten på en hård plan yta så att den inte
kan vicka. Se till att det finns tillräckligt med ventila-
tion så att apparaten inte blir för varm.

2; - för att stoppa/ göra paus i MP3-CD / CD / USB
PC LINK -spelning

5 / 6 -för att söka bakåt eller framåt inom ett spår;
TUNER: - för att ställa in en radiostation 

6 EQUALIZER -- för att välja bas, mellan och diskant
frekvenser
WOOX -- väljer specialbas förbättring på / av
GAMESOUND - väljer ljudeffekter BLAST/
PUNCH/ SPEED/ NORMAL i spelfunktion

7 ALBUM /PRESET -, + :
MP3 (endast): för att välja föregående/nästa
album
TUNER :-för att välja föregående/nästa 
inprogrammerade station

STRÖMMATNING
Du bör i möjligaste mån använda apparaten på nät-
strömmen för att spara på batterierna. Se till att du
drar ut kontakten ur apparaten och ur vägguttaget
innan du byter batterier.

Batterier (medföljer ej) (Se 1)
• Lägg i 8 batterier, typ R-20, UM-1 eller D-celler, 

(helst alkaliska) åt rätt håll.

Fjärrkontroll (Se A)
• Lägg i två batterier av typ AAA, R03 eller UM4

(helst alkaliska).

Om batterier används på fel sätt kan elektrolyten
läcka ut och fräta i facket eller batterierna kan
explodera.
• Blanda inte olika typer av batterier, t.ex. alkaliska bat-

terier och brunstensbatterier. Använd bara batterier av
samma typ i apparaten.

• När du byter batterier ska du inte försöka blanda
gamla med nya.

• Batterier innehåller kemiska ämnen och
måste kasseras på rätt sätt.

Strömmatning från nätet
1. Se efter att eltypen, som anges på apparatens

undersida, stämmer med eltypen där du bor. Om
inte, rådgör med butiken eller en serviceverkstad.

2. Om apparaten har en spänningsväljare, ska den
vara ställd så att den motsvarar den lokala nät-
spännningen.

3. Sätt i nätkontakten i ett vägguttag.

4. För att göra apparaten strömlös drar du ut kontak-
ten ur vägguttaget.

AUTOMATIC STANDBY (Strömsparfunktion)
En strömsparfunktion stänger automatiskt av enheten
15 minuter efter det att en MP3-CD eller en CD har kom-
mit slutet och ingen knapp har tryckts ner.

Typplåten finns på apparatens undersida.

GRUNDFUNKTIONER
Koppla på och av och välja funktion
1. Tryck på STANDBY ON y för att koppla på

enheten.
2. Tryck på SOURCE en eller flera gånger för att

välja CD, TUNER, USB PC LINK eller
GAME•AUX -funktion.

3. Tryck på STANDBY ON y för att stänga av
enheten.

OBS: Inställningarna för ton, ljud, inprogrammerade
radiostationer och volym (upp till en maxnivå på 20)
behålls i minnet.

Ställa in volym och ljud (Se 2)
1. Justera volymen med VOLUME . 

= I rutan visas nivåindikationen och ett
nummer mellan 0 och 32..

2. wOOx
För att förbättra bassmottagning, tryck wOOx en eller
flera gånger för att slå på/ av.

= wOOx-knappens bakgrundsljus lyser upp när
wOOx är påslagen.

OBS:
- wOOx kan användas under TUNER, CD, USB PC LINK

och GAME•AUX funktion.
- Vissa skivor kan spelas in med hög modulation som

orsakar missljud vid hög volym. Om detta inträffar,
inaktivera  wOOx eller minska volmen.

3. EQUALIZER
För att justera bas, mellan och diskant frekvenser tryck
EQUALIZER en eller flera gånger, rotera då VOLUME
inom 3 sekunder för justering av varje nivå.

=DI rutan visas , , eller
nivån (-5 till +5) eller .

OBS:
1. EQUALIZER kan användas under TUNER, CD,

USB PC LINK och GAME•AUX funktion..
2. För att förhindra att de båda basalternativen

påverkar varandra, fungerar de inte samtidigt. Det
går inte att kombinera basen från EQUALIZER
med wOOx

4. GAMESOUND
För att justera dina spelljud, tryck GAMESOUND en
eller flera gånger för ditt val.

=Då visas , ,
eller helt kort i rutan.

OBS: GAMESOUND är bara tillgängligt när du
spelar i GAME•AUX funktion.

MUTE: Så stängs ljudet av
1. Tryck på MUTE på fjärrkontrollen för att omedel-

bart tysta ljudet.
= Avspelningen fortsätter utan ljud, och 

blinkar i rutan.
2. För att få tillbaka ljudet, gör du något av följande:

– tryck på MUTE igen;
– justera volymen;
– ändra källa.

DIGITAL RADIO (Se 3)
Ställa in radiostationer
1. Tryck på STANDBY ON y för att koppla på, och

sedan på SOURCE en eller flera gånger där du
väljer TUNER (eller tryck en gång på TUNER på
fjärrkontrollen.).
= I rutan visas helt kort, följt av

våglängdsbandet, frekvensen och det inprogram-
merade stationsnumret, om det redan finns
lagrat.

2. Tryck på BAND / DISPLAY en eller flera gånger för
att välja våglängdsband.( TUNER på fjärrkontrollen)

3. Ställa in radiostatione: radiostationer Du kan
ställa in dina stationer manuellt eller genom automa-
tisk sökning:
Tryck på ∞ eller § (på fjärrkontrollen 5 eller 6)
och släpp upp knappen när frekvensen i rutan börjar
löpa.

= Radion ställer automatiskt in sig på en station
med tillräckligt stark signal. I rutan visas

vid automatisk stationsinställning.

4. Upprepa moment 3 tills du kommer till önskad
station.

• För att ställa in en station med svag signal trycker
du med korta upprepade tryck på ∞ eller § tills du
får bäst mottagning.(5 eller 6 på fjärrkontrollen.).

Hur du förbättrar radiomottagningen:
• För FM, drar du ut, lutar och vrider på den

teleskopiska antennen. Minska längden om sig-
nalen är för stark.

• För MW, använder apparaten en inbyggd antenn.
Den antennen riktar du genom att vrida hela appa-
raten.

Lagra radiostationer
Du kan lagra upp till 30 radiostationer sammanlagt i
minnet, manuellt eller automatiskt (Autostore).

Autostore – automatisk lagring
Autostore startar automatisk att programmera in
radiostationer med början från programnummer 1.
Radion programmerar bara in stationer som inte redan
finns i minnet.
1. Tryck på ALBUM / PRESET- eller + en eller flera

gånger för att välja det programnumret där du vill
att inprogrammeringen ska börja.

2. Tryck på PROG i minst fyra sekunder för att
aktivera automatiskt inprogrammering.
=I rutan visas: De tillgängliga

stationerna programmeras i en ordning som
motsvarar våglängdsbandet stryka, dvs FM, följt
av MW. När alla stationer har lagrats, spelas
sedan den först automatiskt inprogrammerade
stationen.

Manuell inprogrammering
1. Ställ in önskad radiostation (se Ställa in radio-

stationer).
2. Tryck på PROG för att aktivera inprogrammeringen.

= I rutan blinkar :  program .

3. Tryck på ALBUM / PRESET- eller + en eller flera
gånger för att tilldela stationen ett nummer mellan 1
och 30.

4. Tryck på PROG igen för att bekräfta.

STRÖMMATNING GRUNDFUNKTIONER

] I rutan visas eller

om skivan är skadad eller
smutsig:
– under hela CD-användningen;

– under hela MP3-CD-användningen;
– I CD-stoppläge visas: totalt antal spår och

total speltid.

– visas om du har lagt i en ej slut-
behandlad CD-R(W) eller en tom skiva.

OBS: MP3-skivor kan ta över 10 sekunder att läsas.

4. Tryck på 2; för att starta avspelningen.
=I rutan visas: Det aktuella spårnumret och hur

mycket av spåret som har spelats.
=Om det är en MP3-CD, visas också albumnumret.

5. För att göra en paus i avspelningen, trycker du på
2;. Tryck på 2; igen för att starta CD-spelningen
igen.
= Display: speltiden blinkar under paus.

6. För att stoppa MP3-CD/ CD-spelningen trycker du
på 9.

7. Tryck på STANDBY ON y för att koppla av
enheten.

OBS: MP3-CD / CD -spelningen slutar också när:
– CD-luckan öppnas;
– CD-skivan har kommit till slutet;
– du väljer tuner som källa.

Visa MP3 CD/CD-text
Tryck under avspelningen helt kort upprepade gånger
på BAND / DISPLAY , så visas informationen:

MP3-CD
Tryck på BAND / DISPLAY en eller flera gånger för
att visa t.ex:

– låtens namn och spårlängd;
– albumets namn och spelad spårlängd;
– albumets nummer, spårnumret och spelad spår-

längd;
– ID3 tag-uppgifter, om sådana finns. Annars visas

i displayen..

CD-skivor
Tryck på BAND / DISPLAY en eller flera gånger för
att visa t.ex:

– Det aktuella spårnumret och spelad spårtid under
CD-spelning;

– Hur mycket speltid som är kvar av det aktuella
spåret.

Välja ett annat spår
• Tryck en eller flera gånger på SEARCH ∞ eller §

på apparaten för att välja spåret. (på 
fjärrkontrollen ¡ eller ™) 

• Om du har valt ett spårnummer kort efter att du
laddat en CD-skiva eller i PAUSE-läge,måste du
trycka på 2; för att starta spelningen .

Endast MP3:
Tryck först på ALBUM/ PRESET – eller + en eller
flera gånger för att hitta ditt album. Utför sedan föl-
jande två moment.

] I rutan visas: om inga album
finns.

Hitta ett stycke inom ett spår
1. Håll ner SEARCH ∞ eller §.(på 

fjärrkontrollen 5 eller 6)
– Då spelas CD-skivan på hög hastighet och låg

volym.
– Inget ljud hörs under snabbsökning framåt eller

bakåt på MP3.
2. När du känner igen det stycke du vill höra, släpper

du upp ∞ eller §. för att gå tillbaka till normal
avspelning.(på fjärrkontrollen 5 eller 6)

OBS: Det endast möjligt att söka inom det pågående
spåret.

Olika spårlägen: SHUFFLE och REPEAT (Se 4 - 7)
Du kan välja och ändra de olika spellägena och kom-
binera dem med PROGRAM.

shuffle - spåren på en hel CD/ eller i ett helt program
spelas i slumpvis ordning.
shuffle repeat all - spåren på en hel CD-skiva eller i
ett CD-program spelas oavbrutet i slumpvis ordning.
repeat all - hela CD/ -programmet upprepas.
repeat - det aktuella (slumpvis valda) spåret spelas
oavbrutet

1. För att välja spelläge, trycker du på MODE en eller
flera gånger. (SHUFFLE / REPEAT på 
fjärrkontrollen ).

2. Tryck på 2; för att starta spelning från STOPP-
låge.
]Om du har valt shuffle, startar spelningen

automatiskt.

3. För att välja normal avspelning trycker du
upprepade gånger på MODE tills de olika lägena
inte längre visas.
– Du kan också trycka på 9 för att gå ur det aktuel-

la spelläget.

Programmera in spårnummer
Välj och lagra dina CD-spår i önskad ordning när du är
i stoppläge. Upp till 20 spår kan lagras i minnet.
1. Tryck på SEARCH ∞ eller § på apparaten för att

välja önskat spårnummer.(på 
fjärrkontrollen ¡ eller ™)

Endast MP3:
Tryck först på ALBUM/ PRESET – eller + en eller
flera gånger för att hitta ditt album, och tryck sedan
på SEARCH ∞ eller §. (på fjärrkontrollen ¡ eller ™)
2. Tryck på PROG.

™ I rutan visas: program och det valda
spårnumret. .visas helt kort.

™ I rutan visas: om inget
spår valts för programmering.

3. Upprepa moment 1 och 2 för att välja och lagra
alla spår du vill ha i ditt program.
™ I rutan visas: om du försöker

programmera in mer än 20 spår.

4. Förm att starta uppspelningen av ditt CD-program
trycker du på 2;.

OBS: Under normal uppspelning kan du trycka PROG
för att lägga till innevarande spår i din programmer-
ingslista.

Granska programmet
Om du håller ner PROG i stoppläge, visas alla de
lagrade numren i rätt ordning.

=I rutan visas: om inget spår har
programmet.

Radera ett program
Du kan radera programmet genom att:
• trycka på 9 två gånger;

=Då visas helt kort, och program
försvinner.

• Tryck på STANDBY ON y

• välj en annan ljudkälla
• Öppna CD-luckan.

GAMESOUND (Se 8)

SPELA MED GAMESOUND: 
1. Tryck SOURCE på enheten för val av GAME •AUX

funktion (AUX på fjärrkontrollen)
=Displayen rullar 

2. Anslut din hållare till uttagen på framsidan av
enheten AUDIO IN ( LEFT / RIGHT) och VIDEO
IN.

3. Tryck först på GAMESOUND en eller flera gånger
för atta välja dina spelljud funktioner.

=Då visas , ,

eller helt kort i rutan.

Anslut annan utrustning till din enhet

Använd medföljande video kabel för att ansluta VIDEO
OUT terminalen på enhetens baksida VIDEO IN på en
TV eller VCR för uppspelning eller inspelning. 

USB PC LINK

Snabb Igångssättnings Guide
PC system krav

– USB port med Windows 98 SE / ME/ 2000/ XP
– Intel Pentium MMXX200 eller snabbare
– CD-ROM drive

Installation av programvaran MusicMatch
1. Använd medföljande USB kabel av sorten för 

anslutning av enheten till USB porten på din dator. 
(Se B)

2. Tryck SOURCE (USB på fjärrkontrollen) en eller flera
gånger för val av USB PC LINK.

3. Slå på din dator och sätt i medföljande  USB PC LINK
installations skiva i datorns CD-ROM drive. Denna pro-
gramvara kan också laddas ned från:
http://www.audio.philips.com.

MP3-CD/ CD-SPELARE MP3-CD/ CD-SPELARE

UNDERHÅLL OCH SÄKERHET

DIGITAL RADIO DIGITAL RADIO
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- jotkut levyt voidaan nauhoittaa suurella modulaati-
olla, joka aiheuttaa säröjä suurella äänenvoimakku-
udella. Jos näin tapahtuu, ota wOOx pois päältä tai
pienennä äänenvoimakkuutta. 

3. EQUALIZER
Säädä basson, keskialueen ja diskantin taajuuksia
painamalla EQUALIZER kerran tai useammin,
pyöräytä sitten VOLUME 3 sekunnin sisällä säätääk-
sesi kunkin tason.

=Näyttöön ilmestyy hetkeksi , ,
tai taso (-5 to +5) tai .

Huom: 
1. EQUALIZER voidaan käyttää TUNER, CD, USB PC

LINK ja GAME•AUX  lähteiden aikana.
2. Äänihäiriöiden estämiseksi basson säätötoimet

toimivat muut poissulkien. Ei ole mahdollista yhdis-
tää bassoääntä toiminnosta EQUALIZER
dynaamiseen bassoäänitehostukseen wOOx

4. GAMESOUND
Säädä peliäänet painamalla GAMESOUND kerran tai
useammin valitaksesi vaihtoehtosi.

=Näyttöön ilmestyy hetkeksi ,

, tai .

Huom: GAMESOUND on käytettävissä ainoastaan,
kun pelaat GAME•AUX lähteessä.

MUTE: Äänen mykistys
1. Paina kaukosäätimen toimintoa MUTE äänituotan-

non keskeyttämiseksi välittömästi. 
= Toisto jatkuu ilman ääntä ja näyttö vilkkuu

.

2. Äänituotannon uudelleenaktivoimiseksi voit: 
– painaa uudelleen MUTE;
– säätää äänenvoimakkuussäätimiä;
– vaihtaa lähteen.

DIGITAALINEN VIRITIN (Ks 3)

Radioasemille virittäminen
1. Paina STANDBY ON y ja paina SOURCE kerran

tai useammin valitsemaan TUNER.(tai paina
kaukoohjaimen TUNER-painiketta).
= Näyttö: näyttöön limestyy hetkeksi ja

sen jälkeen aaltokaista, taajuus ja ohjelmoitu
asemanumero, jos jo tallennettu.

2. Paina BAND / DISPLAY kerran tai useammin aal-
tokaistan valitsemiseksi.( tai kaukoohjaimella
TUNER )

3. Viritys asemille: voit virittää asemille manu-
aalisesti tai automaattisen hakuvirityksen avulla:
paina ∞ tai § (tai kaukoohjaimella 5 tai 6 ) ja
vapauta painike, kun taajuus näytössä alkaa juosta.
= Radio virittyy automaattisesti riittävän kuulu-

valle asemalle. Näyttöön ilmestyy 
automaattisen virityksen aikana.

4. Toista vaihe 3 tarpeen vaatiessa, kunnes löydät
halutun aseman. 

• Heikon aseman virittämiseksi paina ∞ tai § (tai
kaukoohjaimella 5 tai 6 ) hetken ajan ja toistu-
vasti, kunnes olet saanut optimin vastaan.

Radion vastaanoton parantamiseksi:
• Kun kysymyksessä on FM, venytä, kallistele ja

kääntele sisään työnnettävää antennia. Vähennä
sen pituutta, jos signaali on liian voimakas.

• Kun kysymyksessä on MW, laite käyttää sisään
rakennettua antennia. Kohdista tämä antenni koko
laitetta käännellen.

Radioasemien ohjelmointi
Pystyt tallentamaan muistiin enintään 30 radioasemaa
manuaalisesti tai automaattisesti (Autostore).
Autostore – automaattinen tallennus
Autostore käynnistää automaattisesti radioasemien
ohjelmoinnin ohjelmointipaikasta 1.Laite ohjelmoi vain
sellaisia asemia, jotka eivät vielä ole muistissa.
1. Paina ALBUM / PRESET- tai + kerran tai useam-

min sen numeron valitsemiseksi. 
2. Paina PROG vähintään 4 sekunnin ajan autostore-

ohjelmoinnin aktivoimiseksi.
= Näyttö: näyttöön ilmestyy .

Tarjolla olevat asemat ohjelmoidaan 
aaltokaistan vastaanottovahvuusjärjestyksessä:
FM sitten MW .Kun kaikki asemat on tallennet-
tu, ensimmäinen valmiiksi ohjelmoitu asema
toistetaan automaattisesti.

Manuaalinen ohjelmointi
1. Viritä halutulle asemalle (ks. osaa Viritys

radioasemille).
2. Paina PROG ohjelmoinnin aktivoimiseksi.

= Näyttö: program aktivoimiseksi.

Raitanumeroiden ohjelmointi
Oltaessa pysäytysasennossa valitse ja tallenna CD-rai-
dat haluttuun järjestykseen. Muistiin voidaan tallentaa
enintään 20 raitaa. 
1. Paina SEARCH ∞ tai § laitteella haluamasi rai-

tanumeron valitsemiseksi.(tai kaukoohjaimella ¡
tai ™).

Vain MP3 CD -levyt:
Paina ensin ALBUM/ PRESET – tai + kerran tai sitä
useammin kyseisen albumin löytämiseksi; paina sen
jälkeen SEARCH ∞ tai §. (tai kaukoohjaimella ¡ tai
™).
2. Paina PROG.

™ Näyttö: program ja valittu raitanumero.
ilmestyy hetkeksi näyttöön.

™ Näyttö: jos ei ole valittu
raitaa ohjelmointia varten.

3. Toista vaiheet 1-2 valinnan suorittamiseksi ja
haluttujen raitojen tallentamiseksi.
™ Näyttö: jos yrität ohjelmoida yli 20

raitaa. 
4. CD-ohjelmasi toiston käynnistämiseksi paina 2;.

Huom.: Tavallisen toiston aikana voit painaa
PROG lisätäksesi kuluvan kappaleen 
ohjelmalistaasi.

Ohjelman tarkistus
Oltaessa pysäytysasennossa paina ja pidä painettuna
PROG, kunnes näyttöön ilmestyvät kaikki tallentamasi
raitanumerot järjestyksessä.

=Näyttö: jos ei ole ohjelmoitu 
raitoja.

Ohjelman ylipyyhintä
Voit ylipyyhkiä ohjelman:
• painamalla 9 kahdesti;

= ilmestyy näyttöön hetkeksi ja program
sen jälkeen.

• painamalla STANDBY ON y

• valitset toisen toimintalähteen.
• avaa CD kannen. 

GAMESOUND (Ks 8)
PELAAMINEN GAMESOUND:ILLA
1. Paina SOURCE laitteessa valitaksesi GAME•AUX

toiminnon (AUX kaukoohjaimella)
=Näyttö vierittää 

2. Yhdistä konsolisi satulavöihin laitteen etuosassa
AUDIO IN ( LEFT / RIGHT) ja VIDEO IN.

3. Paina GAMESOUND kerran tai useammin valitak-
sesi vaihtoehtosi.

=Näyttöön ilmestyy hetkeksi  ,
, tai .

Muiden laitteiden yhdistäminen laitteeseen
Käytä mukana toimitettavaa videokaapelia yhdistääk-
sesi VIDEO OUT päätteen laitteen takaosassa VIDEO
IN pistokkeeseen TV:ssä tai VCR:ssä katsomista tai
nauhoitusta varten. 

USB PC LINK
Nopea asetusopas
PC-järjestelmän vaatimukset

– USB portti ja Windows 98 SE / ME/ 2000/ XP
– Intel Pentium MMXX200 tai parempi 
– CD-ROM asema

MusicMatch ohjelmiston asennus
1. Käytä mukana toimitettavaa USB kaapelia hen yhdis-

tääksesi laitteen USB porttiin tietokoneessasi (Ks B)
2. Paina SOURCE (USB kaukoohjaimella) kerran tai

useammin valitaksesi USB PC LINK.
3. Laita PC päälle ja laita mukana toimitettava USB PC

LINK asennuslevy PC:n CD-ROM asemaan. Tämä
sovellusohjelma voidaan myös ladata osoitteesta:
http://www.audio.philips.com.

TÄRKEÄÄ!
Käytä asiakaskohtaista MusicMatch ohjelmis-
toa USB PC Link sovellustasi varten. Jos
tarpeen, pura kaikki muut MusicMatch jukebox
ohjelmistot ensin PC järjestelmästäsi.
4. Asennusopas ilmestyy automaattisesti. Jollei, mene

CD-ROM asemaan Windows Explorerissa ja kak-
soisnapsauta USBPCLINK.exe. Suorita sitten seuraa-
vat vaiheet:
– Valitse haluamasi kieli listalta.
– Valitse installer driver.
– Valitse installer MusicMatch jukebox.
– Valitse muut vaihtoehdot (Tutorial, Free 

goodies, FAQ).

Huom: 
- Lue MusicMatch opetusohjelma ennen kuin käytät
sitä ensimmäistä kertaa. Varmista, että äänen-
voimakkuustaso PC:ssäsi on sopivasti säädetty
varmistaaksesi äänen ulostulon laitteestasi. Parasta
mahdollista suoritusta varten taajuuskorjaintoiminto
MusicMatch:ssä on asetettava alhaiselle tasolle.

GAMESOUND USB PC LINK

4 VOL 4, 3 -- säätää äänenvoimakkuuden tason tai
taajuuskorjaimen tasot (BASS/ MID /HIGH)

5 ¡ , ™ -valitsee edellisen/ seuraavan kappaleen MP3-
CD/ CD / USB PC LINK toistossa
9 - pysäyttää MP3-CD / CD / USB PC LINK -toiston; 

- pyyhkii pois MP3-CD / CD-ohjelman
2; - käynnistää tai keskeyttää MP3-CD / CD / USB

PC LINK -toiston
5 / 6 -suorittaa haun taaksepäin ja eteenpäin

raidan puitteissa;
TUNER: - virittää radioasemille

6 EQUALIZER -- valitsee basson, keskialueen ja
diskantin taajuuksia
WOOX -- valitsee erityisbassokorostuksen päällä/
pois päältä
GAMESOUND - valitsee äänitehosteet BLAST/
PUNCH/ SPEED/ NORMAL pelitilassa

7 ALBUM /PRESET -, + :
MP3 (vain): - valitsee edellisen/seuraavan 
albumin
TUNER :-valitsee edellisen/seuraavan ohjelmoidun
kanavan

VIRTALÄHDE
Aina kun mahdollista käytä verkkovirtalähdettä paris-
ton keston pidentämiseksi. Varmista, että irrotat virta-
johdon laitteesta ja pistorasiasta ennen paristojen
asennusta.

Paristot (ei toimituksen mukana) (Ks 1)
• Asenna 8 paristoa, tyyppi R-20, UM-1 tai D-cells, 

(mieluummin alkaliparistot) ja varmista oikea
polaarisuus.

Kaukosäädin (ks A)
• Asenna 2 paristoa, tyyppi AAA, R03 tai UM4

(mieluummin alkaliparistot).

Paristojen väärä käyttö voi saada aikaan elektrolyyt-
tivuodon ja syövyttää paristolokeron tai aiheuttaa
paristojen halkeamisen.
• Älä sekoita paristotyyppejä: esim. alkaliparistoja hiili-

sinkki-paristoihin. Käytä laitteessa vain samantyyp-
pisiä paristoja.

• Uudet paristot asennettaessa älä sekoita vanhoja
paristoja uusiin paristoihin.

• Paristot sisältävät kemiallisia aineita, joten
ne on hävitettävä asianmukaisesti.

AC-Vaihtovirtaa käytettäessä
1. Tarkista, että virtajännite, joka esitetään lait-

teen pohjaosassa sijaitsevassa 
tyyppikilvessä, vastaa paikallista virtajännitettä.
Jos näin ei ole, ota yhteys myyntiedustajaan tai
huoltokeskukseen.

2. os laite on varustettu jännitevalitsimella, säädä
valitsin niin, että se vastaa paikallista verkkovir-
taa. 

3. Liitä virtajohto pistorasiaan.
4. Verkkovirran katkaisemiseksi irrota laitteen virta-

johto pistorasiasta.

Auto-Standby mode (Automaattinen valmiustila)
Kun MP3-CD/ CD-soitin on toiston lopussa ja pysyy
pysähdysasennossa yli 15 minuutin ajan, virta
katkaistaan laitteesta automaattisesti virran
säästämiseksi.

Tyyppikilpi sijaitsee laitteen pohjaosassa.

PERUSTOIMINNOT
Virran kytkentä ja katkaisu ja toiminnon valinta
1. Paina STANDBY ON y laitteella virran

kytkemiseksi.
2. Paina SOURCE kerran tai useammin valitsemaan:

CD, TUNER, USB PC LINK tai GAME•AUX
function..

3. Paina STANDBY ON y virran katkaisemiseksi
laitteesta.

Huom: Ääni, ääniasetukset, virittimen ennalta ohjel-
moidut asetukset ja äänenvoimakkuuden taso (mak-
simiäänentasolle 20) säilyy laitteen muistissa.

Äänenvoimakkuuden ja äänen säätäminen (Ks 2)
1. Säädä äänenvoimakkuus säätimellä VOLUME. 

= Näyttö esittää äänenvoimakkuustason 
ja numeron välillä 0-32.

2. wOOx
Korosta bassovastetta painamalla wOOx kerran tai
useammin kytkeäksesi päälle/ pois päältä.

= wOOx-avain taustavalo syttyy, kun  wOOx
kytketään päälle.

Huom:
- wOOx voidaan käyttää TUNER, CD, USB PC LINK ja

GAME•AUX lähteiden aikana.

]Näyttö: tai ,
jos levy on vaurioitunut/ likainen:
– koko CD-toiminnan ajan;
– koko MP3-CD-toiminnan ajan;
– CD:n pysäytystilassa: raitojen kokonaismäärä

ja toiston kokonaisaika.
– ilmestyy näyttöön, jos olet asen-

tanut viimeistelemättömän CD-R(W):n/ tyhjän
levyn.

Huom.: MP3-CD-levyjen lukeminen voi viedä yli
10 sekuntia.

4. Paina 2; toiston käynnistämiseksi.
=Näyttö: Senhetkisen raidan numero ja CD:n 

toistoon kulunut raidan aika.
=Jos kysymyksessa on MP3-CD, näytössä

esitetään myös albumin numero.
5. Toiston keskeyttämiseksi paina 2;. Paina 2;

uudelleen toiston käynnistämiseksi.
= Näyttö: speltiden blinkar under paus.

6. CD:n toiston pysäyttämiseksi paina 9.
7. Paina STANDBY ON y laitteen kytkemiseksi.
Huom.: MP3-CD / CD:n toisto pysähtyy myös, kun:

– CD-pesä on auki;
– CD on toistettu loppuun;
– alitset viritinlähteen.

MP3 CD/ CD –tekstin toisto
Paina BAND / DISPLAY painiketta toiston aikana
hetken ajan ja toistuvasti teksti-informaation katse-
lemiseksi:
MP3 CD -levyt 
Paina BAND / DISPLAY kerran tai useammin saadak-
sesi katseltavaksi esim. seuraavat:

– otsikon nimi ja toistoon kulunut raidan aika;
– albumin nimi ja toisoon kulunut raidan aika;
– albumin numero, raidan numero ja toistoon

kulunut raidan aika;
– ID3-merkkitiedot, jo saatavana. Muussa tapauk-

sessa näytössä näkyy .
CD-levyt
Paina BAND / DISPLAY kerran tai useammin esim.
seuraavien katselemiseksi:

– Senhetkisen raidan numero ja CD:n toistoon
kulunut aika;

– Senhetkisen raidan jäljellä oleva toistoaika.

Erilaisen raidan valitsemiseksi
• Paina SEARCH ∞ tai § (tai kaukoohjaimella ¡

tai ™)  laitteella kerran tai toistuvasti valinnan
suorittamiseksi. 

• Jos olet valinnut kaistanumeron pian CD-levyn
latausken jälkeen tai oltaessa PAUSE-taukoasen-
nossa, on välttämätöntä painaa 2; toiston käyn-
nistämisekasi.

Vain MP3 CD -levyt:
Paina ensin ALBUM/ PRESET – tai +  kerran tai use-
ammin kyseisen albumin löytämiseksi. Noudata sen
jälkeen seuraavana kuvattua kahta toimivaihetta.

] Näyttö: jos tarjolla ei ole
albumeita.

Tietyn kohdan löytäminen raidan puitteissa
1. Paina ja pidä painettuna SEARCH ∞ tai §.(tai

kaukoohjaimella 5 tai 6).
– CD-levy toistetaan suurella nopeudella ja
alhaisella äänenvoimakkuudella.
– MP3:n pikamyötäkuuntelun/pikakelauksen

aikana ei kuulu ääntä.
2. Kun tunnistat haluamasi kohdan, vapauta ∞ tai

§. normaalin toiston käynnistämiseksi.(tai
kaukoohjaimella 5 tai 6).
Huom.: Haku on mahdollista vain kyseisen 
kappaleen sisällä.

Erilaisia toistotiloja: SHUFFLE ja REPEAT 
(Ks 4 - 7)
Voit valita ja muuttaa eri toistotiloja ja yhdistää tilat
toiminnollla PROGRAM.
shuffle - koko CD:n/ ohjelman raidat toistetaan satun-
naisessa järjestyksessä
shuffle repeat all - koko CD:n/ ohjelman tois-
tamiseksi jatkuvasti satunnaisessa järjestyksessä
repeat all - rtoistaa koko CD:n/ ohjelman
repeat - toistaa senhetkisen (satunnaisen) raidan
jatkuvasti
1. Toistotilan valitsemiseksi paina MODE kerran tai

useammin.(SHUFFLE / REPEAT kaukoohjaimella).
2. Paina 2; toiston käynnistämiseksi pysäytysasen-

nossa oltaessa.
]Om du har valt shuffle, startar spelningen

automatiskt.
3. Normaalin toiston valitsemiseksi paina MODE

toistuvasti, kunnes eri tilat eivät näy enää
näytössä.
– Voit painaa myös 9 toistotilan peruuttamiseksi.

MP3-CD/CD-SOITIN MP3-CD/CD-SOITIN

TEHON LÄHDE PERUSTOIMINNOT PERUSTOIMINNOT DIGITAALINEN VIRITIN

VIKTIGT!
Använd den skräddarsydda programvaran
MusicMatch till din USB PC Link applikation.
Om nödvändigt, avinstallera först alla andra
MusicMatch jukebox program från din dator.
4. Installationsguiden kommer automatiskt upp. Om

inte, gå till CD-ROM drive i Windows Explorer
och dubbelklicka på USBPCLINK.exe. Följ sedan
följande steg: 
– Välj ditt önskade språk från listan.
– Välj installer driver.
– Välj installer MusicMatch jukebox.
– Välj andra funktioner (Tutorial, Free goodies,

FAQ).

OBS:
- Läs MusicMatch instruktionen innan du använder
den för första gången. Se till att volymnivån på din
dator är justerad till en lämplig nivå på din enhet. För
bästa resultat ska equalizerfunktionen i MusicMatch
ställas in på en låg nivå. 

5. Starta MUSICMATCH JUKEBOX och gör dina
egen spellista med favoritlåtar genom att dra och
släppa musikspåren från valfritt ställe i din dator
till fönstret med spellistan. 

OBS:
-- IOm du får problem när du använder  USB PC LINK,
läs då FAQ (Ofta Förekommande Frågor) som finns
sparad i din USB PC LINK installations skiva eller
besök ww.audio.philips.com för de senaste uppda-
teringarna av  FAQ.
Efter installation, se "Connecting to USB PC
LINK" för detaljer om USB PC LINK operationer.

Starta digital CD audio output
Innan du spelar cd-skivor på din dators CD-ROM drive,
behöver du konfigurera din dators hårddisk enligt föl-
jande:
För Windows ME/ 2000/ XP
1. Gå till system panels menyn och välj:

'SYSTEM', 'PROPERTIES', 'HARDWARE', 
'DEVICE MANAGER', 'CD-ROM DRIVES' och
'PROPERTIES'.

För Windows 98 SE
2. Kontrollera att inställningen 'Möjliggör digital CD

audio för denna CD-ROM utrustning' är vald
(enabled).

OBS:-För windows 98 SE kan du behöva kontrollera
din dators manual för korrekt konfiguration.

Anslutning till USB PC LINK (Se 9)
USB PC LINK tillåter dig att spela upp din musiksam-
ling från datorn via de kraftfulla  AZ2558 förstärkare
och högtalare.

VIKTIGT!
Se till att programvaran MusicMatch har
installerats.  Se "Snabb Igångssättnings Guide"
för USB PC Link.

1. Slå på din dator och AZ2558.
] Kontrollera att volymen på din dator är hörbar

och inte inställd på minimum.

2. Tryck på SOURCE (USB på fjärrkontrollen) en eller
flera gånger för att välja USB PC LINK .

3. Vid korrekt anslutning kommer din dator att
automatiskt sätta igång MUSICMATCH 
JUKEBOX.
] Om ljud har identifierats kommer innevarande

spårnamn att rulla.

]Om rullar ett tag, kontrollera
anslutningen mellan din dator och enheten.

4. Tryck på ¡ eller ™ till dess att önskat spår i spellis-
tan är utmärkt 

5. Tryck på 2; för att starta avspelningen.
] Spårets spelade tid visas och spårnamnet rullar

en gång 
OBS: Displayen visar ENDAST Engelska bok-
stäver i versaler.
6. Om du vill se detaljer om spåret på displayen,

tryck MODE.
Under uppspelning av din spellista:
– Tryck SHUFFLE / REPEAT på fjärrkontrollen för

att: spela alla spår i växelvis ordning / upprepa
alla spår.

7. För att avsluta uppspelningsläget/ stoppa uppspel-
ning, tryck 9 eller välj en annan ljudkälla.

MUKANA TOIMITETTUJA VARUSTEITA
– Kauko-ohjain
– USB kaapelia
– videokaapelia
– CD-ROM USB PC LINK asennuslevy
– sähköjohto

YLÄ- JA ETUPANEELIT (Ks 1)
1 p - 3,5 mm stereo-kuulokeliitin
Huom: Kaiuttimet mykistetään, kun kuulokkeet on
kytketty laitteeseen.

2 VOLUME - säätää äänenvoimakkuuden tason tai
taajuuskorjaimen tasot (BASS/ MID /HIGH)

3 STANDBY ON y - kytkee/ katkaisee virran 
laitteesta

4 SOURCE - valitsee äänilähteen toiminnon: CD/
TUNER/ USB PC LINK/ GAME •AUX

5 IR SENSOR infrapunainen anturi kaukosäädintä
varten

6 LCD Näyttö - esittää laitteen tilan
7 [dB]: - näyttö osoittaa basson voimakkuutta.
8 ALBUM /PRESET -, + :

MP3 (vain): - valitsee edellisen/seuraavan 
albumin
TUNER :-valitsee edellisen/seuraavan ohjelmoidun
kanavan

SEARCH ∞ , §
MP3-CD / CD :
- suorittaa haun taaksepäin ja eteenpäin raidan

puitteissa;
- ylihyppää senhetkisen raidan/ edellisen/

myöhemmän raidan alkuun
USB PC LINK -ylihyppää edellisen/ myöhemmän
raidan alkuun
TUNER : - virittää radioasemille

2;- käynnistää tai keskeyttää MP3-CD / CD / USB
PC LINK -toiston
9 - pysäyttää MP3-CD / CD / USB PC LINK -toiston; 

- pyyhkii pois MP3-CD / CD-ohjelman
MODE :
- valitsee erilaisia toistotiloja esim.repeat tai 
shuffle (satunnainen) järjestys

9 USB - yhdistä mukana oleva USB-kaapeli tästä
tietokoneesi USB -porttiin

0 GAMESOUND - valitsee äänitehosteet BLAST/
PUNCH/ SPEED/ NORMAL pelitilassa
WOOX - valitsee erityisbassokorostuksen päällä/
pois päältä 
EQUALIZER -selects bass, mid and high
frequencies.
PROG

MP3-CD / CD : -ohjelmoi raidat ja tarkistaa ohjel-
man;
TUNER :- ohjelmoi valmiiksi radioasemat

BAND / DISPLAY
BAND : - valitsee aaltokaistan
DISPLAY: - näyttää MP3-CD toiminnot

! AUDIO IN ( LEFT / RIGHT) -Presa di LINE-IN per un
apparecchio esterno.
VIDEO IN - pitää video pistokkeen paikoillaan, (ei
tarjoa signaalivastetta. Kaapelihallintaa varten ain-
oastaan.) 

@ OPEN•CLOSE – paina luukkua sen avaamiseksi/
sulkemiseksi

TAKAPANEELI (Ks 1)
# Kokoon työnnettävä antenni - parantaa FM-vas-

taanoton
$ Paristolokero - 8 paristoa varten, tyyppi R-20,,

UM-1 tai D-solut
% AC MAINS - sisääntulo verkkovirtajohtoa varten
^ VIDEO OUT- yhdistää VIDEO IN pistokkeeseen

TV:ssä tai VRC:ssä katsomista tai nauhoitusta
varten. 

KAUKOSÄÄDINL (Ks 1)

1 CD - valitsee MP3-CD/ CD-äänilähteen
TUNER - alitset viritinlähteen. tai aaltokaistan
USB - valitsee USB PC LINK
AUX - valitsee GAME •AUX

2 y -virta/ valmiuskytkin (Jos laite on paristokäyttöi-
nen, tämä toimii virran kytkijänä/ katkaisijana)

3 REPEAT -toistaa kaikki kappaleet USB PC LINK läh-
teessä tai valitsee toistotilat CD lähteessä.
SHUFFLE -toistaa kaikki MP3 CD/ CD –raidat satun-
naisessa järjestyksessä CD / USB PC LINK läh-
teessä.
MUTE - keskeyttää/ käynnistää äänen

Suomi SÄÄTIMET

3. Paina ALBUM / PRESET- tai + kerran tai useam-
min antamaan tälle asemalle numero välillä 1-30.

4. Paina uudelleen PROG toiminnon vahvistamiseksi.
= Näyttö esille ilmestyy ohjelmoitu numero, aal-

tokaista ja taajuus.
5. Toista vaiheet 1-4 muiden asemien tallentamiseksi.
Huom: Voit ylipyyhkiä valmiiksi ohjelmoidun aseman
tallentamalla toisen taajuuden sen tilalle.

Valmiiksi ohjelmoidun tai autostore-aseman
kuuntelu
Paina painikkeita ALBUM / PRESET- tai + , kunnes
näytössä on haluttu valmiiksi ohjelmoitu asema.

MP3-CD/ CD-soitin
Tärkeitä teknisiä tietoja
Tuetut formatoinnit:
• Levyformatointi ISO9660, Joliet ja moni-yhteys-

CD-levyt. Käytä ISO9660-levyformatointia CD-ROM
"poltettaessa". 

• MP3-musiikkiformatoinnit.
• MP3-bittiarvo (data-arvo): 32-320 kbps ja

säädettävä bittiarvo.
• 650Mb ja 700Mb CD-R ja CD-RW:t.
• Hakemistopesä maksimi 8 tasoa (maksimi 64

merkkiä). 

Yleistietoja
Musiikkitiivistysteknologia MP3 (MPEG Audio Layer 3)
supistaa alkuperäisen digitaalisen audiodatan jopa
kertoimella 10 äänen laadun siitä sen kummemmin
kärsimättä. Näin on mahdollista nauhoittaa 10 tuntia
CD-tyyppistä laatumusiikkia yhdelle CD-ROM:ille.

MP3-musiikin poiminta
Voit poimia laillista MP3-musiikkia internetistä tai
muuttaa audio-CD-levyn MP3-formatoiduksi
käyttämällä MP3-enkooderiohjelmaa ja suorittamalla
nauhoitus sen jälkeen CD-R(W)-levylle.
• Hyvälaatuisen äänen saamiseksi

bittiarvosuosituksena MP3-tiedostoja varten  on
128 kbps.

• Jotkut enkooderiohjelmat tarjoavat toiminnon
musiikkitiedostojen suojelemiseksi,
esim.tiedostoja voidaan toistaa vain sillä
tietokoneella, joka laati ne. Jos poltat näitä
tiedostoja. CD-ROM- levyllä, et pysty toistamaan
niitä tässä laitteessa. Muista kytkeä irti
suojelutoiminto enkoodiohjelmassa ennen
musiikkitiedostojen laatimista. Tässä tapauksessa
olet vastuussa kaikkien paikallisten ja
kansainvälisten tekijänoikeuksien
noudattamisesta.

MP3 CD –levyä poltettaessa
• Toiston yhteydessä esiintyvien ongelmien ja

tiedostojen menetyksen välttämiseksi varmista,
että tiedostonimet on kirjoitettu englanninkielisin
tekstimerkein ja että MP3-tiedostojen päätteenä
on .mp3.

• Käytä kirjoitusohjelmaa, joka pystyy
nauhoittamaan MP3-raitaotsikoita (tiedostoja)
numeerisessa ja aakkosjärjestyksessä. Ohjelman
käyttöä koskevien tietojen saamiseksi tutustu
ohjelman käyttöohjeisiin.

• CD-RW:lle nauhoitettaessa varmista, että suljet
(viimeistelet) kaikki yhteydet niin että laite pystyy
lukemaan ja toistamaan raidat.

MP3-tiedostojen organisointi
Pystyt tallentamaan yhdelle MP3 CD -levylle 35
albumia ja 400 otsikkoa. 
Albumit ja otsikot järjestetään aakkosjärjestykseen.
• MP3 CD/ CD –albumit ja otsikot esitetään

numeroina näytössä.

TÄRKEÄÄ
Tämä laite ei pysty toistamaan/tukemaan
seuraavia:
• Tyhjät albumit: tyhjä albumi on albumi, joka ei

sisällä MP3-tiedostoja ja joka ei näy näytössä. 
• Tukemattomat tiedostoformatoinnit ylihypätään.

Tämä merkitsee sitä, että esim.: Word-documents
.doc- tai MP3-tiedostot, joiden pääte on .dlf,
jätetään huomioimatta ja toistamatta.

• Playlist-tiedostot, esim. m3u, pls of WMA, AAC,
Winamp, Sonic, RealJukebox, MS Mediaplayer
7.0, MusicMatch.

• Nauhoitukset, jotka on laadittu esim. seuraavilla:
Packet Writing ja Package Writing.

MP3 CD- ja CD –levyn toisto
Tämä CD-soitin toistaa audiolevyjä mukaan lukien
CD-R(W)-levyt ja MP3 CD-ROM-levyt. 
• CD-I-, CDV-, VCD-, DVD- tai tietokoneen CD-

levyjen toisto ei ole mahdollista.
1. Paina kerran tai useammin STANDBY ON y ja paina

sen jälkeen SOURCE CD:n valitsemiseksi.
2. Paina OPEN•CLOSE avaa CD-pesä.

] Näyttö: , kun CD-pesä aukaistaan.
3. Asenna CD tai CD-R niin että tekstipuoli on ylöspäin

ja paina CD-pesän kantta varoen pesän sulkemiseksi.

]Näyttö: ,sisältöjä luettaessa;
]Näyttö: , jos ei ole asennettu

levyä/ levy on asennettu väärin;

MP3-CD/CD-SOITIN MP3-CD/CD-SOITIN

5. Käynnistä MUSICMATCH JUKEBOX ja luo oma soit-
tolistasi mielikappaleistasi vetämällä ja pudottamalla
kappale mistä tahansa PC:lläsi soittolistaikkunaan.

Huom: 
-- Jos kohtaat ongelmia käyttäessäsi USB PC LINK, katso
FAQ (Usein kysytyt kysymykset), joka on tallennettu USB
PC LINK asennuslevyllesi tai käy katsomassa
www.audio.philips.com viimeisimmät FAQ päivitykset.
Asennuksen jälkeen katso "Yhdistäminen USB PC
LINK:IIN" yksityiskohdat USB PC LINK toiminnoille.
Digitaalisen CD audio-ulostulon  käyttöönotto
Ennen kuin soitat CD-levyjä  PC:si CD-ROM asemassa
sinun täytyy asettaa PC laitteistosi seuraavasti:
Windows ME/ 2000/ XP varten
1. Mene järjestelmän paneelivalikkoon ja valitse:

'SYSTEM', 'PROPERTIES', 'HARDWARE', 
'DEVICE MANAGER', 'CD-ROM DRIVES' ja
'PROPERTIES'.

Windows 98 SE varten
2. Tarkista 'Enable digital CD audio for this CD-

ROM device' asetusvaihtoehto on valittu (käyt-
töön otettu).
Huom:-windows 98 SE varten voit joutua katso-

maan PC:n ohjekirjaa oikeita asetuksia
varten.

Yhdistäminen USB PC LINK :iin (Ks 9)
USB PC LINK mahdollistaa musiikin soittamisen PC:ltä
tehokkaiden AZ2558 vahvistimien ja kaiuttimien kautta.

TÄRKEÄÄ!
Varmista, että MusicMatch ohjelmisto on asen-
nettu.  Ks "Nopea asetusopas" varten USB PC
Link.

1. Laita PC päälle ja AZ2558.
] Että PC:si äänenvoimakkuus on kuuluva eikä

pienimmällä mahdollisella.

2. Paina SOURCE (USB kaukoohjaimella) kerran tai
useammin valitaksesi USB PC LINK .

3. Jos oikein asennettu, PC käynnistää automaattises-
ti MUSICMATCH JUKEBOX:in.
] Jos audiovirtaus havaitaan, kuluvan kappaleen

nimi vierii.

] Jos vierii jonkin aikaa, tark-
ista yhteys PC:si ja laitteesi välillä.

4. Paina ¡ tai ™ , kunnes haluttu kappale soittolis-
tassa on korostettu.

5. Paina 2; toiston käynnistämiseksi.
] Kappaleen aika ilmestyy ja kappaleen nimi vierii

kerran .
Huoms: Näyttö tukee VAIN  englantilaisia kir-
jainmerkkejä isoina.
6. Jos haluat nähdä kappaleen yksityiskohdat näytöllä,

paina MODE.
Soittolistasi soiton aikana:
– Paina SHUFFLE / REPEAT tässä järjestyksessä

kaukosäätimessä: soittaa kappaleet satunnaises-
sa järjestyksessä / toistaa kaikki kappaleet. 

7. Peruuta soittotilat/ pysäytä toisto, paina 9 tai 
valitse toinen äänilähde.

USB PC LINK USB PC LINK

3

5

6
7

8

9

0 !

#

$

^ %

1

2

4

@

8 x R20/ UM1/ D CELL

2

1

7

5
3

4

5

6

4

3

1
Huolto ja turvallisuus (Ks 0)

CD-soitin ja -levyn käsittely 
• Jos CD-soitin ei pysty lukemaan CD-levyjä oikein,

käytä CD-puhdistuslevyä linssin puhdistamiseksi
ennen laitteen viemistä korjattavaksi.

• Älä koske CD-soittimen linssiin!
• Ympäröivän ilmapiirin äkilliset muutokset voivat

aiheuttaa CD-soittimen linssin höyrystymisen. CD-
levyn toisto ei ole tällöin mahdollista. Älä yritä
puhdistaa linssiä, vaan jätä laite lämpimään tilaan,
kunnes höyry haihtuu.

• Muista aina sulkea CD-pesä pölyn pääsyn estämiseksi
linssiin.

• CD-levyn puhdistus tapahtuu puhtaalla, nukkaamat-
tomalla kangaspalasella pyyhkimällä suorassa linjassa
keskiosasta kohti levyn reunaa. Älä käytä puhdistu-
saineita, sillä ne voivat vahingoittaa levyä.

• Älä koskaan kirjoita CD-levylle äläkä kiinnitä siihen
tarroja.

Turvallisuutta koskevia tietoja
• Älä altista laitetta, paristoja tai CD-levyjä kos-

teudelle, sateelle, hiekalle tai liialliselle lämmölle.
• Puhdista laite kuivalla kangaspalasella. Älä käytä spri-

itä, benseeniä tai hankausaineita sisältäviä puhdistu-
saineita, sillä ne voivat vahingoittaa laitetta.

• Aseta laite kovalle ja tasaiselle pinnalle niin että laite
ei pääse kallistumaan. Varmista, että tarjolla on hyvä
ilmanvaihto laitteen ylikuumentumisen estämiseksi.

HUOLTO JA TURVALLISUUSFELSÖKNING

Inget ljud/ingen ström

– Volymen inte inställd
• Ställ in volymen
– Strömkabeln sitter inte i ordentligt
• Sätt i nätströmskabeln ordentligt
– Batterierna slut/ fel isatta
• Sätt i (nya) batterier på rätt sätt
– Hörlurar anslutna till apparaten
• Dra ut hörlurarna
– Elektrostatisk urladdning/interferens
• Dra ut sladden. Om det sitter batterier i batterifacket,

tar du ur dem. Tryck in STANDBY y på enheten och
håll den intryckt under 10 sekunder.Sätt sedan i slad-
den igen, eller sätt i batterierna,och försök aktivera
enheten igen.

• I USB PC LINK läge, kontrollera att volymen på din
dator är hörbar och inte inställd på minimum.

• Vid uppspelning av en CD från datorns CD-ROM drive,
se USB PC Link - Enable digital CD audio output

– CD-skivan innehåller icke-audio filer
• Tryck SEARCH ∞ eller § en eller frlera gånger

för att hoppa till ett  CD audio spår, instället för
data filen

Dålig ljudkvalitet i GAME•AUX läge
• Justera volymen på AZ2558 eller din spelhållare.

Allvarligt radiobrus eller störningar

– Elektriska störningar. Apparaten står för nära en TV,
videobandspelare eller dator

• Öka avståndet

Fjärrkontrollen fungerar inte ordentligt

– Batterierna slut/ fel isatta
• Sätt i (nya) batterier på rätt sätt
– Avståndet/ vinkeln till apparaten är för stort
• Minska avståndet/ vinkeln

Dålig radiomottagning

– Svag radiosignal
• FM / MW: Justera den teleskopiska FM/ MW-

antennen

visas i rutan
– CD-R(W) är tom/inte slutbehandlad
• Använd en slutbehandlad CD-R(W)

visas i rutan

– Ingen CD-skiva i
• Sätt i en CD-skiva
– CD-skivan mycket skrapad eller smutsig
• Byt ut/ gör ren CD-skivan, se Underhåll
– Laserlinsen är immig
• Vänta tills linsen har klarnat

Spår hoppas över på CD-skivan
– CD-skivan är skadad eller smutsig
• Byt ut eller gör ren CD-skivan
– shuffle eller  programfunktion är aktiv
• Stäng av shuffle-/programfunktionen

visas i USB PC LINK läge i mer
än 10 sekunder
– Kontrollera anslutningen mellan datorn och enheten.

Om nödvändigt, läs kapitlet Anslut till USB PC LINK
för den nödvändiga, första inställningen.

• Se till att den anslutna datorn är påslagen och att pro-
gramvaran MusicMatch fungerar.

Överhoppningar i ljudet under MP3-spelning
– MP3-filen gjord med komprimering över 320 kbps
• Använd en lägre komprimeringsnivå för att spela

in CD-spår i MP3-format
– CD-skivan är skadad eller smutsig
• Byt ut eller gör ren CD-skivan

Kan inte spela/hitta önskade MP3-titlar
– Fel filtillägg används och/eller ogiltiga tecken

har använts i filnamnet
• Se till att filnamnen bara innehåller engelska

tecken, och att MP3-filerna har tillägget .mp3.

VIANHAKU

Suomi

VARNING
Om du använder reglagen på annat sätt eller utför andra justeringar eller för-
faranden än som beskrivs här kan du utsättas för farlig strålning eller annan
risk.

MUISTUTUS
Muiden kuin tässä käyttöoppaassa mainittujen säädinten tai säätöjen tai
toimenpiteiden suoritus saa aikaan vaarallisen altistuksen säteilylle tai muulle
turvallisuuden vaarantavalle toimelle.

Denna apparat uppfyller EU:s krav beträffande radiostörningar.

Tämä tuote on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaa-
timusten mukainen.

VIKTIGT!
Ändringar som inte godkänts av tillverkaren kan innebära att användarens rätt att
bruka AZ2558 upphör.

TÄRKEÄÄ!
Muutokset, joita valmistaja ei ole hyväksynyt, saattavat viedä käyttäjän oikeudet
käyttää laitetta AZ2558.

Om det uppstår ett fel ska du först gå genom tipsen nedan innan du tar enheten för reparation.
Öppna inte enheten. Du riskerar då att få elektrisk stöt. Om du inte kan lösa ett problem med hjälp
av råden nedan bör du vända dig till butiken eller en serviceverkstad.

VARNING: Försök under inga omständigheter att reparera apparaten själv. Då gäller
inte garantin längre.

Ei ääntä /virtaa

– Äänennopeutta ei ole säädetty
• Säädä VOLUME
– Virtajohtoa ei ole liitetty kunnolla
• Liitä AC-virtajohto kunnolla
– Paristot lopussa/ asennettu väärin
• Asenna (uudet) paristot oikein
– Kuulokkeet ovat liitettyinä laitteeseen
• Kytke irti kuulokkeet
– Sähköstaattinen purkaus/häiriö
• Irrota laitteen virtajohto. Jos laitteeseen on asetettu

paristot, poista ne paristolokerosta. Paina STANDBY
ON y f ja pidä sitä painettuna 10 sekunnin ajan.
Kytke sen jälkeen virtajohto tai aseta paristot
paikalleen ja yritä käyttää laitetta.

• Kun USB PC LINK tilassa, tarkista, että PC:si äänen-
voimakkuus on kuuluva eikä pienimmällä 
mahdollisella.

• Kun soitat CD:tä PC:n CD-ROM asemasta, katso USB
PC Link - Enable digital CD audio output

– CD sisältää ei-audio tiedostoja
• PainaSEARCH ∞ tai §. kerran tai useammin

hypätäksesi CD-audiokappaleeseen, datatiedoston
sijasta.

Heikko äänenlaatu GAME•AUX tilassa
• Säädä äänenvoimakkuutta AZ2558:ssa tai pelikon-

solissasi.

Äänekäs radion humina tai melu

– Sähköhäiriö: laite liian lähellä TV:tä, videonauhuria tai
tietokonetta

• Lisää etäisyyttä

Kaukosäädin ei toimi kunnolla
– Paristot tyhjentyneet/ asennettu väärin
• Asenna (uudet) paristot oikein
– Etäisyys/ kulma laitteeseen on liian suuri
• Vähennä etäisyyttä/ kulmaa

Heikkotasoinen radion vastaanotto
– Heikko radiosignaali
• FM / MW: Säädä sisään työnnettävää FM/ MW-

antennia

merkkivalo
– CD-R(W)-levy on tyhjä/ viimeistelemätön
• Käytä viimeisteltyä CD-R(W)-levyä

merkkivalo

– Levyä ei ole asennettu CD-pesään
• Asenna CD
– CD pahoin naarmuuntunut tai likainen
• Vaihda/ puhdista CD, ks. Huolto
– Laserlinssi höyrystynyt
• Odota, kunnes linssi on kirkastunut

CD ylihyppää raitoja
– CD vaurioittunut tai likainen
• Vaihda tai puhdista CD
– shuffle tai program toiminto on aktivoituna
• Kytke irti shuffle / program toiminto

näkyy näytöllä USB PC LINK
tilassa kauemmin kuin 10 sekunnin ajan
– Tarkista kytkentä PC:n ja laitteen välillä. Jos tarpeen,

lue luku Yhdistäminen USB PC LINK:iin vaadittavia
alkuasetuksia varten. 

• Varmista, että kytketty PC on päällä ja että
MusicMatch ohjelmisto toimii.

Ääni ylihyppää MP3-toiston jälkeen
– MP3-tiedosto suoritettu pakkaustasolla, joka on

yli 320 kbps
• Käytä alhaisempaa pakkaustasoa CD-raitojen

nauhoittamiseksi MP3-formatointiin
– CD-levy on vahingoittunut tai likainen
• Vaihda tai puhdista CD-levy

Ei pysty toistamaan/löytämään/ haluttuja MP3-
otsikoita
– Käytetty väärää tiedostopäätettä ja/ tai

tiedostonimessä on käytetty sopimattomia
kirjanmerkkejä.

• Varmista, että tiedostonimet on kirjoitettu
englanninkielisin tekstikirjainmerkein ja että
MP3-tiedostojen päätteenä on .mp3

Jos ilmenee vika, tarkista ensin alla mainitut seikat ennen laitteen viemistä korjattavaksi.  Älä
avaa laitetta, sillä vaarana on sähköisku. Jos et pysty ratkaisemaan ongelmaa näitä vihjeitä nou-
dattamalla, ota yhteyttä myyntiliikkeeseen tai huoltokeskukseen.

VAROITUS: Älä missään tapauksessa ryhdy itse korjaamaan laitetta, muuten
takuu ei ole voimassa.
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Klass 1 laserapparat 
Varning: Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning speci-
ficerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider
gränsen för laserklass 1.

Observera! 
Strömbrytaren är sekundärt kopplad och bryter inte strömmen från nätet. Den
inbyggda nätdelen är därför ansluten till elnätet så länge stickproppen sitter i
vägguttaget.

Miljöinformation
Vi har hållit mängden förpackningsmaterial till ett minimum och gjort det enkelt att käll-
sortera i tre kategorier, nämligen papp (lådan), polystyren (syöttskyddet) och plast (påsar,
skumplast).

Din apparat innehåller material som kan återvinnas om den omh ändertas av ett spe-
cialistföretag. Följ anvisningarna från din kommun beträffande kassering av förpack-
ningsmaterial, uttj änta batterier och gammal utrustning

PAINAVA!
Tartu lujasti molemmista kahvoista, kun kannat
tai nostat laitetta AZ2558.

TUNG!
Ta tag i båda handtagen när du bär eller lyfter
AZ2558.

Luokan 1 laserlaite
Varoitus!
Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saat-
taa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle ;aser-
säteilylle. Oikeus muutiksiin varataan. Laite ei saa olla alttiina tippu-ja
roiskevedelle.

Huom. 
Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä se kyttke laitella irti
sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkko-osa on kytkettynä sähköverkkoon
aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.

Ympäristöä koskevia tietoja
Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on pyritty jättämään pois. Olemme tehneet parhaam-
me pakkausmateriaalin erottamiseksi helposti kolmeksi yksittäiseksi materiaaliksi: pahvi
(laatikko), pehmustava polystyreeni (välimateriaali), polyeteeni (pussit, suojavaahtomuovi).

Laite sisältää materiaaleja, jotka voidaan kierrättää, edellyttäen että hajoitus anne-
taan tehtävään erikoistuneen yhtiön suoritettavaksi. Noudata pakkausmateriaalien,
tyhjentyneiden paristojen ja vanhojen laitteiden hävittämistä koskevia paikallisia
säännöksiä.
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Poznámka :

– EQUALIZER je mo|né pou|it pocas re|imov
TUNER, CD, USB PC LINK a GAME.•AUX .

– Aby sa predi∂lo ru∂eniu zvuku, funguje ovládanie
basov zvlá∂†. Nie je mo|né kombinova† basy z
EQUALIZER-a s wOOx.

4. GAMESOUND
Ak chcete nastavit zvuky pre hry, stlacte raz alebo
viackrát GAMESOUND, cím si vyberiete podla svojho
|elania.

=Na displeji sa na krátko zobrazí ,

, alebo .
Poznámka : GAMESOUND je mo|né pou|ívat len
pocas hrania pri zdroji GAME•AUX .

MUTE: Ako stlmit zvuk
1. Stlaète MUTE na diaπkovom ovládaèi, èím

okam|ite preru∂íte prehrávanie zvuku.
=Prehrávanie pokraèuje bez zvuku a displej bliká

.
2. Obnovi† prehrávanie zvuku mô|ete nasledovne:

– stlaète MUTE znovu;
– pou|ite ovládanie hlasitosti;
– prepnite na in¥ zdroj.

DIGITÁLNY RÁDIOPRIJÍMAÈ (viì 3)
Ladenie rozhlasov¥ch staníc
1. Stlaète na prístroji STANDBY ON y, èím ho 

zapnete.a stlaète raz alebo viackrát SOURCE, èím
vyberiete po|adovanú funkciu: TUNER (alebo raz
stlaète TUNER na diaπkovom ovládaèi).
= Na displeji sa na krátko zobrazí

úroveò , nasledovaná hodnotami vlnové pásmo,
frekvencia a èíslo prednastavenej stanice , ak je
u| ulo|ená.

2. Stisnite jedenkrát alebo niekoπkokrát gombík
BAND / DISPLAY a zvoπte vlnovú dfi|ku. (na
dialkovom ovládaci TUNER )

3. Naladenie staníc: |elanú stanicu si mô|ete 
naladi† manuálne, alebo pomocou automatického
vyhπadávania:
Stlaète ∞ alebo § (5 alebo 6 na diaπkovom ovlá-
daèi ) a tlaèidlo uvoπnite, a| keï sa rozbehnú hod-
noty frekvencie na displeji.
= Rádioprijímaè sa automaticky naladí na rozh-

lasovú stanicu s dostatoène siln¥m vysielacím
signálom. Poèas automatického ladenia sa na
displeji zobrazí oznaèenie .

4. 3 krok opakujte a| nájdete hπadanú rozhlasovú stan-
icu.

• Ak ladíte na rozhlasovú stanicu so slab¥m
signálom, stisnite niekoπkokrát krátko gombík
SEARCH ∞ alebo § , a| príjem bude dostatoèn¥.
(na dialkovom ovládaci 5 alebo 6 ) .

Pre zlep∂enie príjmu rozhlasovej stanice:
• Ak zvolíte pásmo FM, vysuòte teleskopickú anténu.

Anténu nakloòte a otáèajte ju. Ak je signál príli∂
siln¥ (vysielaè je príli∂ blízko), skrá†te jej dfi|ku.

• Pre príjem MW má prístroj vstavanú anténu,  preto
teleskopická anténa nie je potrebná. Otáèaním
prístroja nastavte vstavanú anténu do správneho
smeru.

Programovanie rozhlasov¥ch staníc
Do pamäti je mo|né ulo|i† celkom 30 rozhlasov¥ch
staníc, manuálne alebo automaticky (Automatické
ulo|enie do pamäti)).

Automatické ulo|enie do pamäti
Autostore automaticky zaène programovanie rozh-
lasov¥ch staníc od 1. Prístroj ulo|í iba tie stanice,
ktoré e∂te v pamäti ulo|ené nie sú.
1. Stisnutím jedenkrát alebo niekoπkokrát gombíka

ALBUM / PRESET- alebo + .
2. Stisnutím gombíka PROG na najmenej 4 sekundy

sa zapne autostore programovanie.
= Na displeji zobrazí : a dostupné

stanice budú ulo|ené postupne, najprv vlnové
pásmo FM, potom MW.  Po ulo|ení v∂etk¥ch
nájden¥ch staníc, zaène automaticky hra† prvá
prednastavená stanica.

Manuálne programovanie 
1. Nalaïte |iadanú rozhlasovú stanicu (pozri

Ladenie rozhlasov¥ch staníc).
2. Stisnutím gombíka PROG vstúpte do 

programovacej funkcie.
= Displej: svieti oznaèenie program .

3. Stlaète ALBUM / PRESET- alebo + raz alebo
viackrát, priradenie èísla 1 a| 30 pre túto stanicu.

4. Voπbu potvrïte opätovn¥m stisnutím gombíka PROG.
= Na displeji zobrazí : vlnové pásmo, frekvencia a

èíslo prednastavenej stanice.

5. Opakovaním predchádzajúcich ∂tyroch krokov
ulo|te do pamäti ïal∂ie rozhlasové stanice.

Poznámka : Naprogramovanú rozhlasovú stanicu je
mo|né z pamäti zotrie† tak, |e na jej miesto ulo|íte inú
frekvenènú hodnotu.

Len re|im MP3-CD: 
Aby ste na∂li svoj album najskôr stlaète ALBUM,
PRESET ++ alebo −− jeden alebo viackrát. (na diaπkovom
ovládaèi ¡ alebo ™)
2. Stisnite gombík PROG.

™ Na displeji zobrazí : program a zvolené èíslo
skladby sa na krátko zobrazia na displeji

.
™Na displeji zobrazí : ak nie je

vybratá skladba pre naprogramovanie.
3. Opakovaním krokov 1-2 voπte a ukladajtedo

pamäti ïal∂ie skladby.
™ Ak sa pokúsite do pamäti ulo|i† viac ako 20

skladieb, na displeji sa zobrazí oznaèenie
.

4. Stisnutím gombíka 2; zapojte reprodukciu.

Poznámka : Poèas normálneho prehrávania, mô|ete
stlaèi† PROG a prida† aktuálnu skladbu do vá∂ho pro-
gramovaného zoznamu skladieb.

Kontrola programu
Ak podr|íte v pozícii zastavenia alebo poèas reproduk-
cie stisnut¥ gombík PROG, na displeji sa postupne
zobrazia v∂etky naprogramované skladby.

=Na displeji zobrazí : ak nie sú
naprogramované skladby.

Zotrenie programu
Program je mo|né zotrie† nasledujúcim spôsobom:
• Poèas reprodukcie stisnite dvakrát gombík 9

=Na displeji sa na chvíπu zobrazí nápis 
a oznaèenie program zhasne.

• stlaète STANDBY ON y

• vyberte in¥ zdroj zvuku
• otvorenie dvierok CD

GAMESOUND (viì 8)
PREHRÁVANIE S GAMESOUND:
1. Na prístroji stlacte SOURCE a zvolte si funkciu

GAME•AUX (na dialkovom ovládaci AUX)
=Na displeji prebehne .

2. Pripojte va∂u konzolu na linkové prípojky typu cinc
v prednej casti prístroja AUDIO IN ( LEFT /
RIGHT) a VIDEO IN.

3. Stlacte raz alebo viackrát GAMESOUND, cím si
vyberiete podla svojho |elania.

=Na displeji sa na krátko zobrazí ,
, alebo .

Pripojenie in¥ch zariadení k vá∂mu prístroju
Pomocou dodaného video kábla mô|ete pripojit konek-
tor VIDEO OUT v zadnej casti prístroja na konektor
VIDEO IN na televízore alebo na videu, pre pozeranie
alebo nahrávanie.

USB PC LINK
Krátky návod pre nastavenie
Po|iadavky na systém PC

– USB port s Windows 98 SE / ME/ 2000/ XP
– Intel Pentium MMXX200 alebo lep∂í
– CD ROM mechanika

In∂talácia softvéru MusicMatch
1. Pomocou dodaného USB kábla mô|ete pripojit prístroj

na USB port vá∂ho pocítaca. .(viì B)
2. Stlacte raz alebo viackrát SOURCE ( na diaπkovom

ovládaèi USB) a zvolte USB PC LINK .
3. Zapnite vá∂ pocítac a vlo|te dodan¥ invtalacn¥ disk

USB PC LINK do CD-ROM mechaniky vá∂ho pocítaca.
Túto softvérovú aplikáciu si mô|ete stiahnut aj z:
http://www.audio.philips.com.

DÔLE\ITÉ!
Pou|ívajte prosím pre vás upraven¥ softvér
MusicMatch pre va∂u aplikáciu USB PC Link. Ak je
to potrebné odin∂talujte najprv z vá∂ho pocítaca
v∂etok in¥ softvér MusicMatch jukebox.
4. Sprievodca in∂taláciou sa objaví automaticky. Ak sa

tak nestane, v programe Windows Explorer prejdite
na CD-ROM mechaniku a dvojkliknite na 
USBPCLINK.exe. Potom vykonajte nasledujúce
kroky: 
– Zo zoznamu si vyberte vám vyhovujúci jazyk
– Zvolte installer driver.
– Zvolte installer MusicMatch jukebox.
– Zvolte si aj ostatné mo|nosti (Tutorial, Free

goodies, FAQ).

Poznámka:
- Pred prv¥m pou|itím si prosím precítajte sprievodcu
pre MusicMatch. Ubezpecte sa, |e hlasitost vá∂ho
pocítaca je primerane nastavená, tak aby postacovala
pre zvukov¥ v¥stup z vá∂ho prístroja. Pre optimálny
v¥kon by mala byt funkcia equalizér v MusicMatch
nastavená na nízku úroven.

5. Spustite MUSICMATCH JUKEBOX a vytvorte si
vá∂ vlastn¥ zoznam najoblúbenej∂ích skladieb, a to
jednoduch¥m pretahovaním hudobn¥ch skladieb z
akéhokolvek miesta vo va∂om pocítaci do okna zoz-
namu skladieb.

MP3-CD/CD PREHRÁVAÈ GAMESOUND / USB PC LINK
Voπba naprogramovanej rozhlasovej stanice
Stlaète ALBUM / PRESET- alebo + raz alebo 
viackrát, k¥m sa nezobrazí |elaná prednastavená stani-
ca.
DÔLE\ITÉ ¤PECIFIKÁCIE
Podporované formáty:
• Formát Disku ISO9660, Joliet a multi-session CD.

Keï napaπujete CD-ROM pou|ite disk formátu
ISO9660.

• Hudobné formáty MP3.
• MP3 prenosová r¥chlos†: 32-320 Kbit/s a

premenlivá prenosová r¥chlos†.
• 650Mb a 700Mb CD-R a CD-RWs.
• Maximálne vnorenie do adresára je 8 úrovní (max.

64 znakov).

V∂eobecné informácie
Technológia pre kompresiu hudobn¥ch záznamov MP3
(MPEG Audio Layer 3) redukuje originálne audio dáta
10 násobne bez v¥znamnej straty zvuku. Toto
umo|òuje zaznamena† 10 hodín hudby CD kvality na
jednom CD-ROM.

Ako získa† MP3 hudbu
Buï naèíta† legálnu MP3 hudbu z internetu alebo
konvertova† va∂e audio CD na MP3 formát s nejak¥m MP3
kódovacím software a potom zaznamena† na CD-R(W).
• Pre dosiahnutie dobrej kvality zvuku sa pre MP3

súbory odporúèa prenosová r¥chlos† aspoò 128
kbit/s.

• Niektoré druhy kódovacieho software sa ponúka
mo|nos† ochrany hudobn¥ch súborov, to znamená,
|e súbory sa mô|u prehráva† len na poèítaèi, ktor¥
ich vytvoril. Ak napálite takého súbory na CD-ROM,
nemô|ete ich na tejto jednotke prehráva†. Pred
vytváraním hudobn¥ch súborov sa uistite, |e ste
deaktivovali túto mo|nos† ochrany v kódovacom
software. V takomto prípade ste zodpovedn¥ za
dodr|anie v∂etk¥ch miestnych alebo
medzinárodn¥ch autorsk¥ch práv.

Keï napaπujete MP3-CD
• Uistite sa, |e názvy MP3 súborov majú príponu ..mmpp33
• Pou|ite software schopn¥ zapísa† názvy hudobn¥ch

záznamov MP3 (súborov) v èíselnom a abecednom
poradí. Pre detaily o pou|ívaní software, sa obrá†te
na operaèné in∂trukcie daného software.

• Ak nahrávate na disk CD-RW, ubezpeète sa, |e ste
uzavreli (finalizovali) v∂etky relácie (sessions). Len
vtedy bude vá∂ prístroj schopn¥ preèíta† a prehra†
v∂etky skladby.

Ako organizova† MP3 súbory
Na jedno MP3-CD mô|ete ulo|i† maximálne 35
albumov a 400 titulov, v závislosti od veπkosti
hudobn¥ch súborov.
Albumy a tituly sú abecedne usporiadané.
• MP3-CD/ CD albumy a tituly sa zobrazujú na

displeji ako èísla.

DÔLE\ITÉ!
Tento prístroj neprehráva/nepodporuje nasledujúce:
• Prázdne albumy: prázdny album je album, ktor¥

neobsahuje súbory MP3 a nezobrazí sa na displeji.  
• Nepodporované formáty súborov sú preskoèené. To

znamená, |e napríklad: dokumenty Word .doc
alebo súbory MP3 s príponou .dlf sú ignorované a
nebudú prehrávané.

• Súbory Playlist napr. .m3u, .pls z WMA, AAC,
Winamp, Sonic, RealJukebox, MS Mediaplayer 7.0,
MusicMatch.

• Záznamy vytvorené na napr. PacketWriting a
Package Writing.

Prehrávanie diskov
Toto zariadenie prehráva zvukové disky vrátane 
CD-R(W), a MP3 CD-ROM.
• CD-I, CDV, VCD, DVD alebo poèítaèové CD sú

nepou|iteπné.
1. Stlaète na prístroji STANDBY ON y, èím ho zap-

nete, potom vyberte zdroj CD SOURCE.
2. Stlaète OPEN•CLOSE , èím otvoríte dvierka na

CD.
] je zobrazené v prípade, |e sú

otvorené dvierka CD.

3. Vlo|te CD vytlaèenou stranou nahor a zatvorte
dvierka.

Údaje na displeji MP3/CD
] ,poèas èítania obsahu disku;

] , keï CD nie
je vlo|ené / CD je ∂pinavé, nesprávne vlo|ené
alebo po∂kodené.
– poèas CD operácie

– poèas MP3-CD operácie

– V re|ime CD stop: celkov¥ poèet hudobn¥ch
záznamov a celkov¥ hrací èas

– ak ste vlo|ili nedokonèené CD-
R(W).

Poznámka: MP3-CDs mô|e potrebova† na èítanie viac
ako 10 sekúnd.

DODÁVANÉ PRÍSLU¤ENSTVO
– Diaπkov¥ ovládaè
– USB kábel
– video kábel
– in∂talacn¥ CD-ROM USB PC LINK 
– Sie†ov¥ kábel

HORNÁ A PREDNÁ STRANA (viì 1)
1 p - 3,5 mm prípoj slúchadiel.
Poznámka:Ak pripojíte slúchadlá, reproduktory nebudú
ozvuèené.

2 VOLUME -nestavenie úrovne hlasitosti alebo úrovní
equalizéra (BASS/ MID /HIGH)

3 STANDBY ON y - prepínaèe pre zapnutie / 
vypnutie; 

4 SOURCE - v¥ber zdroja zvuku pre funkcie: CD TUNER
/ USB PC LINK / GAME•AUX 

5 IR SENSOR -infraèerven¥ senzor diaπkového ovlá-
daèa.

6 LCD Displej - zobrazuje aktuálny stav prístroja.
7 [dB]: - zobrazenie pre indikovanie basového v¥konu.
8 ALBUM /PRESET -, + :

Len MP3:: vyberá predchádzajúci/ïal∂í album 
TUNER:: vyberá predchádzajúcu/ïal∂iu stanicu

SEARCH ∞ , §
MP3-CD / CD :
- hπadanie smerom spä† alebo dopredu v rámci jednej

skladby;
- postup na zaèiatok aktuálnej/

predchádzajúcej/nasledujúcej skladby.
USB PC LINK -preskoèenie na zaèiatok 
predchádzajúceho/nasledujúceho 
hudobného záznamu
TUNER : - ladenie rozhlasov¥ch staníc.

2;- zapojenie a preru∂enie reprodukcie MP3/CD / CD
/ USB PC LINK

9 - zastavuje MP3/CD / CD / USB PC LINK
prehrávanie;

- ru∂í MP3/CD / CD program.
MODE :
- voπba rôznych spôsobov reprodukcie: repeat alebo

shuffle (v náhodne volenom poriadku).
9 USB - spája usb dodan¥m káblom odtiaπto s USB

portom vá∂ho poèítaèa
0 GAMESOUND - voπba zvukov¥ch efektov BLAST/

PUNCH/ SPEED/ NORMAL v re|ime hry
WOOX - v¥ber ∂peciálneho posilnenia basov zap / vyp
EQUALIZER -v¥ber basov¥ch, stredov¥ch a vysok¥ch
kmitoètov.

PROG
MP3-CD / CD : -naprogramovanie skladieb a prehπad
programu;
TUNER: - naprogramovanie rozhlasov¥ch staníc

BAND / DISPLAY
BAND : - voπba vlnovej dfi|ky
DISPLAY: - zobrazenie funkcií MP3-CD

! AUDIO IN ( LEFT / RIGHT) -LINE-IN konektor typu
jack pre externé audio zariadenia.
VIDEO IN - pre udr|anie konektora videa na mieste
(bez signálu. Iba pre zaistenie káblov.)

@ OPEN•CLOSE – zatváranie/otváranie priestoru pre
CD 

ZADNÁ STRANA (viì 1)
# Teleskopická anténa - zlep∂enie príjmu vysielania

FM
$ Prostor pro napájecí èlánky - Priestor pre

napájacie èlánky - 8 ose monoèlánkov typu R-20,
UM-1 alebo D-cells 

% AC MAINS - zásuvka sie†ového kabelu.
^ VIDEO OUT- pre pripojenie na konektor VIDEO IN

typu jack na televízore alebo na videu, pre pozeranie
alebo nahrávanie.

DIA∏KOV‡ OVLÁDAÈ (viì 1)
1 CD - v¥ber zdroja zvuku MP3-CD / CD

TUNER - v¥ber zdroja /vlnového pásma tunera
USB - voπba USB PC LINK
AUX - voπba GAME •AUX 

2 y -prepnutie prístroja do pohotovostného re|imu stand-
by / zap., ak je napájan¥ striedav¥m prúdom zo siete.
(Prístroj sa vypne, iba v prípade, |e je napájan¥ z
batérií)

3 REPEAT -opakovanie v∂etk¥ch stôp zo zdroja USB
PC LINK alebo v¥ber re|imu opakovania pre CD
zdroj.
SHUFFLE -prehrávanie skladieb z MP3-CD/CD v
náhodnom poradí, pri zdroji CD / USB PC LINK
MUTE - preru∂enie/ obnovenie zvuku

4 VOL 4, 3 -- nestavenie úrovne hlasitosti alebo úrovní
equalizéra (BASS/ MID /HIGH)

5 ¡ , ™ -v¥ber predo∂lej/ nasledujúcej skladby pri
prehrávaní CD / USB PC LINK 
9 - zastavuje MP3/CD / CD / USB PC LINK

prehrávanie;
- ru∂í MP3/CD / CD program.

2;- zapojenie a preru∂enie reprodukcie MP3/CD / CD
/ USB PC LINK

5 / 6 -hπadanie smerom spä† alebo dopredu v rámci

jednej skladby;
TUNER : - ladenie rozhlasov¥ch staníc

6 EQUALIZER - v¥ber basov¥ch, stredov¥ch a vysok¥ch
kmitoètov.
WOOX -v¥ber ∂peciálneho posilnenia basov zap /
vyp
GAMESOUND - voπba zvukov¥ch efektov BLAST/
PUNCH/ SPEED/ NORMAL v re|ime hry

7 ALBUM /PRESET -, + :
Len MP3:: vyberá predchádzajúci/ïal∂í album 
TUNER:: vyberá predchádzajúcu/ïal∂iu stanicu

NAPÁJANIE
V|dy, keï je to mo|né, napájajte prístroj zo siete,
predfi|ite t¥m |ivotnos† napájacích èlánkov. Pred
vlo|ením napájacích èlánkov sa presvedète, èi je
sie†ov¥ kábel odpojen¥ jak od prístroja tak od zásuvky.

Napájacie èlánky (nepatria k príslu∂enstvu)
(viì 1)
• Otvorte priestor pre napájacie èlánky a vlo|te ∂es†

monoèlánkov typu R-20, UM-1 alebo D, (pokiaπ
mo|no alkalick¥ch) so správnou polaritou

Diaπkov¥ ovládaè (viì 1)
Otvorte priestor pre napájacie èlánky a vlo|te dva
monoèlánky typu AAA, R03 alebo UM4 (pokiaπ mo|no
alkalické).
Nesprávne zaobchádzanie s napájacími èlánkami mô|e
vies† k tomu, |e z nich vyteèie elektrolyt, spôsobí koróz-
iu priestoru pre napájacie èlánky alebo dokonca mô|e
dôjs† k rozpuknutiu monoèlánkov.
• Nepou|ívajte súèasne rôzne typy napájacích

èlánkov – alkalické a karbonátové. Do prístroja
vkladajte v|dynapájacie èlánky rovnakého typu.

• Pri v¥mene napájacích èlánkov nikdy nepou|ívajte
súèasne staré a nové napájacie èlánky.

• Napájacie èlánky obsahujú chemikálie, preto
ich odhadzujte do nádob na odpadky, ktoré sú
pre tento úèel urèené.

Napájanie zo siete
1. Presvedète sa, èi napätie v miestnej sieti

odpovedá hodnote uvedenej na ∂títku na 
zadnej strane prístroja. Ak tomu tak nie je,
obrá†te sa na predajòu alebo na servis.

2. Sie†ov¥ kábel zasuòte do zásuvky, prístroj je
pripraven¥ na pou|itie.

3. Ak si |eláte prístroj úplne vypnú†, odpojte ho od
siete tak |e zástrèku vytiahnete zo zásuvky.

FUNKCIA ¤ETRENIA AUTOMATICK‡ POHO-
TOVOSTN‡ RE\IM STANDBY
Funkcia ∂etrenia energie vykoná to, |e systém auto-
maticky prejde do pohotovostného Standby re|imu,
15 minút po ukonèení prehrávania MP3-CD / CD a ak
nebol pou|it¥ |iadny ovládací prvok.

Typov¥ ∂títok nájdete na spodnej strane prístroja.

ZÁKLADNÉ FUNKCIE
Zapínanie a vypínanie a voπba funkcie
1. Stlaète na prístroji STANDBY ON y, èím ho 

zapnete.
2. Stlaète raz alebo viackrát SOURCE, èím vyberiete

po|adovanú funkciu: CD, TUNER, USB PC LINK
alebo GAME•AUX .

3. Stlaète na prístroji STANDBY ON y, èím ho 
vypnete.

Poznámka : V pamäti prístroja sa uchovajú nastave-
nia tónu a zvuku, prednastavenie tunera a úroveò
hlasitosti (maximálne úroveò hlasitosti VOL 20).
Nastavenie sily a charakteru zvuku (viì 2)
1. Hlasitos† nastavujete ovládaním VOLUME .

= Displej ukazuje úroveò hlasitosti a èíslo
v rozpätí 0-32.

2. wOOx
Basovú odozvu zv¥∂ite jedn¥m zatlacením wOOx
alebo dal∂ími zatlaceniami prepínate zap/ vyp.

=osvetlenie klávesy-wOOx sa rozsvieti, ked zap-
nete wOOx.

Poznámka :
- wOOx je mo|né pou|it pocas re|imov TUNER, CD,

USB PC LINK a GAME.•AUX .
- Niektoré disky mohli byt nahrané pri vysokej mod-

ulácii, co spôsobuje skreslenie pri vysokej hlasitosti.
Ak k tomu dôjde, vypnite wOOx alebo zní|te hla-
sitost. 

3. EQUALIZER
Ak chcete nastavit basové, stredové a v¥∂kové
frekvencie, stlacte raz alebo viackrát EQUALIZER,
potom otácajte hlasitostou VOLUME pocas troch
sekúnd, cím nastavíte jednotlivé úrovne.

=Na displeji sa na krátko zobrazí ,
, alebo úroveò (-5 a| +5) alebo
.

Slovensky OVLÁDACIE GOMBÍKY

4. Stisnutím gombíka 2; zapojte reprodukciu.
=Na displeji zobrazí : Aktuálne èíslo skladby a

uplynut¥ èas skladby poèas prehrávania MP3-CD
/ CD.

=Ak ide o MP3-CD je zobrazené aj èíslo albumu.
5. Ak si |eláte preru∂i† reprodukciu, stisnite gombík

2;. Ak si |eláte v reprodukcii pokraèova†, stisnite
znovu gombík 2;.
=Displej: poèas pauzy bliká uplynul¥ èas skladby.

6. Ak chcete zastavi† prehrávanie, stlaète 9.
7. Stlaète na prístroji STANDBY ON y, èím ho 

vypnete.

Poznámka : Reprodukcia CD sa ukonèí aj v prípade, |e:
– Zásuvka pre CD je otvorená.
– CD dohrá do konca
– vyberte in¥ zdroj zvuku.

Poèas prehrávania, stlaète nakrátko a opakovane
tlaèidlo BAND / DISPLAY a zobrazia sa textové infor-
mácie:
MP3-CDs
Stlaète nakrátko a opakovane tlaèidlo BAND / 
DISPLAY a zobrazia sa napr.

– èíslo skladby a uplynut¥ èas skladby;
– názov albumu a uplynut¥ èas skladby;
– èíslo albumu, èíslo skladby a uplynut¥ èas sklad-

by;
– údaje ID3, ak sú k dispozícii. Inak sa na displeji

zobrazí .
CDèka
Stlaète nakrátko a opakovane tlaèidlo BAND / 
DISPLAY a zobrazia sa napr.

– Aktuálne èíslo skladby a uplynut¥ èas skladby
poèas prehrávania CD;

– Zvy∂n¥ èas prehrávania aktuálnej skladby.

Voπba inej skladby
• Stisnite jedenkrát alebo niekoπkokrát na prístroji

gombík SEARCH ∞ alebo §, a| sa poradové
èíslo hπadanej skladby zobrazí na displeji. (na
diaπkovom ovládaèi ¡ alebo ™)

• Ak ste vybrali èíslo skladby krátko po vlo|ení
disku, alebo v stave pauza, prehrávanie sa spustí
a| po zatlaèení 2; .

Len re|im MP3-CD:
Aby ste na∂li svoj album najskôr stlaète ALBUM,
PRESET + alebo - jeden alebo viackrát.

] Na displeji zobrazí : , |iaden
album nie je dostupn¥.

Vyhπadanie melódie v rámci jednej skladby
1. Podr|te stisnut¥ gombík SEARCH ∞ alebo § .(na

diaπkovom ovládaèi 5 alebo 6)
– CD je prehrávané pri vysokej r¥chlosti a nízkej

hlasitosti.
– Nie je poèu† |iadny zvuk pri MP3-CD poèas

posunu dopredu/ dozadu.
2. Keï nájdete hπadanú melódiu, uvoπnite gombík ∞

alebo § .(na diaπkovom ovládaèi 5 alebo 6)
Poznámka : Vyhπadávanie je mo|né len v rámci
zvukového záznamu.

Rôzne spôsoby reprodukcie: SHUFFLE a
REPEAT((viì 4 - 7)
Pred zaèiatkom alebo poèas reprodukcie je mo|né
zvoli† rôzne spôsoby reprodukcie a je mo|né prepnú† z
jedného spôsobu reprodukcie na druh¥. Spôsoby repro-
dukcie je mo|né kombinova† aj s funkciou PROGRAM.
shuffle - reprodukcia celej CD/v∂etk¥ch skladieb pro-
gramu v náhodne volenom poriadku
shuffle repeat all - nepretr|ité opakovanie 
reprodukcie celej CD/programu v náhodne volenom
poriadku
repeat all - opakovanie reprodukcie celej CD/programu
repeat - nepretr|ité opakovanie reprodukcie aktuálnej
(náhodne zvolenej) skladby
1. \iadan¥ spôsob reprodukcie zvolíte tak, |e

podr|íte stisnut¥ jedenkrát alebo niekoπkokrát gom-
bík MODE . (na diaπkovom ovládaèi SHUFFLE /
REPEAT ).

2. Keï je prístroj v stave "stop", pre prehrávanie
stlaète 2;, ak ste u| nezvolili voπbu "shuffle".
]Ak vyberiete mo|nos† shuffle, prehrávanie sa

zaène automaticky.
3. Ak si |eláte vráti† sa k ∂tandardnému spôsobu

reprodukcie, podr|te gombík MODE stisnut¥, a|
oznaèenie spôsobu reprodukcie z displeja zmizne.
– Zvolen¥ spôsob reprodukcie je mo|né zotrie† aj stis-

nutím gombíka 9.

Programovanie skladieb
V pozícii  STOP zvoπte a naprogramujte skladby CD v
πubovolnom poriadku. Ktorúkoπvek skladbu je mo|né
ulo|i† do pamäti aj niekoπkokrát. Do pamäti je mo|né
ulo|i† celkom 20 skladieb.
1. Gombíkom SEARCH ∞ alebo § na prístroji zvoπte

poradové èíslo |iadanej skladby. (na diaπkovom
ovládaèi ¡ alebo ™)

MP3-CD/CD PREHRÁVAÈ MP3-CD/CD PREHRÁVAÈ MP3-CD/CD PREHRÁVAÈ MP3-CD/CD PREHRÁVAÈ

BEZPEÈNOSTNÉ INFORMÁCIE A V¤EOBECNÉ ÚDR\BA

NAPÁJANIE ZÁKLADNÉ FUNKCIE ZÁKLADNÉ FUNKCIE DIGITÁLNY RÁDIOPRIJÍMAÈ

BEZPEÈNOSTNÉ INFORMÁCIE A V¤EOBECNÉ
ÚDR\BA (viì 0)

• Chráòte prístroj, napájacie èlánky, CD a kazety pred
vlhkos†ou, da|ïom, pieskom a extrémnou teplotou,
aká je v blízkosti vykurovacích telies alebo na pri-
amom slneènom |iarení.

• Prístroj otierajte mäkkou, jemne navlhèenou han-
drièkou. Nepou|ívajte alkohol, èpavok, benzín alebo
mechanické èistiace prostriedky, preto|e tieto mô|u
po∂kodi† kryt prístroja.

• Prístroj umiestnite na pevnom, hladkom podklade,
kde sa nemô|e prevráti†. Prehrievaní predídete tak,
|e okolo prístroja ponecháte dostatoène veπké voπné
miesto na ventiláciu.

Prehrávaè CD a o∂etrovanie CD
• Ak neèíta prehrávaè CD dobre CD, predt¥m, ako

odnesiete prístroj  do opravovne, oèistite jeho
optiku èistiacimprostriedkom na CD, ktor¥ je dosta†
be|ne v obchodoch. O in¥ spôsob èistenia sa
nepokú∂ajte, preto|e mô|ete optiku po∂kodi†.

• Nikdy sa nedot¥kajte optiky prehrávaèa CD!
• Ak prenesiete prístroj z chladného miesta do tepla,

skondenzovaná para mô|e spôsobi† opotenie optiky
prehrávaèa CD. V tomto prípade nie je reprodukcia
CD mo|ná. Nepokú∂ajte sa optiku oèisti†, ale
ponechajte prístroj na teplom mieste a poèkajte a|
sa vlhkos† odparí.

• Priestor pre CD ponechajte v|dy zatvoren¥, aby sa
optika nezaprá∂ila.

• Dvere CD priestoru v|dy zatvárajte. Zamedzíte tak
zneèisteniu snímacej ∂o∂ovky.

USB PC LINK USB PC LINK
Poznámka:
-- Ak sa stretnete s problémami pri pou|ívaní USB PC
LINK, precítajte si prosím najprv FAQ (Casté otázky), ktoré
sú ulo|ené na va∂om in∂talacnom disku pre USB PC LINK
alebo nav∂tívte www.audio.philips.com, kde nájdete
najnov∂ie  FAQ.

Po nastavení, si pozrite "Pripojenie k USB PC
LINK", kde nájdete detaily práce s USB PC LINK.
Zapnutie digitálneho CD audio v¥stupu
Pred prehrávaním CD diskov na CD-ROM mechanike
vá∂ho pocítaca, musíte nakonfigurovat hardvér vá∂ho
pocítaca nasledovne:
Pre Windows ME/ 2000/ XP
1. Vyberte si menu ovládacieho panelu systému a

zvolte: 'SYSTÉM', 'VLASTNOSTI', 'HARDVÉR',
'SPRÁVCA ZARIADENÍ', 'CD-ROM JEDNOTKY'
a 'VLASTNOSTI'.

Pre Windows 98 SE 
2. Za∂krtnite mo|nost 'Zapnú† digitálny CD audio

v¥stup pre túto CD-ROM jednotku', táto mo|nost je
teda zvolená (zapnutá).

Poznámka: -Pre Windows 98 SE musíte pre
správne nastavenie postupovat podla pokynov 
pomocníka vo va∂om pocítaci.

Pripojenie ku USB PC LINK (viì 9)
USB PC LINK umo|nuje prehrávat va∂e hudobné zbierky z
pocítaca prostredníctvom v¥konného zosilnovaca a repro-
duktorov prístroja AZ2558.

DÔLE\ITÉ!
Ubezpecte sa, |e softvér MusicMatch bol
nain∂talovan¥. Pozrite si “Krátky návod pre nas-
tavenie” pre USB PC Link.

1. Zapnite vá∂ pocítac a AZ2558.
] Skontrolujte, ci je hlasitost vá∂ho pocítaca dosta-

tocne zv¥∂ená a nie nastavená na minimum.

2. Stlacte raz alebo viackrát SOURCE ( na diaπkovom
ovládaèi USB) a zvolte USB PC LINK .

3. Ak je to správne zapojené, vá∂ pocítac automaticky
spustí MUSICMATCH JUKEBOX.
] Ak je detekované prehrávanie audio, objaví sa

názov aktuálnej skladby.

] Ak sa na chvílu objaví , skon-
trolujte prosím prepojenie medzi va∂im pocítacom
a prístrojom.

4. Stlácajte ¡ alebo ™ ,a| k¥m sa v zozname skladieb
nezv¥razní po|adovaná skladba.

5. Stisnutím gombíka 2; zapojte reprodukciu.
] Objaví sa dl|ka skladby a raz prebehne jej

názov
Poznámka: Displej doká|e zobrazovat LEN
anglické znaky velkej abecedy.
6. Ak chcete vidiet podrobnosti o skladbe, stlacte

MODE.

Pocas prehrávanie vá∂ho zoznamu skladieb:
– Stlacte SHUFFLE / REPEAT na dialkovom ovlá-

daci: a skladby sa budú prehrávat v náhodnom
poradí / resp. budú hrat nepretr|ite za sebou. 

7. Ak chcete zru∂it re|imy prehrávania/ zastavit
prehrávanie, stlacte 9 alebo vyberte in¥ zdroj zvuku.

Megjegyzés :
– Az EQUALIZER a TUNER, CD, USB PC LINK és a

GAME•AUX forrás esetén használható.
– Az interferencia elkerülése érdekében a mély-

hang-szabályozási opciók külön mûködnek. Nem
lehet kombinálni az EQUALIZER mélyhang
beállítását és a wOOx beállítást.

4. GAMESOUND
Ha a játék hangját szeretnénk beállítani, nyomjuk le
egyszer vagy többször a GAMESOUND gombot az
opció kiválasztásához.

=A kijelzõn rövid ideig megjelenik a ,
, vagy .

Megjegyzés : A GAMESOUND csak akkor érhetõ
el, ha GAME•AUX forrás mellett játszunk.

MUTE: A hang elnémításának módja
1. Nyomjuk le a távirányítón a MUTE gombot a hang

azonnali elnémításához.
= A lejátszás hang nélkül folytatódik, és a kijelzõ

villog .
2. Az elnémítást úgy kapcsolhatjuk ki, hogy

– újra lenyomjuk a MUTE gombot;
– beállítjuk a hangerõt;
– egy másik hangforrásra váltunk.

DIGITÁLIS RÁDIÓ (ld 3)
Hangolás egy rádióadóra
1. Nyomjuk le a STANDBY ON y gombot a készülék

ki kapcsolásához. Nyomjuk le egyszer vagy több-
ször a SOURCE gombot a kívánt funkció
kiválasztásához: TUNER (vagy nyomjuk le egyszer
a TUNER gombot).
= A kijelzõn rövid ideig megjelenik a

amelyet a hullámsáv, a frekvencia és a bepro-
gramozott állomás száma követ, ha van.

2. A BAND / DISPLAY gomb egyszeri vagy többszöri
megnyomásával válassza ki a hullámsávot.
(a távirányítón az TUNER )

3. Állomások hangolása: az állomásokat kézzel
vagy az automatikus keresésû hangolással
állíthatjuk be:
Nyomjuk le a ∞ vagy § (5 vagy 6 a távirányítón)
gombot, és engedjük fel, amikor a frekvencia 
változni kezd a kijelzõn.
= A rádió automatikusan ráhangol egy kellõ 

térerõvel sugárzó rádióadóra.  Az automatikus
hangolás alatt a kijelzõn a jelzés 
látszik.

4. A 3. lépést ismételje mindaddig, míg meg nem
találja a keresett rádióadót.

• Ha gyenge rádióadóra hangol, akkor addig nyomja
meg ismételten, röviden a SEARCH ∞ vagy §
gombot, míg a vétel nem lesz megfelelõ. (5 vagy
6 a távirányítón ) .

A rádióadás vételének javítása:
• Ha az FM sávot választotta, húzza ki a teleszkó-

pantennát. Döntse meg és forgassa el az antennát.
Csökkentse a hosszát, ha a jel túl erõs.

• For MW , adás vételéhez a készülékbe be van építve
antenna, ezért a teleszkópantennára nincs szükség. A
készülék elforgatásával állítsa megfelelõ irányba az
antennát.

Rádióállomások beprogramozása:
Összesen 30 rádióadót tárolhat a memóriában, vezér-
léssel vagy automatikusan (Automatikus tárolás).

Automatikus tárolás
Az automatikus programozás módban a rendszer
automatikusan programozza a rádióadót az 1-es pro-
gramszámtól. A készülék csak azokat az állomásokat
tárolja, amelyek még nincsenek a memóriában.
1. Távirányító: Nyomja le a ALBUM / PRESET- vagy

+ egyszeri vagy többszöri.
2. Az automatikus programozás mód aktiválásához

tartsa lenyomva a PROG gombot 4 másodpercig
vagy tovább.
= Jelenik meg az és az elérhetõ

állomások programozása FM hullámsáv szerint
történik, amelyet az MW követ.  Az összes
állomás automatikus tárolása után a készülék az
elsõ programozott állomásra kapcsol.

Vezérléssel beprogramozása
1. Hangoljon a kívánt rádióadóra (lásd Hangolás

egy rádióadóra).
2. A PROG gomb megnyomásával térjen át pro-

gramozási módba.
= Kijelzés: program jelzés villog.

3. Nyomjuk le egyszer vagy többször az ALBUM /
PRESET- vagy + gombot gombbal 1-tõl 30-ig szá-
mot rendelhetünk az állomáshoz.

4. A választás jóváhagyásához nyomja meg ismét a
PROG gombot.
= Jelenik meg a hullámsáv, a frekvencia és a

beprogramozott állomás száma.

2. Ha a zenelejátszás le van állítva, a 2; gomb meg-
nyomásával indíthatja el újra, kivéve
]Ha a shuffle beállítást választottuk, a lejátszás

automatikusan megkezdõdik.

3. Ha vissza kíván térni a szokásos módon történõ
lejátszáshoz, akkor addig nyomja meg ismételten
a MODE gombot, míg a lejátszási mód jelzése
nem látszik tovább a kijelzõn.
– A kiválasztott lejátszási mód a 9 gomb megny-

omásával is törölhetõ.

Számok beprogramozása
STOP állásban válassza ki és programozza be a CD
számait tetszõleges sorrendben. Bármelyik számot
tárolhatja többször is. A memóriában összesen 20
szám tárolható.
1. A készüléken lévõ SEARCH ∞ vagy § gombbal

válassza ki a kívánt mûsorszám sorszámát. (a
távirányítón az ¡ vagy ™).

Kizárólag MP3-CD módban:
Elõször nyomja le az ALBUM -ot, aztán a PRESET –
vagy + gombot egyszer vagy többször a kívánt album
eléréséhez. Nyomjuk le az SEARCH ∞ vagy §. (a
távirányítón az ¡ vagy ™)
2. Nyomja meg a PROG gombot.

™ Jelenik meg program és rövid ideig
megjelenik a kiválasztott szám sorszáma.

.
™ Jelenik meg ha nem

választottunk ki programozandó számot.
3. Az 1-2. lépések ismétlésével válasszon ki és

tároljon további számokat a programban.
™ A jelzés látszik a kijelzõn, ha több,

mint 20 számot próbálna tárolni.

4. A 2; gomb megnyomásával indítsa el a lejátszást.

Megjegyzés : Normál lejátszás közben lenyomhatjuk
a PROG gombot az aktuálisszám programlistára való
felvételéhez.

A program átnézése
Álló helyzetben vagy lejátszás közben lenyomva tartva
a PROG gombot a kijelzõn sorban megjelenik az
összes beprogramozott szám.

=Jelenik meg ha nincs programozott
szám.

A program törlése
A következõképpen törölheti programot:
• lejátszás közben megnyomja kétszer a 9 gombot

=A kijelzõn rövid ideig látszik a felirat
és a program jelzés nem világít tovább.

• Nyomjuk le STANDBY ON y

• válasszunk másik hangforrást.
• a CD ajtó kinyitása.

GAMESOUND (ld 8)
JÁTSZÁS GAMESOUND MELLETT:
1. A GAME•AUX funkció kiválasztásához nyomjuk le a

készüléken a SOURCE (a távirányítón az AUX) gom-
bot 
=A kijelzõ görgetve megjeleníti a

feliratot

2. Csatlakoztassuk a konzolt a készülék elején lévõ
AUDIO IN ( LEFT / RIGHT) és VIDEO IN
csatlakozókhoz.

3. Nyomjuk le egyszer vagy többször a 
GAMESOUND gombot az opció kiválasztásához.

=A kijelzõn rövid ideig megjelenik a ,
, vagy .

Más berendezés csatlakoztatása a készülékhez
Lejátszás vagy rögzítés esetén a mellékelt videókábel
segítségével kössük össze a készülék hátulján lévõ
VIDEO OUT kimenetet a tévé- vagy a videókészüléken
lévõ VIDEO IN aljzattal.

USB PC LINK
Útmutató a gyors beállításhoz
PC rendszerkövetelmények

– USB port és Windows 98 SE / ME/ 2000/ XP
– Intel Pentium MMXX200 vagy erõsebb
– CD lejátszó

A MusicMatch szoftver telepítése 
1. A mellékelt USB kábel segítségével csatlakoztassuk a

készüléket a számítógép USB kimenetére. (ld B)
2. Nyomjuk le egyszer vagy többször a SOURCE ( a

távirányítón az USB) gombot az USB PC LINK
kiválasztásához .

3. Kapcsoljuk be a számítógépet, és helyezzük be a mel-
lékelt USB PC LINK telepítõ lemezt a számítógép CD-
ROM meghajtójába. Az alkalmazás az alábbi címrõl
tölthetõ le: http://www.audio.philips.com.

FONTOS!
Az USB PC Link alkalmazáshoz a testre szabott
MusicMatch szoftvert használjuk. Szükség
esetén elõször távolítsuk el az összes többi
MusicMatch jukebox szoftvert a számítógéprõl.

GAMESOUND USB PC LINK
5. Az elõzõ négy lépést megismételve programozzon

be további rádióadókat.

Megjegyzés : Egy beprogramozott állomást úgy törölhet,
hogy a helyére más frekvenciaértéket programoz be.

Elõre beállított állomás hallgatása
Nyomjuk le egyszer vagy többször az ALBUM / 
PRESET - vagy + gombot, amíg meg nem jelenik a
kívánt programozott állomás.

FONTOS JELLEMZÕK
Támogatott formátumok:
• Az ISO9660 formátumú lemezek, Joliet és multi-

session CD-k. CD-íráskor ISO9660 formátumú lemez
használata szükséges.

• MP3 zenei formátumok.
• MP3 bitráta (adatráta): 32-320 kbps, illetve változó

bitráta.
• 650Mb ill. 700Mb kapacitású CD-R és CD-RW.
• Könyvtárstruktúra: maximum 8 szintig (és maximum

64 karakterig).

Általános információk
Az MP3 (MPEG 3 Audio Szint) zenetömörítési
technológia a hangminõség jelentõs romlása nélkül
akár 10-edére is csökkentheti az eredeti hanghordozó
adatok terjedelmét. Az eljárással 10 órányi közel CD-
minõségü zene vehetõ fel egyetlen CD-ROM-ra.

Honnan szerezzünk be MP3 zenéket 
MP3 zenék, amennyiben ez legális, az internetrõl
tölthetõk le, illetve az Ön tulajdonában lévõ audio CD-
számok bármely MP3 kódoló-programmal MP3 fájllá
alakíthatók, és aztán CD-R(W)-re rögzíthetõk.
• Jó hangminõség elérése érdekében az MP3 fájlok

esetében minimum 128kbps bitráta ajánlott.
• Egyes kódoló-szoftverek a zenei fájlok védelmét is

lehetõvé teszik, azaz a fájlokat csak azon a
számítógépen lehet lejátszani, amelyen bekódolták
azokat. Ha ilyen fájlokat CD-re ír, akkor ezzel a
készülékkel nem fogja tudni lejátszani azokat. A
zenei fájlok kódolása elõtt gyõzõdjön meg arról,
hogy a védelmi opció ki van kapcsolva. Ebben az
esetben viszont a helyi és nemzetközi szerzõi jog
védelméért Önt terheli a felelõsség.

MP3-CD felírása
• Gyõzõdjön meg róla, hogy a fájlnevek .mp3-ra

végzõnek.
• Olyan írószoftvert használjon, amely képes az

MP3-számcímek (fájlok) numerikus és

ábécésorrendben való felírására. A program
müködési részleteirõl a szoftver kézikönyvébõl
tájékozódhat.

• Újraírható CD-re (CD-RW) történõ felvétel esetén
ellenõrizzük, hogy minden munkamenetet lezárunk-
e ahhoz, hogy a készülék az összes számot képes
legyen olvasni és lejátszani.

MP3-fájlok rendszerezése
Egy MP3-CD-n legfeljebb 35 album illetve 400
számcím tárolható, a számokat tartalmazó fájlok
hosszától függõen.
Az albumok és a címek rendezése ábécésorrendben
történik.
• Az MP3-CD/CD-albumok és számok címei számként

jelennek meg a kijelzõn.

FONTOS!
A készülék nem támogatja/játssza le a következõ
formátumokat:
• Üres albumok: az üres album olyan albumot jelent,

ami nem tartalmaz MP3 fájlokat, ezek nem jelennek
meg a kijelzõn. 

• A nem támogatott formátumokat a készülék
átugorja. Ez azt jelenti, hogy például a .doc
kiterjesztésü Word dokumentumok, vagy a .dlf
kiterjesztésü MP3 fájlok nem kerülnek lejátszásra.

• Lejátszási Lista Fájlok, pl. a WMA, AAC, Winamp,
Sonic, RealJukebox, MS Mediaplayer 7.0,
MusicMatch programok .m3u, .pls kiterjesztésü
fájljai.

• A pl. PacketWriting illetve Package Writing és
hasonló eljárásokkal készített felvételek.

MP3-CD és CD lejátszása
A készülék audio lemezek, köztük CD-R(W)-k, és MP3
CD-ROM-ok lejátszására alkalmas.
• CD-I, CDV, VCD, DVD vagy számítógépes CD-k

használata nem lehetséges.
1. Nyomjuk le a STANDBY ON y gombot a készülék ki

kapcsolásához, majd válasszuk a CD SOURCE
hangforrást.

2. A CD fiók kinyitásához nyomjuk le az
OPEN•CLOSE gombot.
]A CD ajtó kinyitásakor megjelenik a 

felirat.
3. Tegyen be egy CD-t a nyomtatott oldalával felfelé,

majd zárja be az ajtót.

MP3/CD kijelzõ jelzései
] ,a lemez tartalmának beolvasásakor;

TOVÁBBI KELLÉKEK
– Távirányító
– USB kábel
– videókábel
– CD-ROM USB PC LINK telepítõ
– Csatlakozkábel

FEDÕ- ÉS ELÕLAP (Id. 1)
1 p - 3,5 mm-es fejhallgató-csatlakozó.
Megjegyzés:Ha fejhallgatót csatlakoztat, a hangszórók
kikapcsolnak.

2 VOLUME -beállítja a hangerõt vagy a hangszínt
(BASS/ MID /HIGH)

3 STANDBY ON y - be- és kikapcsolja a készüléket
4 SOURCE - hangforrás kiválasztása a funkciók

számára:CD TUNER / USB PC LINK / GAME•AUX 
5 IR SENSOR -távirányító infravörös sugárzójának

érzékelõje.
6 LCD Kijelzõ - a készülék aktuális állapotának a

kijelzéséhez.
7 [dB]: - a mély hang erejének kijelzõje
8 ALBUM /PRESET -, + :

Csak MP3: az elõzõ/következõ album
kiválasztása
TUNER :-az elõzõ/következõ beállított állomás
kiválasztása

SEARCH ∞ , §
MP3-CD / CD :
- keresés visszafelé vagy elõre egy számon belül;
- ugrás az aktuális/elõzõ/következõ szám elejére.
USB PC LINK -ugrás az elõzõ/következõ szám
elejére.
Rádió : - hangolás egy rádióadóra.

2;- a MP3-CD / CD / USB PC LINK lejátszásának
elindítása és megszakítása.

9 - a MP3-CD / CD / USB PC LINK lejátszásának
megállítása;

- a MP3-CD / CD-program törlése.
MODE :
- különféle lejátszási módok kiválasztása: repeat

vagy shuffle
9 USB - a mellékelt USB kábelt ide, illetve a

számítógép usb portjához kell csatlakoztatni
0 GAMESOUND - a BLAST/ PUNCH/ SPEED/ 

NORMAL hangeffektust választja ki játék 
üzemmódban
WOOX - ki / be kapcsolja a speciális mélyhang-
kiemelést
EQUALIZER -a mély, közepes és magas
hangfrekvencia kiválasztása.

PROG
MP3-CD / CD : -számok beprogramozása és a pro-
gram átnézése;
Rádió: - rádióadók beprogramozása.

BAND / DISPLAY
BAND : - a hullámsáv kiválasztása.
DISPLAY: - az MP3-CD funkciókat jeleníti meg

! AUDIO IN ( LEFT / RIGHT) -a külsõ audió készülék
bemeneti aljzata.
VIDEO IN - a videó csatlakozásának rögzítésére
(nem biztosít jelátvitelt. Csak a kábelek 
elrendezésére szolgál.)

@ OPEN•CLOSE – a CD-tartó kinyitása/bezárása

HÁTLAP (Id. 1)
# Teleszkópantenna - az FM adás vételének

javításához.
$ Elemtartó - 8 nyolc darab R-20, UM-1 vagy D-

cells típusú elemnek.
% AC MAINS - a hálózati kábel csatlakozója.
^ VIDEO OUT- a VIDEO IN dugó tévé- vagy

videókészülékhez való csatlakoztatására lejátszás
vagy rögzítés esetén.

TÁVIRÁNYÍTÓ (Id. 1)
1 CD - az MP3-CD / CD hangforrás kiválasztása

TUNER - a rádió forrás / hullámsáv kiválasztása
USB - USB PC LINK kiválasztása
AUX - GAME •AUX kiválasztása

2 y -a készülék készenléti üzemmódra kapcsolása /
bekapcsolása, ha hálózatról mûködik. (Kikapcsolás
csak akkor, ha elemrõl mûködik)

3 REPEAT -az USB PC LINK forrás összes számának
megismétlése vagy a CD forrás ismétlési módjainak
kiválasztása.
SHUFFLE -az MP3-CD / CD számok véletlenszerû
sorrendben való lejátszása a CD / USB PC LINK 
forráson
MUTE - a hang elnémítása / az elnémítás 
kikapcsolása

4 VOL 4, 3 -- beállítja a hangerõt vagy a hangszínt
(BASS/ MID /HIGH)

5 ¡ , ™ -az elõzõ / következõ szám kiválasztása CD /
USB PC LINK lejátszásnál
9 - a MP3-CD / CD / USB PC LINK lejátszásának

megállítása;
- a MP3-CD / CD-program törlése.

2;- a MP3-CD / CD / USB PC LINK lejátszásának
elindítása és megszakítása.

5 / 6 -keresés visszafelé vagy elõre egy számon
belül/a MP3-CD / CD-n.

Rádió : - hangolás egy rádióadóra.
6 EQUALIZER - a mély, közepes és magas

hangfrekvencia kiválasztása.
WOOX -ki / be kapcsolja a speciális mélyhang-
kiemelést
GAMESOUND - a BLAST/ PUNCH/ SPEED/ 
NORMAL hangeffektust választja ki játék 
üzemmódban

7 ALBUM /PRESET -, + :
Csak MP3: az elõzõ/következõ album
kiválasztása
TUNER :-az elõzõ/következõ beállított állomás
kiválasztása

FESZÜLTSÉGELLÁTÁS
Amikor csak lehet, a hálózatról üzemeltesse a
készüléket, hogy hosszabb legyen az elemek élettarta-
ma. Mielõtt betenné az elemeket, ellenõrizze, hogy a
hálózati kábel ki van-e húzva a készülékbõl és a fali
dugaljból is.
Elemek (nem tartozék)(Id. 1)
• Nyissa ki a 8 elemtartóját és polaritáshelyesen, és

helyezzen be hat darab R-20, UM-1 vagy D, típusú
elemet (lehetõleg tartósat)

Távirányító (Id. A)
• Nyissa ki az elemtartót és helyezzen be két darab

AAA, R03 vagy UM4 típusú elemet (lehetõleg
tartósat).

Ha nem megfelelõen kezeli az elemeket, az elektrolit
kifolyhat, ami korrodálhatja az elemtartót, vagy akár
fel is robbanhatnak az elemek. 
• Ne használjon egyszerre különbözõ típusú– tartós

és cinkkarbonát –  elemeket. A készülékbe mindig
azonos típusú elemeket tegyen.

• Ha elemet kell cserélni, soha ne használjon egysz-
erre új és használt elemeket.

• Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak,
ezért a megfelelõ hulladékgyûjtõbe kell
azokat helyezni.

Hálózatról történõ feszültségellátás
1. Ellenõrizze, hogy a helyi hálózati feszültség

megfelel-e a készülék hátlapján található
adattáblán jelzett értéknek. Ha nem, akkor 
forduljon a forgalmazóhoz vagy a szervizhez.

2. A hálózati kábelt csatlakoztassa a fali dugaljba,
ekkor a készülék használatra kész.

3. Ha teljesen feszültségmentesíteni akarja a
készüléket, húzza ki a hálózati kábelt a fali dugaljból.

AUTOMATIKUS ENERGIATAKARÉKOS
KÉSZENLÉTI ÜZEMMÓD
Energiatakarékos szolgáltatásként a rendszer
automatikusan készenléti üzemmódra kapcsol, ha az
MP3-CD / CD lejárta után 15 másodperccel nem
nyomunk le semmit.

Az adattábla a készülék alján található.

ALAPMÛVELETEK
Be- és kikapcsolás és funkció kiválasztása
1. Nyomjuk le a STANDBY ON y gombot a készülék

ki kapcsolásához.
2. Nyomjuk le egyszer vagy többször a SOURCE

gombot a kívánt funkció kiválasztásához: CD,
TUNER, USB PC LINK vagy GAME•AUX .

3. Nyomjuk le a STANDBY ON y gombot a készülék
be kapcsolásához.

Megjegyzés : A hangszín, hangbeállítások, a rádió
programjai és a hangerõ (legfeljebb a VOL 20
hangerõig) tárolódik a készülék memóriájában.

A hangerõ és hangszín beállítása (Id. 2)
1. Állítsa be a hangerõt a VOLUME gomb segítségével.

= A képernyõn megjelenik a hangerõszintet jelzõ
felirat és egy 0-32 közötti szám. 

2. wOOx
A mélyhang kiemeléséhez nyomjuk le egyszer a
wOOx gombot, vagy többször a kikapcsoláshoz.

=A wOOx gomb világít, ha a wOOx be van 
kapcsolva.

Megjegyzés :
- a wOOx a TUNER, CD, USB PC LINK és a

GAME•AUX forrás esetén használható.
- Egyes lemezek valószínıleg magas modulációval van-

nak rögzítve, amely magas hangerõm torzít. Ha ez a
helyzet, kapcsoljuk ki a wOOx funkciót, vagy
csökkentsük a hangerõt.

3. EQUALIZER
A mély, közepes és magas hang beállításához nyomjuk
le egyszer vagy többször az EQUALIZER gombot,
majd az egyes szintek beállításához forgassuk el a
VOLUME gombot.

=A kijelzõn rövid ideig megjelenik a ,
, vagy szint (-5 tõl +5) vagy
.

Magyar KEZELÕGOMBOK

] , vagy
ha nincsen bent CD, illetve a

CD szennyezett, sérült vagy nem megfelelõen
van behelyezve.
– a CD-müveletek ideje alatt

– a MP3-CD müveletek ideje alatt

– Ha a CD le van állítva: az összes zeneszám
száma és a teljes lejátszási idõ

– , ha lezáratlan CD-R(W) lemezt
helyezett a készülékbe.

Megjegyzés: egyes MP3-CD-k beolvasása több mint 10
másodpercig is eltarthat.

4. A 2; gomb megnyomásával indítsa el a lejátszást.
=Jelenik meg: Az aktuális szám sorszáma és a

számból eltelt idõ MP3-CD / CD lejátszás
közben.

=MP3-CD esetében az album száma is megje-
lenik.

5. Ha meg akarja szakítani a lejátszást, nyomja meg
a 2; gombot. Ha folytatni kívánja a lejátszást,
nyomja meg ismét a 2; gombot.
= Kijelzõ: a pause alatt az eltelt lejátszási idõ

villog.

6. A MP3-CD/ CD lejátszás megállításához nyomja meg
a 9 gombot.

7. Nyomjuk le a STANDBY ON y gombot a készülék
be kapcsolásához.

Megjegyzés: A MP3-CD/ CD lejátszása akkor is befe-
jezõdik, ha:

– a CD fedele nyitva van.
– a CD a végére ért
– válasszunk másik hangforrást.

Lejátszás közben nyomjuk le röviden és egymás után a
BAND / DISPLAY gombot a szöveges információ
megjelenítéséhez.
MP3-CD-k
Nyomjuk le röviden és egymás után a BAND / 
DISPLAY gombot a szöveges pl.

– a szám neve és a számból eltelt idõ;
– az album neve és a számból eltelt idõ;
– az album száma és a szám sorszáma és a szám-

ból eltelt idõ;
– ID3 címke adatok, ha vannak. Egyéb esetben a

kijelzõn jelenik meg .

CD-k
Nyomjuk le röviden és egymás után a BAND / 
DISPLAY gombot a szöveges pl.

– Az aktuális szám sorszáma és a számból eltelt
idõ CD lejátszása közben;

– Az aktuális számból hátralévõ idõ.

Másik szám kiválasztása
• Nyomja meg a készüléken a SEARCH ∞ vagy §

gombot egyszer vagy ismételten mindaddig. ( ¡
vagy ™ a távirányítón)

• Ha röviddel a lemez behelyezése után vagy
megszakított lejátszás közben kiválasztottuk egy
szám sorszámát, a lejátszás megkezdéséhez le
kell nyomnunk a 2; gombot. .

Kizárólag MP3-CD módban: 
Elõször nyomja le az ALBUM-ot, aztán a PRESET –
vagy + gombot egyszer vagy többször a kívánt album
eléréséhez.

] Jelenik meg , ha nincs elérhetõ
album.

Dallamrész megkeresése egy számon belül
1. Tartsa lenyomva a SEARCH ∞ vagy § gombot.(a

távirányítón az 5 vagy 6)
– A CD lejátszása nagy sebességgel és alacsony

hangerõn történik.
– MP3-CD gyors elõre / visszafelé keresése közben

nem hallatszik hang.
2. Ha megtalálta a keresett dallamrészt, engedje el a

∞ vagy § gombot.(a távirányítón az 5 vagy 6)

Megjegyzés : Keresni csak számon belül lehet.

Különféle lejátszási módok: SHUFFLE és REPEAT
(ld 4 - 7)
A lejátszás megkezdése elõtt vagy aközben
kiválaszthat különféle lejátszási módokat és áttérhet
egyikrõl a másikra. A lejátszási módok a PROGRAM
funkcióval is kombinálhatók.
shuffle - a teljes CD/a program összes számának
lejátszása véletlen sorrendben
shuffle repeat all - a teljes CD/a program folyam-
atos, ismételt lejátszása véletlen sorrendben
repeat all - a teljes CD/a program ismételt lejátszása
repeat - az aktuális (véletlenszerû) szám folyamatos
lejátszása
1. A kívánt lejátszási mód kiválasztásához addig

nyomja meg ismételten a MODE egyszeri vagy
többszöri. (a távirányítón az SHUFFLE / REPEAT ).

MP3-CD/ CD LEJÁTSZÓ MP3-CD/ CD LEJÁTSZÓ MP3-CD/ CD LEJÁTSZÓ MP3-CD/ CD LEJÁTSZÓ

KA BIZTONSÁGRA VONATKOZÓ TUDNIVALÓK ÉS ÁLTALÁNOS KARBANTARTÁS

FESZÜLTSÉGELLÁTÁS ALAPMÛVELETEK DIGITÁLIS RÁDIÓ DIGITÁLIS RÁDIÓ

USB PC LINK USB PC LINK
4. A telepítési útmutató automatikusan megjelenik. Ha

mégsem, nyissuk meg a CD-ROM meghajtót a
Windows Explorer, és kattintsunk kétszer az 
USBPCLINK.exe fájlra. Ekkor hajtsuk végre az alábbi
lépéseket:
– Válasszuk ki a kívánt nyelvet a felsorolásból.
– Válasszuk ki a installer driver.
– Válasszuk ki a installer MusicMatch jukebox.
– Válasszuk ki a többi opciót (Tutorial, Free good-

ies, FAQ).

Megjegyzés :
- Az elsõ használat elõtt olvassuk el a MusicMatch
oktató anyagot. Ellenõrizzük, hogy a számítógép hang-
ereje megfelelõen van beállítva ahhoz, hogy
hangkimenetet biztosítson a készüléken. Az optimális
teljesítményhez a MusicMatch hangszín funkcióját
alacsony szintre kell állítani.

5. Indítsuk el a MUSICMATCH JUKEBOX, és hoz-
zuk létre a kedvenc számaink lejátszási listáját úgy,
hogy a számítógépen bárhol lévõ szenei számokat a
lejátszási lista ablakba húzzuk.

Megjegyzés: 
-- Ha problémánk adódik az USB PC LINK használatával,
forduljunk az USB PC LINK telepítõ lemezen található FAQ
(gyakran ismétlõdõ kérdések) anyaghoz, vagy látogassunk
el a www.audio.philips.com oldalra a FAQ legutóbbi
frissítéséért.

Az USB PC LINK beállítás utáni mıködtetéséhez
lásd a „Csatlakozás az USB PC LINKKEZ" címı
anyagot. 
A CD digitális kimenetének engedélyezése
Mielõtt CD-ket játszanánk le a számítógép CD-ROM
meghajtóján, konfigurálni kell a számítógép hardverét az
alábbiak szerint:
Windows ME/ 2000/ XP esetében
1. Lépjünk be a rendszerpanel menübe, és kattintsunk

a 'RENDSZER', 'TULAJDONSÁGOK', 
'HARDVER', 'ESZKÖZKEZELÃ', 'CD-ROM
MEGHAJTÓK' és 'TULAJDONSÁGOK' 
elemekre.

Windows 98 SE esetében
2. Ellenõrizzük, hogy be van-e jelölve (engedélyezve

van-e) az 'Digitális CD engedélyezése a CD-
ROM eszköz számára' beállítás.

Megjegyzés:-A windows 98 SE esetében a
helyes konfiguráláshoz valószínıleg szükség van a
számítógép kézikönyvére.

Az USB PC LINK csatlakoztatása (ld 9)
Az USB PC LINK lehetõvé teszi, hogy az erõteljes AZ2558
erõsítõn és hangszórókon keresztül játsszuk le a
számítógépen tárolt zenei anyagainkat

FONTOS!
Ellenõrizzük, hogy telepítve van-e a MusicMatch
szoftver. Az USB PC Link esetében lásd: "Útmu-
tató a gyors beállításhoz" 
1. Kapcsoljuk be a számítógépet, és AZ2558.

] Hogy a számítógép hangereje hallható, és nincs
minimumra állítva.

2. Nyomjuk le egyszer vagy többször a SOURCE ( a
távirányítón az USB) gombot az USB PC LINK
kiválasztásához .

3. Megfelelõ csatlakoztatás esetén a számítógép
automatikusan elindítja a MUSICMATCH 
JUKEBOX szoftvert.
] Digitalizált hang észlelésekor görgetve megje-

lenik az aktuális szám neve.

] Ha egy ideig a felirat jelenik
meg görgetve, ellenõrizzük a számítógép és a
készülék közötti csatlakozást.

4. Nyomjuk le a ¡ vagy ™ gombokat a kívánt szám
lejátszási listán való kieleméséig.

5. A 2; gomb megnyomásával indítsa el a lejátszást.
] Megjelenik a szám ideje, és a szám neve 

egyszer végigfut
Megjegyzés: A kijelzõ CSAK a nagy betıs angol
karaktereket tudja megjeleníteni.
6. Ha szeretnénk megjeleníteni a szám részletes adatait,

nyomjuk le a MODE gombot.
A lejátszási lista lejátszásakor:
– A távirányítón nyomjuk le a SHUFFLE / REPEAT

gombot a számok véletlenszerı lejátszásához /
folyamatos ismétléséhez.

7. A lejátszási módok törléséhez / a lejátszás leál-
lításához nyomjuk le a 9 gombot, vagy válasszunk
másik hangforrást.

ODSTRAÒOVANIE MO\N‡CH CH‡B HIBAKERESÉS

Slovensky 

Magyar

UPOZORNENIE
Ak budete ovládacie gombíky pou|íva† inak∂ie ako je uvedené v tomto návode
na pou|itie, ak vykonáte iné nastavenia alebo aplikujete iné postupy ne| aké sú
v návode uvedené, vystavíte sa nebezpeèenstvu ∂kodlivého o|iarenia alebo
mô|e dôjs† k inej neoèakávanej udalosti.

FIGYELEM
Ha nem az ezen kézikönyvben ismertetett módon használja a szabályzókat,
végzi el a beállításokat, vagy más eljárásokat alkalmaz, akkor veszélyes 
sugárzás érheti, vagy más, bizonytalan kimenetelû esemény történhet.

Prístroj odpovedá predpisom Európskeho spoloèenstva o
poruchách v rádiovej frekvencii.

A készülék megfelel az Európai Unió rádiófrekvenciás zavarra
vonatkozó elõírásainak.

KA BIZTONSÁGRA VONATKOZÓ TUDNIVALÓK
ÉS ÁLTALÁNOS KARBANTARTÁS (Id 0)

• A készüléket, elemeket vagy a CD-t  ne tegye ki ned-
vességnek, esõnek, homoknak vagy túlzott hõnek.

• A készüléket puha, enyhén megnedvesített szarvas-
bõrrel lehet tisztítani. Ne használjon alkoholt,
ammóniát, benzint vagy súrolóanyagot tartalmazó
tisztítószert, mert ezek károsíthatják a készülék
házát.

• A készüléket szilárd, sima felületre helyezze, ahol
nem borulhat fel. A túlmelegedést elkerülendõ
mindig hagyjon kellõ szabad helyet a készülék
körül, hogy szellõzhessen.

A CD-lejátszó és a CD-k kezelése
• Ha a CD-lejátszó nem olvassa jól a CD-ket, a

kereskedelmi forgalomban kapható tisztító CD-vel
tisztítsa meg a lencsét, mielõtt javíttatni vinné a
készüléket. Más tisztítási módszerrel ne próbálkoz-
zon, mert tönkreteheti a lencsét.

• A CD-lejátszó lencséjéhez soha nem szabad hozzányúl-
ni!

• Ha hirtelen kerül a készülék hideg helyrõl melegre,
akkor páralecsapódás keletkezhet és a CD-lejátszó
lencséje bepárásodhat. Ilyenkor nem lehet CD-t
lejátszani. Ne próbálja ilyenkor megtisztítani a
lencsét, hanem hagyja a készüléket meleg helyen,
hogy a nedvesség elpárologjon.

• A CD ajtaját mindig zárja be, hogy a lencsék
porosodása elkerülhetõ legyen.

• A CD-t úgy tisztítsa, hogy középtõl egyenes vonal-
ban kifelé haladva áttörli egy puha, szöszmentes
ruhával. Ne használjon tisztítószert, mert az
károsíthatja a lemezt.

• Sohane írjon a CD-re és ne ragasszon rá címkét.

V prípade akejkoπvek závady, predt¥m ako odnesiete prístroj do opravovne, skontrolujte ho podπa ni|e uveden¥ch
bodov. Ak sa Vám nepodarí problém podπa na∂ich návrhov vyrie∂i†, obrá†te sa na predajòu alebo na servis.

UPOZORNENIE: Neotvárajte kryt prístroja, aby ste neriskovali zásah elektrick¥m
prúdom. Za |iadnych okolností sa nepokú∂ajte prístroj sami opravi†, v tomto prípade toti|
stratíte záruku.

Nie je zvuk/napätie

– Nie je nastavená VOLUME
• Silu zvuku nastavíte regulátorom VOLUME
– Sie†ov¥ prípoj nie je dobre zasunut¥
• Zasuòte dobre sie†ov¥ prípoj
– Vyèerpané/nesprávne vlo|ené napájacie èlánky
• Vlo|te (nové) napájacie èlánky so správnou polaritou
– Zostali pripojené slúchadlá
• Odpojte slúchadlá
– Elektrostatické vybitie / ru∂enie
• Odpojte prístroj. Ak sú vlo|ené batérie, vyberte ich z

priestoru pre batérie. Stlacte a podr|te STANDBY ON
y na dobu 10 sekúnd, potom prístroj znovu zapojte /
vlo|te batérie naspät a pokúste sa prístroj znovu 
aktivovat.

• Ak je prístroj v re|ime USB PC LINK, skontrolujte, ci je
hlasitost vá∂ho pocítaca dostatocne zv¥∂ená a nie nas-
tavená na minimum.

• Ak chcete prehrávat CD disk z CD-ROM mechaniky
vá∂ho pocítaca, pokyny hladajte v USB PC Link -
Enable digital CD audio output

– CD obsahuje iné ako audio súbory
• Stlaète SEARCH ∞ alebo § jeden alebo viackrát,

aby ste sa dostali k CD audio záznamu, namiesto
dátového súboru

Zlá kvalita zvuku v re|ime GAME•AUX
• Nastavte hlasitost na prístroji AZ2558 alebo va∂ej

hernej konzole.

¤um na príjme alebo skreslen¥ príjem rádioprijímaèa

– Elektrická interferencia: prístroj je umiestnen¥ príli∂
blízko k televízoru, video alebo k poèítaèu

• Umiestnite ho vo väè∂ej vzdialenosti od t¥chto prístrojov

Diaπkov¥ ovládaè nefunguje správne 

– Vyèerpané/nesprávne vlo|ené napájacie èlánky
• Vlo|te (nové) napájacie èlánky so správnou polaritou
– Príli∂ veπk¥ uhoπ/vzdialenos† od prístroja
• Zmen∂ite uhoπ/vzdialenos†

Zl¥ príjem rádioprijímaèa

– Slab¥ signál vysielaèa
• FM/ MW: Nastavte teleskopickú anténu FM/ MW, aby

bol príjem èo najlep∂í

Zobrazí sa nápis 

– Na CD-R(W) nie je záznam alebo nie je finalizovaná
• Pou|ívajte finalizovanú CD-R(W)

Zobrazí sa nápis

– Nie je vlo|ené CD 
• Vlo|te vhodn¥ disk
– Po∂kodená alebo zneèistená CD
• Vymeòte/oèistite CD, pozri Údr|ba
– Laserová optika sa opotila
• Poèkajte, a| sa vyjasní

Prehrávaè CD preskakuje skladby

– Po∂kodená alebo ∂pinavá CD
• Vymeòte alebo oèistite CD
– Je zapojená funkcia shuffle alebo program
• Vypnite funkciu shuffle/ program

je zobrazené v re|ime USB PC
LINK na dobu viac ako 10 sekúnd
– Skontrolujte prosím prepojenie medzi pocítacom a

prístrojom. Ak je to potrebné, precítajte si prosím kapi-
tolu Pripojenie ku USB PC LINK, kde nájdete pokyny
pre po|adované pociatocné nastavenie.

• Ubezpecte sa, |e pripojen¥ pocítac je zapnut¥ a softvér
MusicMatch je spusten¥.

Zvuk poèas prehrávania MP3 preskakuje

– Súbor MP3 vytvoren¥ pri úrovni kompresie presahujúcej
320 kbit/s

• Pre vytvorenie CD hudobn¥ch záznamov vo formáte
MP3 pou|ite ni|∂iu úroveò kompresie

Nemo|no nájs† |elan¥ titul MP3

– Zlá pou|itá koncovka a/ alebo názov súboru s
nevhodn¥mi textov¥mi znakmi

• Uistite sa, |e názvy súborov sú napísane s
anglick¥mi textov¥mi znakmi a |e MP3 súbory majú
koncovku ..MMPP33

DÔLE\ITÉ!
Zmeny nie sú v¥robcom povolené a mô|u zru∂it oprávnenie pou|ívatela na pre-
vádzkovanie prístroja AZ2558.

FONTOS!
A Gyártó által nem engedélyezett módosítások miatt megszınhet a felhasználó 
engedélye az AZ2558 mıködtetésére.

Nincs hang/feszültség

– A VOLUME nincs beállítva
• Állítsa be a hangerõt a VOLUME gombbal
– A hálózati csatlakozó nem megfelelõen csatlakozik
• Csatlakoztassa jól a hálózati csatlakozót
– Az elemek kimerültek/nem jól vannak betéve
• Tegye be az (új) elemeket polaritáshelyesen
– Fejhallgató van csatlakoztatva
• Vegye le a fejhallgatót
– Elektrosztatikus kisülés / interferencia
• Húzza ki a készüléket a fali csatlakozóból. Ha elemek

vannak benne, távolítsuk el azokat a tartójukból.
Nyomjuk le 10 másodpercig a STANDBY ON y

fgombot, majd csatlakoztassuk újra a hálózathoz /
helyezzük vissza az elemeket, és próbáljuk meg újból
aktiválni a készüléket.

• USB PC LINK üzemmódban ellenõrizzük, hogy a
számítógép hangereje hallható, és nincs minimumra
állítva.

• Ha a számítógép CD-ROM meghajtójából játszink le
CD-t, olvassuk el az USB PC Link - Enable digital
CD audio output alatti tájékoztatást

– A CD nem audio fájlokat tartalmaz
• Nyomja le még egyszer vagy többször a SEARCH

∞ vagy § gombot, hogy az adatfájlt átlépve zene-
fájlhoz  ugorjon a készülék

Rossz hangminõség GAME•AUX üzemmódban
• Állítsuk be a hangerõt az AZ2558 játékkonzolon.

A rádióadás vétele zajos vagy torz
– Elektromos interferencia: a készülék túl közel van

televízióhoz, képmagnóhoz vagy számítógéphez
• Növelje meg a távolságot

A távirányító nem megfelelõen mûködik
– Az elemek kimerültek/nem jól vannak betéve
• Tegye be az (új) elemeket polaritáshelyesen
– Túl nagy a szög/távolság a készüléktõl
• Csökkentse a szöget/távolságot

Rossz a rádióadás vétele

– Gyenge a rádióadó jele
• FM / MW: Állítsa be az FM/ MW teleszkópanten-

nát, hogy a legjobb legyen a vétel

A felirat látszik
– A CD-R(W) lemezen nincs felvétel vagy nincs

véglegesítve
• Véglegesített CD-R(W) lemezt használjon

A
felirat látszik
– Nincs behelyezve CD
• Helyezzünk be megfelelõ lemezt
– A CD hibás vagy piszkos
• Cserélje ki/tisztítsa meg a CD-t, lásd Karbantartás
– A lézeroptika bepárásodott
• Várjon, míg az optika kitisztul

A CD átugrik számokat

– A CD hibás vagy piszkos
• Cserélje ki vagy tisztítsa meg a CD-t
– A shuffle vagy program be van kapcsolva
• Kapcsolja ki a shuffle/program módot

Az USB PC LINK üzemmódban több mint 10
másodpercig megjelenik a
felirat.
– Ellenõrizzük a számítógép és a készülék közötti csat-

lakozást. Szükség esetén olvassuk el Az USB PC Link
csatlakoztatása címı részt a szükséges eredeti beál-
lításhoz.

• Ellenõrizzük, hogy a csatlakoztatott számítógép be
van-e kapcsolva, és hogy fut-e a MusicMatch szoftver.

A hang kihagyás MP3 lejátszás alatt

– Az MP3 fájl 320kbps feletti tömörítéssel készült
• A CD-számok MP3 formátumba konvertálásánál

alacsonyabb tömörítési szintet használjon

A keresett MP3 cím nem található

– Rossz a fájl kiterjesztése, illetve a fájl neve érvényte-
len karaktereket tartalmaz

• Gyõzõdjön meg arról, hogy a fájlnevek csak az
angol ábécé betüit tartalmazzák, illetve, hogy az
MP3 fájlok neve .MP3-ra végzõdik

Ha bármilyen hiba elõfordul, mielõtt javíttatni vinné a készüléket, ellenõrizze az alább felsoroltakat. Ha a fel-
sorolt javaslatok alapján nem tudja megoldani a problémát, akkor forduljon a forgalmazóhoz vagy a szervizhez.

FIGYELMEZTETÉS: Ne nyissa ki a készülék házát, mert áramütés érheti. Semmilyen
körülmények között se próbálja önmaga megjavítani a készüléket, mert ebben az esetben
megszûnik a garancia.

NEHÉZ!
Fogjuk meg mindkét fogantyút,
amikor szállítjuk vagy felemeljük az
AZ2558 készüléket.

TA\KÉ!
Pri prená∂aní alebo dvíhaní AZ2558
dr|te prístroj za obe rúcky.

ç‡ÒÚÓfl˘‡fl „‡‡ÌÚËfl ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎflÂÚÒfl ËÁ„ÓÚÓ‚ËÚÂÎÂÏ ‚ ‰ÓÔÓÎÌÂÌËÂ Í
Ô‡‚‡Ï ÔÓÚÂ·ËÚÂÎfl, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚Ï ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ËÏ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ
êÓÒÒËÈÒÍÓÈ îÂ‰Â‡ˆËË, Ë ÌË ‚ ÍÓÂÈ ÏÂÂ ÌÂ Ó„‡ÌË˜Ë‚‡ÂÚ Ëı.

ç‡ÒÚÓfl˘‡fl „‡‡ÌÚËfl ‰ÂÈÒÚ‚ÛÂÚ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ Ó‰ÌÓ„Ó „Ó‰‡ Ò ‰‡Ú˚
ÔËÓ·ÂÚÂÌËfl ËÁ‰ÂÎËfl Ë ÔÓ‰‡ÁÛÏÂ‚‡ÂÚ „‡‡ÌÚËÈÌÓÂ Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËÂ
ËÁ‰ÂÎËfl ‚ ÒÎÛ˜‡Â Ó·Ì‡ÛÊÂÌËfl ‰ÂÙÂÍÚÓ‚, Ò‚flÁ‡ÌÌ˚ı Ò Ï‡ÚÂË‡Î‡ÏË Ë
‡·ÓÚÓÈ. Ç ˝ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ ËÏÂÂÚ Ô‡‚Ó, ÒÂ‰Ë ÔÓ˜Â„Ó, Ì‡
·ÂÒÔÎ‡ÚÌ˚È ÂÏÓÌÚ ËÁ‰ÂÎËfl. ç‡ÒÚÓfl˘‡fl „‡‡ÌÚËfl ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸Ì‡ ÔË
ÒÓ·Î˛‰ÂÌËË ÒÎÂ‰Û˛˘Ëı ÛÒÎÓ‚ËÈ:

1. àÁ‰ÂÎËÂ ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ ÔËÓ·ÂÚÂÌÓ ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡ ÚÂËÚÓËË êÓÒÒËË,
ÔË˜ÂÏ ËÒÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ‰Îfl ÎË˜Ì˚ı ·˚ÚÓ‚˚ı ÌÛÊ‰. àÁ‰ÂÎËÂ ‰ÓÎÊÌÓ
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òfl ‚ ÒÚÓ„ÓÏ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ËÌÒÚÛÍˆËÂÈ ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË Ò
ÒÓ·Î˛‰ÂÌËÂÏ Ô‡‚ËÎ Ë ÚÂ·Ó‚‡ÌËÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË.

2. é·flÁ‡ÌÌÓÒÚË ËÁ„ÓÚÓ‚ËÚÂÎfl ÔÓ Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÈ „‡‡ÌÚËË ËÒÔÓÎÌfl˛ÚÒfl Ì‡
ÚÂËÚÓËË êÓÒÒËË ÔÓ‰‡‚ˆ‡ÏË Ë ÓÙËˆË‡Î¸Ì˚ÏË Ó·ÒÎÛÊË‚‡˛˘ËÏË
(ÒÂ‚ËÒ) ˆÂÌÚ‡ÏË.

3. ç‡ÒÚÓfl˘‡fl „‡‡ÌÚËfl ÌÂ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌflÂÚÒfl Ì‡ ‰ÂÙÂÍÚ˚ ËÁ‰ÂÎËfl,
‚ÓÁÌËÍ¯ËÂ ‚ ÂÁÛÎ Ú̧‡ÚÂ:
‡) ıËÏË˜ÂÒÍÓ„Ó, ÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍÓ„Ó ËÎË ËÌÓ„Ó ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl, ÔÓÔ‡‚¯Ëı
ÔÓÒÚÓÓÌÌËı ÔÂ‰ÏÂÚÓ‚, Ì‡ÒÂÍÓÏ˚ı ‚Ó ‚ÌÛÚ¸ ËÁ‰ÂÎËfl;
·) ÌÂÔ‡‚ËÎ¸ÌÓÈ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË, ‚ÍÎ˛˜‡fl, ÌÓ ÌÂ Ó„‡ÌË˜Ë‚‡flÒ¸,
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂÏ ËÁ‰ÂÎËfl ÌÂ ÔÓ Â„Ó ÔflÏÓÏÛ Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌË˛ Ë ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ ‚
˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆË˛ ËÁ‰ÂÎËfl ‚ Ì‡Û¯ÂÌËÂ Ô‡‚ËÎ Ë ÚÂ·Ó‚‡ÌËÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË;
‚) ËÁÌÓÒ‡ ‰ÂÚ‡ÎÂÈ ÓÚ‰ÂÎÍË, Î‡ÏÔ, ·‡Ú‡ÂÈ, Á‡˘ËÚÌ˚ı ˝Í‡ÌÓ‚,
Ì‡ÍÓÔËÚÂÎÂÈ ÏÛÒÓ‡, ÂÏÌÂÈ, ˘ÂÚÓÍ Ë ËÌ˚ı ‰ÂÚ‡ÎÂÈ Ò Ó„‡ÌË˜ÂÌÌ˚Ï
ÒÓÍÓÏ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl;
„) ÂÏÓÌÚ‡ Ë/ËÎË Ì‡Î‡‰ÍË ËÁ‰ÂÎËfl, ÂÒÎË ÓÌË ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌ˚ Î˛·˚ÏË ËÌ˚ÏË
ÎËˆ‡ÏË ÍÓÏÂ Ó·ÒÎÛÊË‚‡˛˘Ëı ˆÂÌÚÓ‚;
‰) ‡‰‡ÔÚ‡ˆËË Ë ËÁÏÂÌÂÌËfl Ò Ó·˚˜ÌÓÈ ÒÙÂ˚ ÔËÏÂÌÂÌËfl ËÁ‰ÂÎËfl,
ÛÍ‡Á‡ÌÌÓÈ ‚ ËÌÒÚÛÍˆËË Ôo ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË.

4. ç‡ÒÚÓfl˘‡fl „‡‡ÌÚËfl ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸Ì‡ ÔÓ ÔÂ‰˙fl‚ÎÂÌËË ‚ÏÂÒÚÂ Ò
ÓË„ËÌ‡ÎÓÏ Ì‡ÒÚÓfl˘Â„Ó Ú‡ÎÓÌ‡ ÓË„ËÌ‡Î‡ ÚÓ‚‡ÌÓ„Ó ˜ÂÍ‡, ‚˚‰‡ÌÌÓ„Ó
ÔÓ‰‡‚ˆÓÏ, Ë ËÁ‰ÂÎËfl, ‚ ÍÓÚÓÓÏ Ó·Ì‡ÛÊÂÌ˚ ‰ÂÙÂÍÚ˚.

5. ç‡ÒÚÓfl˘‡fl „‡‡ÌÚËfl ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸Ì‡ ÚÓÎ¸ÍÓ ‰Îfl ËÁ‰ÂÎËÈ,
ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÏ˚ı ‰Îfl ÎË˜Ì˚ı ·˚ÚÓ‚˚ı ÌÛÊ‰, Ë ÌÂ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌflÂÚÒfl Ì‡
ËÁ‰ÂÎËfl, ÍÓÚÓ˚Â ËÒÔÓÎ¸ÁÛ˛ÚÒfl ‰Îfl ÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍËı, ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌ˚ı ËÎË
ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚ı ˆÂÎÂÈ.

èÓ ‚ÒÂÏ ‚ÓÔÓÒ‡Ï „‡‡ÌÚËÈÌÓ„Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl ËÁ‰ÂÎËÈ îËÎËÔÒ
Ó·‡˘‡ÈÚÂÒ¸ Í Ç‡¯ÂÏÛ ÏÂÒÚÌÓÏÛ ÔÓ‰‡‚ˆÛ.
îËÏ‡ îËÎËÔÒ ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÚ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ ÒÓÍË ÒÎÛÊ·˚ ËÁ‰ÂÎËfl:

ÉÛÔÔ‡ 1–5 ÎÂÚ
ê‡‰ËÓ, ‡‰ËÓ·Û‰ËÎ¸ÌËÍË, Ï‡„ÌËÚÓÎ˚, ÔÂÂÌÓÒÌ˚Â Ï‡„ÌËÚÓÎ˚,
ÚÂÎÂÙÓÌÌ˚Â ‡ÔÔ‡‡Ú˚ (ÔÓ‚Ó‰Ì˚Â) Ë ‰Û„‡fl ÔÓ‰ÛÍˆËfl, ËÏÂ˛˘‡fl
ÌÂ·ÓÎ¸¯Û˛ ÒÚÓËÏÓÒÚ¸.

ÉÛÔÔ‡ 2–7 ÎÂÚ
èÂÒÓÌ‡Î¸Ì˚Â ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ˚ Ë ÔÂeÙÂËÈÌ˚Â ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡, ˆ‚ÂÚÌ˚Â
ÚÂÎÂ‚ËÁÓ˚ (‚ÍÎ˛˜‡fl ÔÓÂÍˆËÓÌÌ˚Â), ‚Ë‰ÂÓÏ‡„ÌËÚÓÙÓÌ˚,
‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸Ì˚Â Ï‡„ÌËÚÓÎ˚, Hi-Fi Á‚ÛÍÓ‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰fl˘‡fl ‡ÔÔ‡‡ÚÛ‡
(‚ÍÎ˛˜‡fl ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ˚), ‚Ë‰ÂÓÍ‡ÏÂ˚ Ô ÔÂÂÌÓÒÌ˚Â ‚Ë‰ÂÓÛÒÚÓÈÒÚ‚‡,
‡‰ËÓÚÂÎÂÙÓÌ˚ (·ÂÒÔÓ‚Ó‰Ì˚Â), ˆËÙÓ‚˚Â ÒoÚo‚˚Â ÚÂÎÂÙÓÌ˚ Ë
‡ÔÔ‡‡ÚÛ‡ Ë„Ó‚Ó„Ó Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËfl.

îËÏ‡ îËÎËÔÒ Û‰ÂÎflÂÚ ·ÓÎ¸¯ÓÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Í‡˜ÂÒÚ‚Û ‚˚ÔÛÒÍ‡ÂÏÓÈ
ÔÓ‰ÛÍˆËË. èË ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËË ÂÂ ‰Îfl ÎË˜Ì˚ı (·˚ÚÓ‚˚ı) ÌÛÊ‰ Ò
ÒÓ·Î˛‰ÂÌËÂÏ Ô‡‚ËÎ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ÒÓÍ Ëı ÒÎÛÊ·˚ ÏÓÊÂÚ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ
ÔÂ‚˚ÒËÚ¸ ÓÙËˆË‡Î¸Ì˚È ÒÓÍ ÒÎÛÊ·˚, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚È ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò
‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ËÏ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ Ó Ô‡‚‡ı ÔÓÚÂ·ËÚÂÎÂÈ.

îËÏ‡ îËÎËÔÒ
î‡ÍÒ: (095)755-69-23

✃

Környezetvédelmi szempontok
A készülék csomagolása fölösleges anyagokat nem tartalmaz. Mindent megtettünk annak
érdekében, hogy a csomagolóanyagok könnyen szétválaszthatók legyenek három egynemû
anyagra: karton (doboz), polisztirol (hungarocell), polietilén (zacskók, védõlap).

A készülék olyan anyagokból áll, melyek újrahasznosíthatók, ha a szétszerelést hozzáértõcég
végzi. Kérjük, hogy a csomagolóanyagokat, kimerült elemeket és a kiöregedett készüléket a
helyi elõírások figyelembevételével helyezze a hulladékgyûjtõkbe.

SLOVAK REPUBLIC

Prístroj sa nesmie pou|íva† v mokrom a vlhkom prostredí! Chránte pred striekajúcou 
a kvapkajúcou vodou!

Pre ochranu |ivotného prostredia
Prístroj nie je zabalen¥ do nadbytoèn¥ch obalov. Urobili sme v∂etko preto, aby obal mohol
by† rozdelen¥ na tri rovnorodé materiály: kartón (obaly), polystyrol (protinárazové vlo|ky) a
polyetylén (vrecká, ochranná fólia).

Prístroj je vyroben¥ z tak¥ch materiálov, ktoré je mo|né znovu spracova†, ak demontá|
vykonáva ∂peciálne vybavená odborná firma. Obalov¥ materiál, pou|ité batérie a u|
nepou|iteπn¥ prístroj vlo|te, prosím, podπa miestnych predpisov a zvyklostí do nádob na
odpadky.

MAGYARORSZÁG

Minõségtanúsítás
A garanciajegyen feltüntetett forgalombahozó vállalat a 2/1984. (III.10.) 
BkM-IpM együttes rendelet értelmében tanúsítja, hogy ezen készülék megfelel
a mûszaki adatokban megadott értékeknek.

Figyelem!
A meghibásodott készüléket - beleértve a hálózati csatlakozót is - csak 
szakember (szerviz) javíthatja.

Ne tegye ki a készüléket esõnek vagy nedvesség hatásának!

Garancia
A forgalombahozó vállalat a termékre 12 hónap garanciát vállal.

Névleges feszültség ................................................................220–230 V
Elemes mûködéshez.....................................................................8 × R20
Névleges frekvencia ........................................................................50 Hz

Teljesítmény
maximális ...............................................................................≤ 54 W
névleges.....................................................................................15 W
készenléti állapotban...............................................................≤ 5 W

Érintésvédelmi osztály II.

Tömeg..............................................................................................5,5 kg

Befoglaló méretek
szélesség ...............................................................................567 mm
magasság ..............................................................................185 mm
mélység .................................................................................301 mm

Rádiórész vételi tartomány
URH.............................................................................87,5–108 MHz
Középhullámú ..............................................................531–1602 kHz

Erõsítõrész
Kimeneti teljesítmény.........................................................800 W PMPO

2 × 10 W RMS

Megjegyzés

Poznámka

Magyar

2 x AAA

2

3

4

5

A

X

0

6

8

9

USB

B

7
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MEDFÖLJANDE TILLBEHÖR
– Fjärrkontroll
– USB kabel
– video kabel
– CD-ROM USB PC LINK installations
– nätsladden

TOPP- OCH FRONTPANELERNA (Se 1)

1 p - 3,5 mm hörlursuttag
OBS: Högtalarna tystas när hörlurarna kopplas till appa-
raten.

2 VOLUME - justerar volymnivå eller förstärkarnivåer
(BASS/ MID /HIGH)

3 STANDBY ON y - byter mellan på / av;
4 SOURCE - för att välja som ljudkälla funktionerna

CD/ TUNER/ USB PC LINK/ GAME •AUX
5 IR SENSOR -infraröd sensor för fjärrkontroll
6 LCD Ruta - visar apparatens status
7 [dB]: - indikations display för bas styrka.
8 ALBUM /PRESET -, + :

MP3 (endast): för att välja föregående/nästa
album
TUNER :-för att välja föregående/nästa 
inprogrammerade station

SEARCH ∞ , §
MP3-CD / CD :
- för att söka bakåt eller framåt inom ett spår;
- för att hoppa till början av ett aktuellt/

föregående/ följande spår
USB PC LINK -för att hoppa till början av ett
föregående/ följande spår
TUNER : - för att ställa in en radiostation 

2;- för att stoppa/ göra paus i MP3-CD / CD / USB
PC LINK -spelning

9 - för att stoppa MP3-CD / CD / USB PC LINK-
spelning;

- för att radera ett MP3-CD / CD-program
MODE :
- för att välja olika spårlägen: dvs repeat eller 

shuffle (slumpvis) ordning
9 USB - anslut medföljande usb kabel härifrån till

usbporten på din dator
0 GAMESOUND - väljer ljudeffekter BLAST/

PUNCH/ SPEED/ NORMAL i GAME •AUX 
spelfunktion

WOOX - väljer specialbas förbättring på / av 
EQUALIZER -för att välja bas, mellan och diskant
frekvenser
PROG

MP3-CD / CD : -för att programmera in spår och
granska programmet;
TUNER : - för att lagra radiostationer

BAND / DISPLAY
BAND : - för att välja våglängdsband
DISPLAY: - visar MP3-CD funktioner

! AUDIO IN ( LEFT / RIGHT) -kontakten LINE-IN for
externt audio apparat.
VIDEO IN - håller videokontakten på plats.(innehåller
ingen mottagningssignal. Bara för att hålla kablarna
på plats.)

@ OPEN•CLOSE – öppnar / stäanger CD-luckan.

BAKRE PANELEN (Se 1)

# Teleskopisk antenn - förbättrar FM-mottagningen
$ Batterifack - för 8 batterier, typ

R-20, UM-1 eller D-celler
% AC MAINS - ingång för nätsladd
^ VIDEO OUT- anslut till VIDEO IN uttaget på en

TV eller VCR för att titta eller spela in. 

FJÄRRKONTROLL (Se 1)

1 CD - för att ställa in MP3-CD / CD som ljudkälla
TUNER - för att välja som ljudkälla / våglängdsband
USB - välja USB PC LINK
AUX - välja GAME •AUX

2 y -knapp för att koppla på/ställa i standby (Om
enheten går på batteri, fungerar knappen som en
på/av-knapp.)

3 REPEAT -upprepar alla spår i USB PC LINK källa
eller väljer upprepningsläge i CD källa.
SHUFFLE -för att spela MP3 CD/ CD-spår i slumpvis
ordning i CD / USB PC LINK källa
MUTE - för att avbryta/ återuppta ljudet

4 VOL 4, 3 -- justerar volymnivå eller förstärkar-
nivåer (BASS/ MID /HIGH)

5 ¡ , ™ -för att välja föregående/nästa spår i MP3-CD
/ CD / USB PC LINK -spelning
9 - för att stoppa MP3-CD / CD / USB PC LINK-

spelning;
- för att radera ett MP3-CD / CD-program

Svenska KNAPPAR

= I rutan programnumret, våglängdsbandet och
frekvensen visas.

5. Upprepa de fyra moment ovan för att lagra andra
radiostationer.

OBS: Du kan ta bort en lagrad station genom att
lagra en annan frekvens i dess ställe.

Lyssna till en automatiskt eller manuellt inpro-
grammerad station
Tryck en eller flera gånger på en av ALBUM / 
PRESET- eller + knapparna tills den önskade inpro-
grammerade stationen visas.

MP3-CD/ CD-SPELARE
VIKTIGA SPECIFIKATIONER
Stödda format:
• Diskformat ISO9660, Joliet och multi-sessions-CD-

skivor. Använd ISO9660 skivformat när du bränner
CD-ROM.

• MP3 musikformat.
• MP3 bit rate (data rate): 32-320 kbps och variabel

bit rate.
• 650Mb och 700Mb CD-R samt CD-RW.
• Katalogerna kan ha en hierarki på upp till åtta

nivåer (max. 64 tecken).

Allmän information
Den revolutionerande nya musikkompressionstekniken
MP3 (MPEG Audio Layer3) gör att ursprungliga
digitala ljuddata kan krympas ner med en faktor på
upp till 10 utan att ljudkvaliteten försämras märkbart.
Därför kan du spela in upp till tio timmars musik av
CD-liknande kvalitet på en enda CD-ROM.

Hur du kan få MP3-musik
Antingen kan du ladda ner laglig MP3-musik från
Internet, eller göra om dina CD-skivor till MP3-format
med valfri programvara för MP3-kodning, eller spela in
på en CD-R(W).
• För att få god ljudkvalitet rekommenderas en

datahastighet på 128 kbps för MP3-filer.
• I viss kodningsprogramvara finns möjlighet att

skydda musikfiler. Det betyder att filerna bara kan
spelas på den dator där de skapades. Om du
bränner sådana fler på en CD-ROM, kan du inte
spela dem på den här apparaten. Se till att du
inaktiverar skyddet på kodningsprogramvaran
innan du skapar musikfiler. Om du gör det är du
ansvarig för att du inte bryter mot nationell och
internationell lag om upphovsrätt.

När du bränner MP3 CD-skivor
• För att undvika problem vid avspelningen eller

med saknade filer måste du se till att filnamnen är
skrivna med engelska bokstäver och att
MP3filerna har tillägget .mp3.

• Använd programvara för skrivningen som gör att
du kan spela in MP3-spårtitlar (filer) i
nummerordning och bokstavsordning. För uppgifter
om hur du använder programvaran hänvisas till
bruksanvisningarna för programvaran.

• När du spelar in på en CD-RW måste du se till att
du avslutar (finaliserar) alla sessioner, så att
apparaten kan läsa och spela upp dina spår.

Hur du organiserar MP3 filer
Du kan lagra upp till 35 album och 400 på en titlar
MP3 CD.
Album och titlar kan sorteras i bokstavsordning.
• MP3 CD/ CD-album och titlar visas som nummer i

rutan.

VIKTIGT
Denna apparat kan inte spela/ stöder inte
följande format:
• Tomma album: ett tomt album är ett album som

inte innehåller MP3-filer. De visas inte i rutan.
• Filformat som inte stöds hoppas över. Det betyder

t.ex. att: Word-dokument eller .doc eller MP3-filer
med tillägget .dlf ignoreras, och spelas inte.

• Playlistfiler, t.ex. m3u, pls of WMA, AAC,
Winamp, Sonic, RealJukebox, MS Mediaplayer
7.0, MusicMatch.

• Inspelningar som gjorts på t.ex.. Packet Writing
och Package Writing.

Spela MP3 CD och CD
Denna CD-spelare spelar ljudskivor som CD-R(W) och
MP3 CD-ROM.
• CD-I, CDV, VCD, DVD eller CD-skivor för datorer

kan inte spelas.
1. Tryck på STANDBY ON y för att koppla på, och

sedan på SOURCE där du väljer CD.
2. Tryck på OPEN•CLOSE öppna CD-luckan.

] visas när CD-luckan är öppen.

3. Lägg i en CD eller CD-R med den tryckta sidan upp
och tryck försiktigt på CD-luckan för att stänga den.
] I rutan visas vid läsning av innehållet

på CD-skivan.
] I rutan visas om ingen skiva

ligger i eller om skivan är fel ilagd.

MP3-CD/ CD-SPELARE MP3-CD/ CD-SPELARE

USB PC LINK USB PC LINK
Underhåll och säkerhet (Se 0)

Hantering av CD-spelaren och CD-skivor
• IOm CD-spelaren inte kan läsa CD-skivorna rätt kan

du pröva med att göra ren linsen med en
rengöringsskiva innan du tar apparaten för repara-
tion.

• Linsen i CD-spelaren får aldrig vidröras!
• Plötsliga förändringar i temperaturen kan göra att

linsen i CD-spelaren immas igen av kondens. Då
går det inte att spela CD-skivor. Försök inte rengöra
linsen, utan låt apparaten stå varmt tills fuk-
tigheten avdunstar.

• Håll alltid CD-luckan stängd så att det inte kommer
damm på linsen.

• Gör ren dina CD-skivor genom att torka dem i en rak
linje från mitten utåt mot kanten med en mjuk luddfri
duk. Använd inte rengöringsmedel - då kan skivan
skadas.

• Skriv aldrig något på CD-skivor och klistra inga lap-
par på dem.

Säkerhetsinformation
• Utsätt inte apparaten, batterierna eller CD-skivor

för fuktighet, regn, sand eller stark värme.
• Gör ren apparaten med en torr trasa. Använd inte

rengöringsmedel som innehåller alkohol, ammoniak,
bensen eller skurpulver. Då kan apparaten skadas.

• Ställ apparaten på en hård plan yta så att den inte
kan vicka. Se till att det finns tillräckligt med ventila-
tion så att apparaten inte blir för varm.

2; - för att stoppa/ göra paus i MP3-CD / CD / USB
PC LINK -spelning

5 / 6 -för att söka bakåt eller framåt inom ett spår;
TUNER: - för att ställa in en radiostation 

6 EQUALIZER -- för att välja bas, mellan och diskant
frekvenser
WOOX -- väljer specialbas förbättring på / av
GAMESOUND - väljer ljudeffekter BLAST/
PUNCH/ SPEED/ NORMAL i spelfunktion

7 ALBUM /PRESET -, + :
MP3 (endast): för att välja föregående/nästa
album
TUNER :-för att välja föregående/nästa 
inprogrammerade station

STRÖMMATNING
Du bör i möjligaste mån använda apparaten på nät-
strömmen för att spara på batterierna. Se till att du
drar ut kontakten ur apparaten och ur vägguttaget
innan du byter batterier.

Batterier (medföljer ej) (Se 1)
• Lägg i 8 batterier, typ R-20, UM-1 eller D-celler, 

(helst alkaliska) åt rätt håll.

Fjärrkontroll (Se A)
• Lägg i två batterier av typ AAA, R03 eller UM4

(helst alkaliska).

Om batterier används på fel sätt kan elektrolyten
läcka ut och fräta i facket eller batterierna kan
explodera.
• Blanda inte olika typer av batterier, t.ex. alkaliska bat-

terier och brunstensbatterier. Använd bara batterier av
samma typ i apparaten.

• När du byter batterier ska du inte försöka blanda
gamla med nya.

• Batterier innehåller kemiska ämnen och
måste kasseras på rätt sätt.

Strömmatning från nätet
1. Se efter att eltypen, som anges på apparatens

undersida, stämmer med eltypen där du bor. Om
inte, rådgör med butiken eller en serviceverkstad.

2. Om apparaten har en spänningsväljare, ska den
vara ställd så att den motsvarar den lokala nät-
spännningen.

3. Sätt i nätkontakten i ett vägguttag.

4. För att göra apparaten strömlös drar du ut kontak-
ten ur vägguttaget.

AUTOMATIC STANDBY (Strömsparfunktion)
En strömsparfunktion stänger automatiskt av enheten
15 minuter efter det att en MP3-CD eller en CD har kom-
mit slutet och ingen knapp har tryckts ner.

Typplåten finns på apparatens undersida.

GRUNDFUNKTIONER
Koppla på och av och välja funktion
1. Tryck på STANDBY ON y för att koppla på

enheten.
2. Tryck på SOURCE en eller flera gånger för att

välja CD, TUNER, USB PC LINK eller
GAME•AUX -funktion.

3. Tryck på STANDBY ON y för att stänga av
enheten.

OBS: Inställningarna för ton, ljud, inprogrammerade
radiostationer och volym (upp till en maxnivå på 20)
behålls i minnet.

Ställa in volym och ljud (Se 2)
1. Justera volymen med VOLUME . 

= I rutan visas nivåindikationen och ett
nummer mellan 0 och 32..

2. wOOx
För att förbättra bassmottagning, tryck wOOx en eller
flera gånger för att slå på/ av.

= wOOx-knappens bakgrundsljus lyser upp när
wOOx är påslagen.

OBS:
- wOOx kan användas under TUNER, CD, USB PC LINK

och GAME•AUX funktion.
- Vissa skivor kan spelas in med hög modulation som

orsakar missljud vid hög volym. Om detta inträffar,
inaktivera  wOOx eller minska volmen.

3. EQUALIZER
För att justera bas, mellan och diskant frekvenser tryck
EQUALIZER en eller flera gånger, rotera då VOLUME
inom 3 sekunder för justering av varje nivå.

=DI rutan visas , , eller
nivån (-5 till +5) eller .

OBS:
1. EQUALIZER kan användas under TUNER, CD,

USB PC LINK och GAME•AUX funktion..
2. För att förhindra att de båda basalternativen

påverkar varandra, fungerar de inte samtidigt. Det
går inte att kombinera basen från EQUALIZER
med wOOx

4. GAMESOUND
För att justera dina spelljud, tryck GAMESOUND en
eller flera gånger för ditt val.

=Då visas , ,
eller helt kort i rutan.

OBS: GAMESOUND är bara tillgängligt när du
spelar i GAME•AUX funktion.

MUTE: Så stängs ljudet av
1. Tryck på MUTE på fjärrkontrollen för att omedel-

bart tysta ljudet.
= Avspelningen fortsätter utan ljud, och 

blinkar i rutan.
2. För att få tillbaka ljudet, gör du något av följande:

– tryck på MUTE igen;
– justera volymen;
– ändra källa.

DIGITAL RADIO (Se 3)
Ställa in radiostationer
1. Tryck på STANDBY ON y för att koppla på, och

sedan på SOURCE en eller flera gånger där du
väljer TUNER (eller tryck en gång på TUNER på
fjärrkontrollen.).
= I rutan visas helt kort, följt av

våglängdsbandet, frekvensen och det inprogram-
merade stationsnumret, om det redan finns
lagrat.

2. Tryck på BAND / DISPLAY en eller flera gånger för
att välja våglängdsband.( TUNER på fjärrkontrollen)

3. Ställa in radiostatione: radiostationer Du kan
ställa in dina stationer manuellt eller genom automa-
tisk sökning:
Tryck på ∞ eller § (på fjärrkontrollen 5 eller 6)
och släpp upp knappen när frekvensen i rutan börjar
löpa.

= Radion ställer automatiskt in sig på en station
med tillräckligt stark signal. I rutan visas

vid automatisk stationsinställning.

4. Upprepa moment 3 tills du kommer till önskad
station.

• För att ställa in en station med svag signal trycker
du med korta upprepade tryck på ∞ eller § tills du
får bäst mottagning.(5 eller 6 på fjärrkontrollen.).

Hur du förbättrar radiomottagningen:
• För FM, drar du ut, lutar och vrider på den

teleskopiska antennen. Minska längden om sig-
nalen är för stark.

• För MW, använder apparaten en inbyggd antenn.
Den antennen riktar du genom att vrida hela appa-
raten.

Lagra radiostationer
Du kan lagra upp till 30 radiostationer sammanlagt i
minnet, manuellt eller automatiskt (Autostore).

Autostore – automatisk lagring
Autostore startar automatisk att programmera in
radiostationer med början från programnummer 1.
Radion programmerar bara in stationer som inte redan
finns i minnet.
1. Tryck på ALBUM / PRESET- eller + en eller flera

gånger för att välja det programnumret där du vill
att inprogrammeringen ska börja.

2. Tryck på PROG i minst fyra sekunder för att
aktivera automatiskt inprogrammering.
=I rutan visas: De tillgängliga

stationerna programmeras i en ordning som
motsvarar våglängdsbandet stryka, dvs FM, följt
av MW. När alla stationer har lagrats, spelas
sedan den först automatiskt inprogrammerade
stationen.

Manuell inprogrammering
1. Ställ in önskad radiostation (se Ställa in radio-

stationer).
2. Tryck på PROG för att aktivera inprogrammeringen.

= I rutan blinkar :  program .

3. Tryck på ALBUM / PRESET- eller + en eller flera
gånger för att tilldela stationen ett nummer mellan 1
och 30.

4. Tryck på PROG igen för att bekräfta.

STRÖMMATNING GRUNDFUNKTIONER

] I rutan visas eller

om skivan är skadad eller
smutsig:
– under hela CD-användningen;

– under hela MP3-CD-användningen;
– I CD-stoppläge visas: totalt antal spår och

total speltid.

– visas om du har lagt i en ej slut-
behandlad CD-R(W) eller en tom skiva.

OBS: MP3-skivor kan ta över 10 sekunder att läsas.

4. Tryck på 2; för att starta avspelningen.
=I rutan visas: Det aktuella spårnumret och hur

mycket av spåret som har spelats.
=Om det är en MP3-CD, visas också albumnumret.

5. För att göra en paus i avspelningen, trycker du på
2;. Tryck på 2; igen för att starta CD-spelningen
igen.
= Display: speltiden blinkar under paus.

6. För att stoppa MP3-CD/ CD-spelningen trycker du
på 9.

7. Tryck på STANDBY ON y för att koppla av
enheten.

OBS: MP3-CD / CD -spelningen slutar också när:
– CD-luckan öppnas;
– CD-skivan har kommit till slutet;
– du väljer tuner som källa.

Visa MP3 CD/CD-text
Tryck under avspelningen helt kort upprepade gånger
på BAND / DISPLAY , så visas informationen:

MP3-CD
Tryck på BAND / DISPLAY en eller flera gånger för
att visa t.ex:

– låtens namn och spårlängd;
– albumets namn och spelad spårlängd;
– albumets nummer, spårnumret och spelad spår-

längd;
– ID3 tag-uppgifter, om sådana finns. Annars visas

i displayen..

CD-skivor
Tryck på BAND / DISPLAY en eller flera gånger för
att visa t.ex:

– Det aktuella spårnumret och spelad spårtid under
CD-spelning;

– Hur mycket speltid som är kvar av det aktuella
spåret.

Välja ett annat spår
• Tryck en eller flera gånger på SEARCH ∞ eller §

på apparaten för att välja spåret. (på 
fjärrkontrollen ¡ eller ™) 

• Om du har valt ett spårnummer kort efter att du
laddat en CD-skiva eller i PAUSE-läge,måste du
trycka på 2; för att starta spelningen .

Endast MP3:
Tryck först på ALBUM/ PRESET – eller + en eller
flera gånger för att hitta ditt album. Utför sedan föl-
jande två moment.

] I rutan visas: om inga album
finns.

Hitta ett stycke inom ett spår
1. Håll ner SEARCH ∞ eller §.(på 

fjärrkontrollen 5 eller 6)
– Då spelas CD-skivan på hög hastighet och låg

volym.
– Inget ljud hörs under snabbsökning framåt eller

bakåt på MP3.
2. När du känner igen det stycke du vill höra, släpper

du upp ∞ eller §. för att gå tillbaka till normal
avspelning.(på fjärrkontrollen 5 eller 6)

OBS: Det endast möjligt att söka inom det pågående
spåret.

Olika spårlägen: SHUFFLE och REPEAT (Se 4 - 7)
Du kan välja och ändra de olika spellägena och kom-
binera dem med PROGRAM.

shuffle - spåren på en hel CD/ eller i ett helt program
spelas i slumpvis ordning.
shuffle repeat all - spåren på en hel CD-skiva eller i
ett CD-program spelas oavbrutet i slumpvis ordning.
repeat all - hela CD/ -programmet upprepas.
repeat - det aktuella (slumpvis valda) spåret spelas
oavbrutet

1. För att välja spelläge, trycker du på MODE en eller
flera gånger. (SHUFFLE / REPEAT på 
fjärrkontrollen ).

2. Tryck på 2; för att starta spelning från STOPP-
låge.
]Om du har valt shuffle, startar spelningen

automatiskt.

3. För att välja normal avspelning trycker du
upprepade gånger på MODE tills de olika lägena
inte längre visas.
– Du kan också trycka på 9 för att gå ur det aktuel-

la spelläget.

Programmera in spårnummer
Välj och lagra dina CD-spår i önskad ordning när du är
i stoppläge. Upp till 20 spår kan lagras i minnet.
1. Tryck på SEARCH ∞ eller § på apparaten för att

välja önskat spårnummer.(på 
fjärrkontrollen ¡ eller ™)

Endast MP3:
Tryck först på ALBUM/ PRESET – eller + en eller
flera gånger för att hitta ditt album, och tryck sedan
på SEARCH ∞ eller §. (på fjärrkontrollen ¡ eller ™)
2. Tryck på PROG.

™ I rutan visas: program och det valda
spårnumret. .visas helt kort.

™ I rutan visas: om inget
spår valts för programmering.

3. Upprepa moment 1 och 2 för att välja och lagra
alla spår du vill ha i ditt program.
™ I rutan visas: om du försöker

programmera in mer än 20 spår.

4. Förm att starta uppspelningen av ditt CD-program
trycker du på 2;.

OBS: Under normal uppspelning kan du trycka PROG
för att lägga till innevarande spår i din programmer-
ingslista.

Granska programmet
Om du håller ner PROG i stoppläge, visas alla de
lagrade numren i rätt ordning.

=I rutan visas: om inget spår har
programmet.

Radera ett program
Du kan radera programmet genom att:
• trycka på 9 två gånger;

=Då visas helt kort, och program
försvinner.

• Tryck på STANDBY ON y

• välj en annan ljudkälla
• Öppna CD-luckan.

GAMESOUND (Se 8)

SPELA MED GAMESOUND: 
1. Tryck SOURCE på enheten för val av GAME •AUX

funktion (AUX på fjärrkontrollen)
=Displayen rullar 

2. Anslut din hållare till uttagen på framsidan av
enheten AUDIO IN ( LEFT / RIGHT) och VIDEO
IN.

3. Tryck först på GAMESOUND en eller flera gånger
för atta välja dina spelljud funktioner.

=Då visas , ,

eller helt kort i rutan.

Anslut annan utrustning till din enhet

Använd medföljande video kabel för att ansluta VIDEO
OUT terminalen på enhetens baksida VIDEO IN på en
TV eller VCR för uppspelning eller inspelning. 

USB PC LINK

Snabb Igångssättnings Guide
PC system krav

– USB port med Windows 98 SE / ME/ 2000/ XP
– Intel Pentium MMXX200 eller snabbare
– CD-ROM drive

Installation av programvaran MusicMatch
1. Använd medföljande USB kabel av sorten för 

anslutning av enheten till USB porten på din dator. 
(Se B)

2. Tryck SOURCE (USB på fjärrkontrollen) en eller flera
gånger för val av USB PC LINK.

3. Slå på din dator och sätt i medföljande  USB PC LINK
installations skiva i datorns CD-ROM drive. Denna pro-
gramvara kan också laddas ned från:
http://www.audio.philips.com.
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- jotkut levyt voidaan nauhoittaa suurella modulaati-
olla, joka aiheuttaa säröjä suurella äänenvoimakku-
udella. Jos näin tapahtuu, ota wOOx pois päältä tai
pienennä äänenvoimakkuutta. 

3. EQUALIZER
Säädä basson, keskialueen ja diskantin taajuuksia
painamalla EQUALIZER kerran tai useammin,
pyöräytä sitten VOLUME 3 sekunnin sisällä säätääk-
sesi kunkin tason.

=Näyttöön ilmestyy hetkeksi , ,
tai taso (-5 to +5) tai .

Huom: 
1. EQUALIZER voidaan käyttää TUNER, CD, USB PC

LINK ja GAME•AUX  lähteiden aikana.
2. Äänihäiriöiden estämiseksi basson säätötoimet

toimivat muut poissulkien. Ei ole mahdollista yhdis-
tää bassoääntä toiminnosta EQUALIZER
dynaamiseen bassoäänitehostukseen wOOx

4. GAMESOUND
Säädä peliäänet painamalla GAMESOUND kerran tai
useammin valitaksesi vaihtoehtosi.

=Näyttöön ilmestyy hetkeksi ,

, tai .

Huom: GAMESOUND on käytettävissä ainoastaan,
kun pelaat GAME•AUX lähteessä.

MUTE: Äänen mykistys
1. Paina kaukosäätimen toimintoa MUTE äänituotan-

non keskeyttämiseksi välittömästi. 
= Toisto jatkuu ilman ääntä ja näyttö vilkkuu

.

2. Äänituotannon uudelleenaktivoimiseksi voit: 
– painaa uudelleen MUTE;
– säätää äänenvoimakkuussäätimiä;
– vaihtaa lähteen.

DIGITAALINEN VIRITIN (Ks 3)

Radioasemille virittäminen
1. Paina STANDBY ON y ja paina SOURCE kerran

tai useammin valitsemaan TUNER.(tai paina
kaukoohjaimen TUNER-painiketta).
= Näyttö: näyttöön limestyy hetkeksi ja

sen jälkeen aaltokaista, taajuus ja ohjelmoitu
asemanumero, jos jo tallennettu.

2. Paina BAND / DISPLAY kerran tai useammin aal-
tokaistan valitsemiseksi.( tai kaukoohjaimella
TUNER )

3. Viritys asemille: voit virittää asemille manu-
aalisesti tai automaattisen hakuvirityksen avulla:
paina ∞ tai § (tai kaukoohjaimella 5 tai 6 ) ja
vapauta painike, kun taajuus näytössä alkaa juosta.
= Radio virittyy automaattisesti riittävän kuulu-

valle asemalle. Näyttöön ilmestyy 
automaattisen virityksen aikana.

4. Toista vaihe 3 tarpeen vaatiessa, kunnes löydät
halutun aseman. 

• Heikon aseman virittämiseksi paina ∞ tai § (tai
kaukoohjaimella 5 tai 6 ) hetken ajan ja toistu-
vasti, kunnes olet saanut optimin vastaan.

Radion vastaanoton parantamiseksi:
• Kun kysymyksessä on FM, venytä, kallistele ja

kääntele sisään työnnettävää antennia. Vähennä
sen pituutta, jos signaali on liian voimakas.

• Kun kysymyksessä on MW, laite käyttää sisään
rakennettua antennia. Kohdista tämä antenni koko
laitetta käännellen.

Radioasemien ohjelmointi
Pystyt tallentamaan muistiin enintään 30 radioasemaa
manuaalisesti tai automaattisesti (Autostore).
Autostore – automaattinen tallennus
Autostore käynnistää automaattisesti radioasemien
ohjelmoinnin ohjelmointipaikasta 1.Laite ohjelmoi vain
sellaisia asemia, jotka eivät vielä ole muistissa.
1. Paina ALBUM / PRESET- tai + kerran tai useam-

min sen numeron valitsemiseksi. 
2. Paina PROG vähintään 4 sekunnin ajan autostore-

ohjelmoinnin aktivoimiseksi.
= Näyttö: näyttöön ilmestyy .

Tarjolla olevat asemat ohjelmoidaan 
aaltokaistan vastaanottovahvuusjärjestyksessä:
FM sitten MW .Kun kaikki asemat on tallennet-
tu, ensimmäinen valmiiksi ohjelmoitu asema
toistetaan automaattisesti.

Manuaalinen ohjelmointi
1. Viritä halutulle asemalle (ks. osaa Viritys

radioasemille).
2. Paina PROG ohjelmoinnin aktivoimiseksi.

= Näyttö: program aktivoimiseksi.

Raitanumeroiden ohjelmointi
Oltaessa pysäytysasennossa valitse ja tallenna CD-rai-
dat haluttuun järjestykseen. Muistiin voidaan tallentaa
enintään 20 raitaa. 
1. Paina SEARCH ∞ tai § laitteella haluamasi rai-

tanumeron valitsemiseksi.(tai kaukoohjaimella ¡
tai ™).

Vain MP3 CD -levyt:
Paina ensin ALBUM/ PRESET – tai + kerran tai sitä
useammin kyseisen albumin löytämiseksi; paina sen
jälkeen SEARCH ∞ tai §. (tai kaukoohjaimella ¡ tai
™).
2. Paina PROG.

™ Näyttö: program ja valittu raitanumero.
ilmestyy hetkeksi näyttöön.

™ Näyttö: jos ei ole valittu
raitaa ohjelmointia varten.

3. Toista vaiheet 1-2 valinnan suorittamiseksi ja
haluttujen raitojen tallentamiseksi.
™ Näyttö: jos yrität ohjelmoida yli 20

raitaa. 
4. CD-ohjelmasi toiston käynnistämiseksi paina 2;.

Huom.: Tavallisen toiston aikana voit painaa
PROG lisätäksesi kuluvan kappaleen 
ohjelmalistaasi.

Ohjelman tarkistus
Oltaessa pysäytysasennossa paina ja pidä painettuna
PROG, kunnes näyttöön ilmestyvät kaikki tallentamasi
raitanumerot järjestyksessä.

=Näyttö: jos ei ole ohjelmoitu 
raitoja.

Ohjelman ylipyyhintä
Voit ylipyyhkiä ohjelman:
• painamalla 9 kahdesti;

= ilmestyy näyttöön hetkeksi ja program
sen jälkeen.

• painamalla STANDBY ON y

• valitset toisen toimintalähteen.
• avaa CD kannen. 

GAMESOUND (Ks 8)
PELAAMINEN GAMESOUND:ILLA
1. Paina SOURCE laitteessa valitaksesi GAME•AUX

toiminnon (AUX kaukoohjaimella)
=Näyttö vierittää 

2. Yhdistä konsolisi satulavöihin laitteen etuosassa
AUDIO IN ( LEFT / RIGHT) ja VIDEO IN.

3. Paina GAMESOUND kerran tai useammin valitak-
sesi vaihtoehtosi.

=Näyttöön ilmestyy hetkeksi  ,
, tai .

Muiden laitteiden yhdistäminen laitteeseen
Käytä mukana toimitettavaa videokaapelia yhdistääk-
sesi VIDEO OUT päätteen laitteen takaosassa VIDEO
IN pistokkeeseen TV:ssä tai VCR:ssä katsomista tai
nauhoitusta varten. 

USB PC LINK
Nopea asetusopas
PC-järjestelmän vaatimukset

– USB portti ja Windows 98 SE / ME/ 2000/ XP
– Intel Pentium MMXX200 tai parempi 
– CD-ROM asema

MusicMatch ohjelmiston asennus
1. Käytä mukana toimitettavaa USB kaapelia hen yhdis-

tääksesi laitteen USB porttiin tietokoneessasi (Ks B)
2. Paina SOURCE (USB kaukoohjaimella) kerran tai

useammin valitaksesi USB PC LINK.
3. Laita PC päälle ja laita mukana toimitettava USB PC

LINK asennuslevy PC:n CD-ROM asemaan. Tämä
sovellusohjelma voidaan myös ladata osoitteesta:
http://www.audio.philips.com.

TÄRKEÄÄ!
Käytä asiakaskohtaista MusicMatch ohjelmis-
toa USB PC Link sovellustasi varten. Jos
tarpeen, pura kaikki muut MusicMatch jukebox
ohjelmistot ensin PC järjestelmästäsi.
4. Asennusopas ilmestyy automaattisesti. Jollei, mene

CD-ROM asemaan Windows Explorerissa ja kak-
soisnapsauta USBPCLINK.exe. Suorita sitten seuraa-
vat vaiheet:
– Valitse haluamasi kieli listalta.
– Valitse installer driver.
– Valitse installer MusicMatch jukebox.
– Valitse muut vaihtoehdot (Tutorial, Free 

goodies, FAQ).

Huom: 
- Lue MusicMatch opetusohjelma ennen kuin käytät
sitä ensimmäistä kertaa. Varmista, että äänen-
voimakkuustaso PC:ssäsi on sopivasti säädetty
varmistaaksesi äänen ulostulon laitteestasi. Parasta
mahdollista suoritusta varten taajuuskorjaintoiminto
MusicMatch:ssä on asetettava alhaiselle tasolle.

GAMESOUND USB PC LINK

4 VOL 4, 3 -- säätää äänenvoimakkuuden tason tai
taajuuskorjaimen tasot (BASS/ MID /HIGH)

5 ¡ , ™ -valitsee edellisen/ seuraavan kappaleen MP3-
CD/ CD / USB PC LINK toistossa
9 - pysäyttää MP3-CD / CD / USB PC LINK -toiston; 

- pyyhkii pois MP3-CD / CD-ohjelman
2; - käynnistää tai keskeyttää MP3-CD / CD / USB

PC LINK -toiston
5 / 6 -suorittaa haun taaksepäin ja eteenpäin

raidan puitteissa;
TUNER: - virittää radioasemille

6 EQUALIZER -- valitsee basson, keskialueen ja
diskantin taajuuksia
WOOX -- valitsee erityisbassokorostuksen päällä/
pois päältä
GAMESOUND - valitsee äänitehosteet BLAST/
PUNCH/ SPEED/ NORMAL pelitilassa

7 ALBUM /PRESET -, + :
MP3 (vain): - valitsee edellisen/seuraavan 
albumin
TUNER :-valitsee edellisen/seuraavan ohjelmoidun
kanavan

VIRTALÄHDE
Aina kun mahdollista käytä verkkovirtalähdettä paris-
ton keston pidentämiseksi. Varmista, että irrotat virta-
johdon laitteesta ja pistorasiasta ennen paristojen
asennusta.

Paristot (ei toimituksen mukana) (Ks 1)
• Asenna 8 paristoa, tyyppi R-20, UM-1 tai D-cells, 

(mieluummin alkaliparistot) ja varmista oikea
polaarisuus.

Kaukosäädin (ks A)
• Asenna 2 paristoa, tyyppi AAA, R03 tai UM4

(mieluummin alkaliparistot).

Paristojen väärä käyttö voi saada aikaan elektrolyyt-
tivuodon ja syövyttää paristolokeron tai aiheuttaa
paristojen halkeamisen.
• Älä sekoita paristotyyppejä: esim. alkaliparistoja hiili-

sinkki-paristoihin. Käytä laitteessa vain samantyyp-
pisiä paristoja.

• Uudet paristot asennettaessa älä sekoita vanhoja
paristoja uusiin paristoihin.

• Paristot sisältävät kemiallisia aineita, joten
ne on hävitettävä asianmukaisesti.

AC-Vaihtovirtaa käytettäessä
1. Tarkista, että virtajännite, joka esitetään lait-

teen pohjaosassa sijaitsevassa 
tyyppikilvessä, vastaa paikallista virtajännitettä.
Jos näin ei ole, ota yhteys myyntiedustajaan tai
huoltokeskukseen.

2. os laite on varustettu jännitevalitsimella, säädä
valitsin niin, että se vastaa paikallista verkkovir-
taa. 

3. Liitä virtajohto pistorasiaan.
4. Verkkovirran katkaisemiseksi irrota laitteen virta-

johto pistorasiasta.

Auto-Standby mode (Automaattinen valmiustila)
Kun MP3-CD/ CD-soitin on toiston lopussa ja pysyy
pysähdysasennossa yli 15 minuutin ajan, virta
katkaistaan laitteesta automaattisesti virran
säästämiseksi.

Tyyppikilpi sijaitsee laitteen pohjaosassa.

PERUSTOIMINNOT
Virran kytkentä ja katkaisu ja toiminnon valinta
1. Paina STANDBY ON y laitteella virran

kytkemiseksi.
2. Paina SOURCE kerran tai useammin valitsemaan:

CD, TUNER, USB PC LINK tai GAME•AUX
function..

3. Paina STANDBY ON y virran katkaisemiseksi
laitteesta.

Huom: Ääni, ääniasetukset, virittimen ennalta ohjel-
moidut asetukset ja äänenvoimakkuuden taso (mak-
simiäänentasolle 20) säilyy laitteen muistissa.

Äänenvoimakkuuden ja äänen säätäminen (Ks 2)
1. Säädä äänenvoimakkuus säätimellä VOLUME. 

= Näyttö esittää äänenvoimakkuustason 
ja numeron välillä 0-32.

2. wOOx
Korosta bassovastetta painamalla wOOx kerran tai
useammin kytkeäksesi päälle/ pois päältä.

= wOOx-avain taustavalo syttyy, kun  wOOx
kytketään päälle.

Huom:
- wOOx voidaan käyttää TUNER, CD, USB PC LINK ja

GAME•AUX lähteiden aikana.

]Näyttö: tai ,
jos levy on vaurioitunut/ likainen:
– koko CD-toiminnan ajan;
– koko MP3-CD-toiminnan ajan;
– CD:n pysäytystilassa: raitojen kokonaismäärä

ja toiston kokonaisaika.
– ilmestyy näyttöön, jos olet asen-

tanut viimeistelemättömän CD-R(W):n/ tyhjän
levyn.

Huom.: MP3-CD-levyjen lukeminen voi viedä yli
10 sekuntia.

4. Paina 2; toiston käynnistämiseksi.
=Näyttö: Senhetkisen raidan numero ja CD:n 

toistoon kulunut raidan aika.
=Jos kysymyksessa on MP3-CD, näytössä

esitetään myös albumin numero.
5. Toiston keskeyttämiseksi paina 2;. Paina 2;

uudelleen toiston käynnistämiseksi.
= Näyttö: speltiden blinkar under paus.

6. CD:n toiston pysäyttämiseksi paina 9.
7. Paina STANDBY ON y laitteen kytkemiseksi.
Huom.: MP3-CD / CD:n toisto pysähtyy myös, kun:

– CD-pesä on auki;
– CD on toistettu loppuun;
– alitset viritinlähteen.

MP3 CD/ CD –tekstin toisto
Paina BAND / DISPLAY painiketta toiston aikana
hetken ajan ja toistuvasti teksti-informaation katse-
lemiseksi:
MP3 CD -levyt 
Paina BAND / DISPLAY kerran tai useammin saadak-
sesi katseltavaksi esim. seuraavat:

– otsikon nimi ja toistoon kulunut raidan aika;
– albumin nimi ja toisoon kulunut raidan aika;
– albumin numero, raidan numero ja toistoon

kulunut raidan aika;
– ID3-merkkitiedot, jo saatavana. Muussa tapauk-

sessa näytössä näkyy .
CD-levyt
Paina BAND / DISPLAY kerran tai useammin esim.
seuraavien katselemiseksi:

– Senhetkisen raidan numero ja CD:n toistoon
kulunut aika;

– Senhetkisen raidan jäljellä oleva toistoaika.

Erilaisen raidan valitsemiseksi
• Paina SEARCH ∞ tai § (tai kaukoohjaimella ¡

tai ™)  laitteella kerran tai toistuvasti valinnan
suorittamiseksi. 

• Jos olet valinnut kaistanumeron pian CD-levyn
latausken jälkeen tai oltaessa PAUSE-taukoasen-
nossa, on välttämätöntä painaa 2; toiston käyn-
nistämisekasi.

Vain MP3 CD -levyt:
Paina ensin ALBUM/ PRESET – tai +  kerran tai use-
ammin kyseisen albumin löytämiseksi. Noudata sen
jälkeen seuraavana kuvattua kahta toimivaihetta.

] Näyttö: jos tarjolla ei ole
albumeita.

Tietyn kohdan löytäminen raidan puitteissa
1. Paina ja pidä painettuna SEARCH ∞ tai §.(tai

kaukoohjaimella 5 tai 6).
– CD-levy toistetaan suurella nopeudella ja
alhaisella äänenvoimakkuudella.
– MP3:n pikamyötäkuuntelun/pikakelauksen

aikana ei kuulu ääntä.
2. Kun tunnistat haluamasi kohdan, vapauta ∞ tai

§. normaalin toiston käynnistämiseksi.(tai
kaukoohjaimella 5 tai 6).
Huom.: Haku on mahdollista vain kyseisen 
kappaleen sisällä.

Erilaisia toistotiloja: SHUFFLE ja REPEAT 
(Ks 4 - 7)
Voit valita ja muuttaa eri toistotiloja ja yhdistää tilat
toiminnollla PROGRAM.
shuffle - koko CD:n/ ohjelman raidat toistetaan satun-
naisessa järjestyksessä
shuffle repeat all - koko CD:n/ ohjelman tois-
tamiseksi jatkuvasti satunnaisessa järjestyksessä
repeat all - rtoistaa koko CD:n/ ohjelman
repeat - toistaa senhetkisen (satunnaisen) raidan
jatkuvasti
1. Toistotilan valitsemiseksi paina MODE kerran tai

useammin.(SHUFFLE / REPEAT kaukoohjaimella).
2. Paina 2; toiston käynnistämiseksi pysäytysasen-

nossa oltaessa.
]Om du har valt shuffle, startar spelningen

automatiskt.
3. Normaalin toiston valitsemiseksi paina MODE

toistuvasti, kunnes eri tilat eivät näy enää
näytössä.
– Voit painaa myös 9 toistotilan peruuttamiseksi.

MP3-CD/CD-SOITIN MP3-CD/CD-SOITIN

TEHON LÄHDE PERUSTOIMINNOT PERUSTOIMINNOT DIGITAALINEN VIRITIN

VIKTIGT!
Använd den skräddarsydda programvaran
MusicMatch till din USB PC Link applikation.
Om nödvändigt, avinstallera först alla andra
MusicMatch jukebox program från din dator.
4. Installationsguiden kommer automatiskt upp. Om

inte, gå till CD-ROM drive i Windows Explorer
och dubbelklicka på USBPCLINK.exe. Följ sedan
följande steg: 
– Välj ditt önskade språk från listan.
– Välj installer driver.
– Välj installer MusicMatch jukebox.
– Välj andra funktioner (Tutorial, Free goodies,

FAQ).

OBS:
- Läs MusicMatch instruktionen innan du använder
den för första gången. Se till att volymnivån på din
dator är justerad till en lämplig nivå på din enhet. För
bästa resultat ska equalizerfunktionen i MusicMatch
ställas in på en låg nivå. 

5. Starta MUSICMATCH JUKEBOX och gör dina
egen spellista med favoritlåtar genom att dra och
släppa musikspåren från valfritt ställe i din dator
till fönstret med spellistan. 

OBS:
-- IOm du får problem när du använder  USB PC LINK,
läs då FAQ (Ofta Förekommande Frågor) som finns
sparad i din USB PC LINK installations skiva eller
besök ww.audio.philips.com för de senaste uppda-
teringarna av  FAQ.
Efter installation, se "Connecting to USB PC
LINK" för detaljer om USB PC LINK operationer.

Starta digital CD audio output
Innan du spelar cd-skivor på din dators CD-ROM drive,
behöver du konfigurera din dators hårddisk enligt föl-
jande:
För Windows ME/ 2000/ XP
1. Gå till system panels menyn och välj:

'SYSTEM', 'PROPERTIES', 'HARDWARE', 
'DEVICE MANAGER', 'CD-ROM DRIVES' och
'PROPERTIES'.

För Windows 98 SE
2. Kontrollera att inställningen 'Möjliggör digital CD

audio för denna CD-ROM utrustning' är vald
(enabled).

OBS:-För windows 98 SE kan du behöva kontrollera
din dators manual för korrekt konfiguration.

Anslutning till USB PC LINK (Se 9)
USB PC LINK tillåter dig att spela upp din musiksam-
ling från datorn via de kraftfulla  AZ2558 förstärkare
och högtalare.

VIKTIGT!
Se till att programvaran MusicMatch har
installerats.  Se "Snabb Igångssättnings Guide"
för USB PC Link.

1. Slå på din dator och AZ2558.
] Kontrollera att volymen på din dator är hörbar

och inte inställd på minimum.

2. Tryck på SOURCE (USB på fjärrkontrollen) en eller
flera gånger för att välja USB PC LINK .

3. Vid korrekt anslutning kommer din dator att
automatiskt sätta igång MUSICMATCH 
JUKEBOX.
] Om ljud har identifierats kommer innevarande

spårnamn att rulla.

]Om rullar ett tag, kontrollera
anslutningen mellan din dator och enheten.

4. Tryck på ¡ eller ™ till dess att önskat spår i spellis-
tan är utmärkt 

5. Tryck på 2; för att starta avspelningen.
] Spårets spelade tid visas och spårnamnet rullar

en gång 
OBS: Displayen visar ENDAST Engelska bok-
stäver i versaler.
6. Om du vill se detaljer om spåret på displayen,

tryck MODE.
Under uppspelning av din spellista:
– Tryck SHUFFLE / REPEAT på fjärrkontrollen för

att: spela alla spår i växelvis ordning / upprepa
alla spår.

7. För att avsluta uppspelningsläget/ stoppa uppspel-
ning, tryck 9 eller välj en annan ljudkälla.

MUKANA TOIMITETTUJA VARUSTEITA
– Kauko-ohjain
– USB kaapelia
– videokaapelia
– CD-ROM USB PC LINK asennuslevy
– sähköjohto

YLÄ- JA ETUPANEELIT (Ks 1)
1 p - 3,5 mm stereo-kuulokeliitin
Huom: Kaiuttimet mykistetään, kun kuulokkeet on
kytketty laitteeseen.

2 VOLUME - säätää äänenvoimakkuuden tason tai
taajuuskorjaimen tasot (BASS/ MID /HIGH)

3 STANDBY ON y - kytkee/ katkaisee virran 
laitteesta

4 SOURCE - valitsee äänilähteen toiminnon: CD/
TUNER/ USB PC LINK/ GAME •AUX

5 IR SENSOR infrapunainen anturi kaukosäädintä
varten

6 LCD Näyttö - esittää laitteen tilan
7 [dB]: - näyttö osoittaa basson voimakkuutta.
8 ALBUM /PRESET -, + :

MP3 (vain): - valitsee edellisen/seuraavan 
albumin
TUNER :-valitsee edellisen/seuraavan ohjelmoidun
kanavan

SEARCH ∞ , §
MP3-CD / CD :
- suorittaa haun taaksepäin ja eteenpäin raidan

puitteissa;
- ylihyppää senhetkisen raidan/ edellisen/

myöhemmän raidan alkuun
USB PC LINK -ylihyppää edellisen/ myöhemmän
raidan alkuun
TUNER : - virittää radioasemille

2;- käynnistää tai keskeyttää MP3-CD / CD / USB
PC LINK -toiston
9 - pysäyttää MP3-CD / CD / USB PC LINK -toiston; 

- pyyhkii pois MP3-CD / CD-ohjelman
MODE :
- valitsee erilaisia toistotiloja esim.repeat tai 
shuffle (satunnainen) järjestys

9 USB - yhdistä mukana oleva USB-kaapeli tästä
tietokoneesi USB -porttiin

0 GAMESOUND - valitsee äänitehosteet BLAST/
PUNCH/ SPEED/ NORMAL pelitilassa
WOOX - valitsee erityisbassokorostuksen päällä/
pois päältä 
EQUALIZER -selects bass, mid and high
frequencies.
PROG

MP3-CD / CD : -ohjelmoi raidat ja tarkistaa ohjel-
man;
TUNER :- ohjelmoi valmiiksi radioasemat

BAND / DISPLAY
BAND : - valitsee aaltokaistan
DISPLAY: - näyttää MP3-CD toiminnot

! AUDIO IN ( LEFT / RIGHT) -Presa di LINE-IN per un
apparecchio esterno.
VIDEO IN - pitää video pistokkeen paikoillaan, (ei
tarjoa signaalivastetta. Kaapelihallintaa varten ain-
oastaan.) 

@ OPEN•CLOSE – paina luukkua sen avaamiseksi/
sulkemiseksi

TAKAPANEELI (Ks 1)
# Kokoon työnnettävä antenni - parantaa FM-vas-

taanoton
$ Paristolokero - 8 paristoa varten, tyyppi R-20,,

UM-1 tai D-solut
% AC MAINS - sisääntulo verkkovirtajohtoa varten
^ VIDEO OUT- yhdistää VIDEO IN pistokkeeseen

TV:ssä tai VRC:ssä katsomista tai nauhoitusta
varten. 

KAUKOSÄÄDINL (Ks 1)

1 CD - valitsee MP3-CD/ CD-äänilähteen
TUNER - alitset viritinlähteen. tai aaltokaistan
USB - valitsee USB PC LINK
AUX - valitsee GAME •AUX

2 y -virta/ valmiuskytkin (Jos laite on paristokäyttöi-
nen, tämä toimii virran kytkijänä/ katkaisijana)

3 REPEAT -toistaa kaikki kappaleet USB PC LINK läh-
teessä tai valitsee toistotilat CD lähteessä.
SHUFFLE -toistaa kaikki MP3 CD/ CD –raidat satun-
naisessa järjestyksessä CD / USB PC LINK läh-
teessä.
MUTE - keskeyttää/ käynnistää äänen

Suomi SÄÄTIMET

3. Paina ALBUM / PRESET- tai + kerran tai useam-
min antamaan tälle asemalle numero välillä 1-30.

4. Paina uudelleen PROG toiminnon vahvistamiseksi.
= Näyttö esille ilmestyy ohjelmoitu numero, aal-

tokaista ja taajuus.
5. Toista vaiheet 1-4 muiden asemien tallentamiseksi.
Huom: Voit ylipyyhkiä valmiiksi ohjelmoidun aseman
tallentamalla toisen taajuuden sen tilalle.

Valmiiksi ohjelmoidun tai autostore-aseman
kuuntelu
Paina painikkeita ALBUM / PRESET- tai + , kunnes
näytössä on haluttu valmiiksi ohjelmoitu asema.

MP3-CD/ CD-soitin
Tärkeitä teknisiä tietoja
Tuetut formatoinnit:
• Levyformatointi ISO9660, Joliet ja moni-yhteys-

CD-levyt. Käytä ISO9660-levyformatointia CD-ROM
"poltettaessa". 

• MP3-musiikkiformatoinnit.
• MP3-bittiarvo (data-arvo): 32-320 kbps ja

säädettävä bittiarvo.
• 650Mb ja 700Mb CD-R ja CD-RW:t.
• Hakemistopesä maksimi 8 tasoa (maksimi 64

merkkiä). 

Yleistietoja
Musiikkitiivistysteknologia MP3 (MPEG Audio Layer 3)
supistaa alkuperäisen digitaalisen audiodatan jopa
kertoimella 10 äänen laadun siitä sen kummemmin
kärsimättä. Näin on mahdollista nauhoittaa 10 tuntia
CD-tyyppistä laatumusiikkia yhdelle CD-ROM:ille.

MP3-musiikin poiminta
Voit poimia laillista MP3-musiikkia internetistä tai
muuttaa audio-CD-levyn MP3-formatoiduksi
käyttämällä MP3-enkooderiohjelmaa ja suorittamalla
nauhoitus sen jälkeen CD-R(W)-levylle.
• Hyvälaatuisen äänen saamiseksi

bittiarvosuosituksena MP3-tiedostoja varten  on
128 kbps.

• Jotkut enkooderiohjelmat tarjoavat toiminnon
musiikkitiedostojen suojelemiseksi,
esim.tiedostoja voidaan toistaa vain sillä
tietokoneella, joka laati ne. Jos poltat näitä
tiedostoja. CD-ROM- levyllä, et pysty toistamaan
niitä tässä laitteessa. Muista kytkeä irti
suojelutoiminto enkoodiohjelmassa ennen
musiikkitiedostojen laatimista. Tässä tapauksessa
olet vastuussa kaikkien paikallisten ja
kansainvälisten tekijänoikeuksien
noudattamisesta.

MP3 CD –levyä poltettaessa
• Toiston yhteydessä esiintyvien ongelmien ja

tiedostojen menetyksen välttämiseksi varmista,
että tiedostonimet on kirjoitettu englanninkielisin
tekstimerkein ja että MP3-tiedostojen päätteenä
on .mp3.

• Käytä kirjoitusohjelmaa, joka pystyy
nauhoittamaan MP3-raitaotsikoita (tiedostoja)
numeerisessa ja aakkosjärjestyksessä. Ohjelman
käyttöä koskevien tietojen saamiseksi tutustu
ohjelman käyttöohjeisiin.

• CD-RW:lle nauhoitettaessa varmista, että suljet
(viimeistelet) kaikki yhteydet niin että laite pystyy
lukemaan ja toistamaan raidat.

MP3-tiedostojen organisointi
Pystyt tallentamaan yhdelle MP3 CD -levylle 35
albumia ja 400 otsikkoa. 
Albumit ja otsikot järjestetään aakkosjärjestykseen.
• MP3 CD/ CD –albumit ja otsikot esitetään

numeroina näytössä.

TÄRKEÄÄ
Tämä laite ei pysty toistamaan/tukemaan
seuraavia:
• Tyhjät albumit: tyhjä albumi on albumi, joka ei

sisällä MP3-tiedostoja ja joka ei näy näytössä. 
• Tukemattomat tiedostoformatoinnit ylihypätään.

Tämä merkitsee sitä, että esim.: Word-documents
.doc- tai MP3-tiedostot, joiden pääte on .dlf,
jätetään huomioimatta ja toistamatta.

• Playlist-tiedostot, esim. m3u, pls of WMA, AAC,
Winamp, Sonic, RealJukebox, MS Mediaplayer
7.0, MusicMatch.

• Nauhoitukset, jotka on laadittu esim. seuraavilla:
Packet Writing ja Package Writing.

MP3 CD- ja CD –levyn toisto
Tämä CD-soitin toistaa audiolevyjä mukaan lukien
CD-R(W)-levyt ja MP3 CD-ROM-levyt. 
• CD-I-, CDV-, VCD-, DVD- tai tietokoneen CD-

levyjen toisto ei ole mahdollista.
1. Paina kerran tai useammin STANDBY ON y ja paina

sen jälkeen SOURCE CD:n valitsemiseksi.
2. Paina OPEN•CLOSE avaa CD-pesä.

] Näyttö: , kun CD-pesä aukaistaan.
3. Asenna CD tai CD-R niin että tekstipuoli on ylöspäin

ja paina CD-pesän kantta varoen pesän sulkemiseksi.

]Näyttö: ,sisältöjä luettaessa;
]Näyttö: , jos ei ole asennettu

levyä/ levy on asennettu väärin;

MP3-CD/CD-SOITIN MP3-CD/CD-SOITIN

5. Käynnistä MUSICMATCH JUKEBOX ja luo oma soit-
tolistasi mielikappaleistasi vetämällä ja pudottamalla
kappale mistä tahansa PC:lläsi soittolistaikkunaan.

Huom: 
-- Jos kohtaat ongelmia käyttäessäsi USB PC LINK, katso
FAQ (Usein kysytyt kysymykset), joka on tallennettu USB
PC LINK asennuslevyllesi tai käy katsomassa
www.audio.philips.com viimeisimmät FAQ päivitykset.
Asennuksen jälkeen katso "Yhdistäminen USB PC
LINK:IIN" yksityiskohdat USB PC LINK toiminnoille.
Digitaalisen CD audio-ulostulon  käyttöönotto
Ennen kuin soitat CD-levyjä  PC:si CD-ROM asemassa
sinun täytyy asettaa PC laitteistosi seuraavasti:
Windows ME/ 2000/ XP varten
1. Mene järjestelmän paneelivalikkoon ja valitse:

'SYSTEM', 'PROPERTIES', 'HARDWARE', 
'DEVICE MANAGER', 'CD-ROM DRIVES' ja
'PROPERTIES'.

Windows 98 SE varten
2. Tarkista 'Enable digital CD audio for this CD-

ROM device' asetusvaihtoehto on valittu (käyt-
töön otettu).
Huom:-windows 98 SE varten voit joutua katso-

maan PC:n ohjekirjaa oikeita asetuksia
varten.

Yhdistäminen USB PC LINK :iin (Ks 9)
USB PC LINK mahdollistaa musiikin soittamisen PC:ltä
tehokkaiden AZ2558 vahvistimien ja kaiuttimien kautta.

TÄRKEÄÄ!
Varmista, että MusicMatch ohjelmisto on asen-
nettu.  Ks "Nopea asetusopas" varten USB PC
Link.

1. Laita PC päälle ja AZ2558.
] Että PC:si äänenvoimakkuus on kuuluva eikä

pienimmällä mahdollisella.

2. Paina SOURCE (USB kaukoohjaimella) kerran tai
useammin valitaksesi USB PC LINK .

3. Jos oikein asennettu, PC käynnistää automaattises-
ti MUSICMATCH JUKEBOX:in.
] Jos audiovirtaus havaitaan, kuluvan kappaleen

nimi vierii.

] Jos vierii jonkin aikaa, tark-
ista yhteys PC:si ja laitteesi välillä.

4. Paina ¡ tai ™ , kunnes haluttu kappale soittolis-
tassa on korostettu.

5. Paina 2; toiston käynnistämiseksi.
] Kappaleen aika ilmestyy ja kappaleen nimi vierii

kerran .
Huoms: Näyttö tukee VAIN  englantilaisia kir-
jainmerkkejä isoina.
6. Jos haluat nähdä kappaleen yksityiskohdat näytöllä,

paina MODE.
Soittolistasi soiton aikana:
– Paina SHUFFLE / REPEAT tässä järjestyksessä

kaukosäätimessä: soittaa kappaleet satunnaises-
sa järjestyksessä / toistaa kaikki kappaleet. 

7. Peruuta soittotilat/ pysäytä toisto, paina 9 tai 
valitse toinen äänilähde.

USB PC LINK USB PC LINK
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Huolto ja turvallisuus (Ks 0)

CD-soitin ja -levyn käsittely 
• Jos CD-soitin ei pysty lukemaan CD-levyjä oikein,

käytä CD-puhdistuslevyä linssin puhdistamiseksi
ennen laitteen viemistä korjattavaksi.

• Älä koske CD-soittimen linssiin!
• Ympäröivän ilmapiirin äkilliset muutokset voivat

aiheuttaa CD-soittimen linssin höyrystymisen. CD-
levyn toisto ei ole tällöin mahdollista. Älä yritä
puhdistaa linssiä, vaan jätä laite lämpimään tilaan,
kunnes höyry haihtuu.

• Muista aina sulkea CD-pesä pölyn pääsyn estämiseksi
linssiin.

• CD-levyn puhdistus tapahtuu puhtaalla, nukkaamat-
tomalla kangaspalasella pyyhkimällä suorassa linjassa
keskiosasta kohti levyn reunaa. Älä käytä puhdistu-
saineita, sillä ne voivat vahingoittaa levyä.

• Älä koskaan kirjoita CD-levylle äläkä kiinnitä siihen
tarroja.

Turvallisuutta koskevia tietoja
• Älä altista laitetta, paristoja tai CD-levyjä kos-

teudelle, sateelle, hiekalle tai liialliselle lämmölle.
• Puhdista laite kuivalla kangaspalasella. Älä käytä spri-

itä, benseeniä tai hankausaineita sisältäviä puhdistu-
saineita, sillä ne voivat vahingoittaa laitetta.

• Aseta laite kovalle ja tasaiselle pinnalle niin että laite
ei pääse kallistumaan. Varmista, että tarjolla on hyvä
ilmanvaihto laitteen ylikuumentumisen estämiseksi.

HUOLTO JA TURVALLISUUSFELSÖKNING

Inget ljud/ingen ström

– Volymen inte inställd
• Ställ in volymen
– Strömkabeln sitter inte i ordentligt
• Sätt i nätströmskabeln ordentligt
– Batterierna slut/ fel isatta
• Sätt i (nya) batterier på rätt sätt
– Hörlurar anslutna till apparaten
• Dra ut hörlurarna
– Elektrostatisk urladdning/interferens
• Dra ut sladden. Om det sitter batterier i batterifacket,

tar du ur dem. Tryck in STANDBY y på enheten och
håll den intryckt under 10 sekunder.Sätt sedan i slad-
den igen, eller sätt i batterierna,och försök aktivera
enheten igen.

• I USB PC LINK läge, kontrollera att volymen på din
dator är hörbar och inte inställd på minimum.

• Vid uppspelning av en CD från datorns CD-ROM drive,
se USB PC Link - Enable digital CD audio output

– CD-skivan innehåller icke-audio filer
• Tryck SEARCH ∞ eller § en eller frlera gånger

för att hoppa till ett  CD audio spår, instället för
data filen

Dålig ljudkvalitet i GAME•AUX läge
• Justera volymen på AZ2558 eller din spelhållare.

Allvarligt radiobrus eller störningar

– Elektriska störningar. Apparaten står för nära en TV,
videobandspelare eller dator

• Öka avståndet

Fjärrkontrollen fungerar inte ordentligt

– Batterierna slut/ fel isatta
• Sätt i (nya) batterier på rätt sätt
– Avståndet/ vinkeln till apparaten är för stort
• Minska avståndet/ vinkeln

Dålig radiomottagning

– Svag radiosignal
• FM / MW: Justera den teleskopiska FM/ MW-

antennen

visas i rutan
– CD-R(W) är tom/inte slutbehandlad
• Använd en slutbehandlad CD-R(W)

visas i rutan

– Ingen CD-skiva i
• Sätt i en CD-skiva
– CD-skivan mycket skrapad eller smutsig
• Byt ut/ gör ren CD-skivan, se Underhåll
– Laserlinsen är immig
• Vänta tills linsen har klarnat

Spår hoppas över på CD-skivan
– CD-skivan är skadad eller smutsig
• Byt ut eller gör ren CD-skivan
– shuffle eller  programfunktion är aktiv
• Stäng av shuffle-/programfunktionen

visas i USB PC LINK läge i mer
än 10 sekunder
– Kontrollera anslutningen mellan datorn och enheten.

Om nödvändigt, läs kapitlet Anslut till USB PC LINK
för den nödvändiga, första inställningen.

• Se till att den anslutna datorn är påslagen och att pro-
gramvaran MusicMatch fungerar.

Överhoppningar i ljudet under MP3-spelning
– MP3-filen gjord med komprimering över 320 kbps
• Använd en lägre komprimeringsnivå för att spela

in CD-spår i MP3-format
– CD-skivan är skadad eller smutsig
• Byt ut eller gör ren CD-skivan

Kan inte spela/hitta önskade MP3-titlar
– Fel filtillägg används och/eller ogiltiga tecken

har använts i filnamnet
• Se till att filnamnen bara innehåller engelska

tecken, och att MP3-filerna har tillägget .mp3.

VIANHAKU

Suomi

VARNING
Om du använder reglagen på annat sätt eller utför andra justeringar eller för-
faranden än som beskrivs här kan du utsättas för farlig strålning eller annan
risk.

MUISTUTUS
Muiden kuin tässä käyttöoppaassa mainittujen säädinten tai säätöjen tai
toimenpiteiden suoritus saa aikaan vaarallisen altistuksen säteilylle tai muulle
turvallisuuden vaarantavalle toimelle.

Denna apparat uppfyller EU:s krav beträffande radiostörningar.

Tämä tuote on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaa-
timusten mukainen.

VIKTIGT!
Ändringar som inte godkänts av tillverkaren kan innebära att användarens rätt att
bruka AZ2558 upphör.

TÄRKEÄÄ!
Muutokset, joita valmistaja ei ole hyväksynyt, saattavat viedä käyttäjän oikeudet
käyttää laitetta AZ2558.

Om det uppstår ett fel ska du först gå genom tipsen nedan innan du tar enheten för reparation.
Öppna inte enheten. Du riskerar då att få elektrisk stöt. Om du inte kan lösa ett problem med hjälp
av råden nedan bör du vända dig till butiken eller en serviceverkstad.

VARNING: Försök under inga omständigheter att reparera apparaten själv. Då gäller
inte garantin längre.

Ei ääntä /virtaa

– Äänennopeutta ei ole säädetty
• Säädä VOLUME
– Virtajohtoa ei ole liitetty kunnolla
• Liitä AC-virtajohto kunnolla
– Paristot lopussa/ asennettu väärin
• Asenna (uudet) paristot oikein
– Kuulokkeet ovat liitettyinä laitteeseen
• Kytke irti kuulokkeet
– Sähköstaattinen purkaus/häiriö
• Irrota laitteen virtajohto. Jos laitteeseen on asetettu

paristot, poista ne paristolokerosta. Paina STANDBY
ON y f ja pidä sitä painettuna 10 sekunnin ajan.
Kytke sen jälkeen virtajohto tai aseta paristot
paikalleen ja yritä käyttää laitetta.

• Kun USB PC LINK tilassa, tarkista, että PC:si äänen-
voimakkuus on kuuluva eikä pienimmällä 
mahdollisella.

• Kun soitat CD:tä PC:n CD-ROM asemasta, katso USB
PC Link - Enable digital CD audio output

– CD sisältää ei-audio tiedostoja
• PainaSEARCH ∞ tai §. kerran tai useammin

hypätäksesi CD-audiokappaleeseen, datatiedoston
sijasta.

Heikko äänenlaatu GAME•AUX tilassa
• Säädä äänenvoimakkuutta AZ2558:ssa tai pelikon-

solissasi.

Äänekäs radion humina tai melu

– Sähköhäiriö: laite liian lähellä TV:tä, videonauhuria tai
tietokonetta

• Lisää etäisyyttä

Kaukosäädin ei toimi kunnolla
– Paristot tyhjentyneet/ asennettu väärin
• Asenna (uudet) paristot oikein
– Etäisyys/ kulma laitteeseen on liian suuri
• Vähennä etäisyyttä/ kulmaa

Heikkotasoinen radion vastaanotto
– Heikko radiosignaali
• FM / MW: Säädä sisään työnnettävää FM/ MW-

antennia

merkkivalo
– CD-R(W)-levy on tyhjä/ viimeistelemätön
• Käytä viimeisteltyä CD-R(W)-levyä

merkkivalo

– Levyä ei ole asennettu CD-pesään
• Asenna CD
– CD pahoin naarmuuntunut tai likainen
• Vaihda/ puhdista CD, ks. Huolto
– Laserlinssi höyrystynyt
• Odota, kunnes linssi on kirkastunut

CD ylihyppää raitoja
– CD vaurioittunut tai likainen
• Vaihda tai puhdista CD
– shuffle tai program toiminto on aktivoituna
• Kytke irti shuffle / program toiminto

näkyy näytöllä USB PC LINK
tilassa kauemmin kuin 10 sekunnin ajan
– Tarkista kytkentä PC:n ja laitteen välillä. Jos tarpeen,

lue luku Yhdistäminen USB PC LINK:iin vaadittavia
alkuasetuksia varten. 

• Varmista, että kytketty PC on päällä ja että
MusicMatch ohjelmisto toimii.

Ääni ylihyppää MP3-toiston jälkeen
– MP3-tiedosto suoritettu pakkaustasolla, joka on

yli 320 kbps
• Käytä alhaisempaa pakkaustasoa CD-raitojen

nauhoittamiseksi MP3-formatointiin
– CD-levy on vahingoittunut tai likainen
• Vaihda tai puhdista CD-levy

Ei pysty toistamaan/löytämään/ haluttuja MP3-
otsikoita
– Käytetty väärää tiedostopäätettä ja/ tai

tiedostonimessä on käytetty sopimattomia
kirjanmerkkejä.

• Varmista, että tiedostonimet on kirjoitettu
englanninkielisin tekstikirjainmerkein ja että
MP3-tiedostojen päätteenä on .mp3

Jos ilmenee vika, tarkista ensin alla mainitut seikat ennen laitteen viemistä korjattavaksi.  Älä
avaa laitetta, sillä vaarana on sähköisku. Jos et pysty ratkaisemaan ongelmaa näitä vihjeitä nou-
dattamalla, ota yhteyttä myyntiliikkeeseen tai huoltokeskukseen.

VAROITUS: Älä missään tapauksessa ryhdy itse korjaamaan laitetta, muuten
takuu ei ole voimassa.
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Klass 1 laserapparat 
Varning: Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning speci-
ficerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider
gränsen för laserklass 1.

Observera! 
Strömbrytaren är sekundärt kopplad och bryter inte strömmen från nätet. Den
inbyggda nätdelen är därför ansluten till elnätet så länge stickproppen sitter i
vägguttaget.

Miljöinformation
Vi har hållit mängden förpackningsmaterial till ett minimum och gjort det enkelt att käll-
sortera i tre kategorier, nämligen papp (lådan), polystyren (syöttskyddet) och plast (påsar,
skumplast).

Din apparat innehåller material som kan återvinnas om den omh ändertas av ett spe-
cialistföretag. Följ anvisningarna från din kommun beträffande kassering av förpack-
ningsmaterial, uttj änta batterier och gammal utrustning

PAINAVA!
Tartu lujasti molemmista kahvoista, kun kannat
tai nostat laitetta AZ2558.

TUNG!
Ta tag i båda handtagen när du bär eller lyfter
AZ2558.

Luokan 1 laserlaite
Varoitus!
Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saat-
taa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle ;aser-
säteilylle. Oikeus muutiksiin varataan. Laite ei saa olla alttiina tippu-ja
roiskevedelle.

Huom. 
Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä se kyttke laitella irti
sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkko-osa on kytkettynä sähköverkkoon
aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.

Ympäristöä koskevia tietoja
Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on pyritty jättämään pois. Olemme tehneet parhaam-
me pakkausmateriaalin erottamiseksi helposti kolmeksi yksittäiseksi materiaaliksi: pahvi
(laatikko), pehmustava polystyreeni (välimateriaali), polyeteeni (pussit, suojavaahtomuovi).

Laite sisältää materiaaleja, jotka voidaan kierrättää, edellyttäen että hajoitus anne-
taan tehtävään erikoistuneen yhtiön suoritettavaksi. Noudata pakkausmateriaalien,
tyhjentyneiden paristojen ja vanhojen laitteiden hävittämistä koskevia paikallisia
säännöksiä.
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Poznámka :

– EQUALIZER je mo|né pou|it pocas re|imov
TUNER, CD, USB PC LINK a GAME.•AUX .

– Aby sa predi∂lo ru∂eniu zvuku, funguje ovládanie
basov zvlá∂†. Nie je mo|né kombinova† basy z
EQUALIZER-a s wOOx.

4. GAMESOUND
Ak chcete nastavit zvuky pre hry, stlacte raz alebo
viackrát GAMESOUND, cím si vyberiete podla svojho
|elania.

=Na displeji sa na krátko zobrazí ,

, alebo .
Poznámka : GAMESOUND je mo|né pou|ívat len
pocas hrania pri zdroji GAME•AUX .

MUTE: Ako stlmit zvuk
1. Stlaète MUTE na diaπkovom ovládaèi, èím

okam|ite preru∂íte prehrávanie zvuku.
=Prehrávanie pokraèuje bez zvuku a displej bliká

.
2. Obnovi† prehrávanie zvuku mô|ete nasledovne:

– stlaète MUTE znovu;
– pou|ite ovládanie hlasitosti;
– prepnite na in¥ zdroj.

DIGITÁLNY RÁDIOPRIJÍMAÈ (viì 3)
Ladenie rozhlasov¥ch staníc
1. Stlaète na prístroji STANDBY ON y, èím ho 

zapnete.a stlaète raz alebo viackrát SOURCE, èím
vyberiete po|adovanú funkciu: TUNER (alebo raz
stlaète TUNER na diaπkovom ovládaèi).
= Na displeji sa na krátko zobrazí

úroveò , nasledovaná hodnotami vlnové pásmo,
frekvencia a èíslo prednastavenej stanice , ak je
u| ulo|ená.

2. Stisnite jedenkrát alebo niekoπkokrát gombík
BAND / DISPLAY a zvoπte vlnovú dfi|ku. (na
dialkovom ovládaci TUNER )

3. Naladenie staníc: |elanú stanicu si mô|ete 
naladi† manuálne, alebo pomocou automatického
vyhπadávania:
Stlaète ∞ alebo § (5 alebo 6 na diaπkovom ovlá-
daèi ) a tlaèidlo uvoπnite, a| keï sa rozbehnú hod-
noty frekvencie na displeji.
= Rádioprijímaè sa automaticky naladí na rozh-

lasovú stanicu s dostatoène siln¥m vysielacím
signálom. Poèas automatického ladenia sa na
displeji zobrazí oznaèenie .

4. 3 krok opakujte a| nájdete hπadanú rozhlasovú stan-
icu.

• Ak ladíte na rozhlasovú stanicu so slab¥m
signálom, stisnite niekoπkokrát krátko gombík
SEARCH ∞ alebo § , a| príjem bude dostatoèn¥.
(na dialkovom ovládaci 5 alebo 6 ) .

Pre zlep∂enie príjmu rozhlasovej stanice:
• Ak zvolíte pásmo FM, vysuòte teleskopickú anténu.

Anténu nakloòte a otáèajte ju. Ak je signál príli∂
siln¥ (vysielaè je príli∂ blízko), skrá†te jej dfi|ku.

• Pre príjem MW má prístroj vstavanú anténu,  preto
teleskopická anténa nie je potrebná. Otáèaním
prístroja nastavte vstavanú anténu do správneho
smeru.

Programovanie rozhlasov¥ch staníc
Do pamäti je mo|né ulo|i† celkom 30 rozhlasov¥ch
staníc, manuálne alebo automaticky (Automatické
ulo|enie do pamäti)).

Automatické ulo|enie do pamäti
Autostore automaticky zaène programovanie rozh-
lasov¥ch staníc od 1. Prístroj ulo|í iba tie stanice,
ktoré e∂te v pamäti ulo|ené nie sú.
1. Stisnutím jedenkrát alebo niekoπkokrát gombíka

ALBUM / PRESET- alebo + .
2. Stisnutím gombíka PROG na najmenej 4 sekundy

sa zapne autostore programovanie.
= Na displeji zobrazí : a dostupné

stanice budú ulo|ené postupne, najprv vlnové
pásmo FM, potom MW.  Po ulo|ení v∂etk¥ch
nájden¥ch staníc, zaène automaticky hra† prvá
prednastavená stanica.

Manuálne programovanie 
1. Nalaïte |iadanú rozhlasovú stanicu (pozri

Ladenie rozhlasov¥ch staníc).
2. Stisnutím gombíka PROG vstúpte do 

programovacej funkcie.
= Displej: svieti oznaèenie program .

3. Stlaète ALBUM / PRESET- alebo + raz alebo
viackrát, priradenie èísla 1 a| 30 pre túto stanicu.

4. Voπbu potvrïte opätovn¥m stisnutím gombíka PROG.
= Na displeji zobrazí : vlnové pásmo, frekvencia a

èíslo prednastavenej stanice.

5. Opakovaním predchádzajúcich ∂tyroch krokov
ulo|te do pamäti ïal∂ie rozhlasové stanice.

Poznámka : Naprogramovanú rozhlasovú stanicu je
mo|né z pamäti zotrie† tak, |e na jej miesto ulo|íte inú
frekvenènú hodnotu.

Len re|im MP3-CD: 
Aby ste na∂li svoj album najskôr stlaète ALBUM,
PRESET ++ alebo −− jeden alebo viackrát. (na diaπkovom
ovládaèi ¡ alebo ™)
2. Stisnite gombík PROG.

™ Na displeji zobrazí : program a zvolené èíslo
skladby sa na krátko zobrazia na displeji

.
™Na displeji zobrazí : ak nie je

vybratá skladba pre naprogramovanie.
3. Opakovaním krokov 1-2 voπte a ukladajtedo

pamäti ïal∂ie skladby.
™ Ak sa pokúsite do pamäti ulo|i† viac ako 20

skladieb, na displeji sa zobrazí oznaèenie
.

4. Stisnutím gombíka 2; zapojte reprodukciu.

Poznámka : Poèas normálneho prehrávania, mô|ete
stlaèi† PROG a prida† aktuálnu skladbu do vá∂ho pro-
gramovaného zoznamu skladieb.

Kontrola programu
Ak podr|íte v pozícii zastavenia alebo poèas reproduk-
cie stisnut¥ gombík PROG, na displeji sa postupne
zobrazia v∂etky naprogramované skladby.

=Na displeji zobrazí : ak nie sú
naprogramované skladby.

Zotrenie programu
Program je mo|né zotrie† nasledujúcim spôsobom:
• Poèas reprodukcie stisnite dvakrát gombík 9

=Na displeji sa na chvíπu zobrazí nápis 
a oznaèenie program zhasne.

• stlaète STANDBY ON y

• vyberte in¥ zdroj zvuku
• otvorenie dvierok CD

GAMESOUND (viì 8)
PREHRÁVANIE S GAMESOUND:
1. Na prístroji stlacte SOURCE a zvolte si funkciu

GAME•AUX (na dialkovom ovládaci AUX)
=Na displeji prebehne .

2. Pripojte va∂u konzolu na linkové prípojky typu cinc
v prednej casti prístroja AUDIO IN ( LEFT /
RIGHT) a VIDEO IN.

3. Stlacte raz alebo viackrát GAMESOUND, cím si
vyberiete podla svojho |elania.

=Na displeji sa na krátko zobrazí ,
, alebo .

Pripojenie in¥ch zariadení k vá∂mu prístroju
Pomocou dodaného video kábla mô|ete pripojit konek-
tor VIDEO OUT v zadnej casti prístroja na konektor
VIDEO IN na televízore alebo na videu, pre pozeranie
alebo nahrávanie.

USB PC LINK
Krátky návod pre nastavenie
Po|iadavky na systém PC

– USB port s Windows 98 SE / ME/ 2000/ XP
– Intel Pentium MMXX200 alebo lep∂í
– CD ROM mechanika

In∂talácia softvéru MusicMatch
1. Pomocou dodaného USB kábla mô|ete pripojit prístroj

na USB port vá∂ho pocítaca. .(viì B)
2. Stlacte raz alebo viackrát SOURCE ( na diaπkovom

ovládaèi USB) a zvolte USB PC LINK .
3. Zapnite vá∂ pocítac a vlo|te dodan¥ invtalacn¥ disk

USB PC LINK do CD-ROM mechaniky vá∂ho pocítaca.
Túto softvérovú aplikáciu si mô|ete stiahnut aj z:
http://www.audio.philips.com.

DÔLE\ITÉ!
Pou|ívajte prosím pre vás upraven¥ softvér
MusicMatch pre va∂u aplikáciu USB PC Link. Ak je
to potrebné odin∂talujte najprv z vá∂ho pocítaca
v∂etok in¥ softvér MusicMatch jukebox.
4. Sprievodca in∂taláciou sa objaví automaticky. Ak sa

tak nestane, v programe Windows Explorer prejdite
na CD-ROM mechaniku a dvojkliknite na 
USBPCLINK.exe. Potom vykonajte nasledujúce
kroky: 
– Zo zoznamu si vyberte vám vyhovujúci jazyk
– Zvolte installer driver.
– Zvolte installer MusicMatch jukebox.
– Zvolte si aj ostatné mo|nosti (Tutorial, Free

goodies, FAQ).

Poznámka:
- Pred prv¥m pou|itím si prosím precítajte sprievodcu
pre MusicMatch. Ubezpecte sa, |e hlasitost vá∂ho
pocítaca je primerane nastavená, tak aby postacovala
pre zvukov¥ v¥stup z vá∂ho prístroja. Pre optimálny
v¥kon by mala byt funkcia equalizér v MusicMatch
nastavená na nízku úroven.

5. Spustite MUSICMATCH JUKEBOX a vytvorte si
vá∂ vlastn¥ zoznam najoblúbenej∂ích skladieb, a to
jednoduch¥m pretahovaním hudobn¥ch skladieb z
akéhokolvek miesta vo va∂om pocítaci do okna zoz-
namu skladieb.

MP3-CD/CD PREHRÁVAÈ GAMESOUND / USB PC LINK
Voπba naprogramovanej rozhlasovej stanice
Stlaète ALBUM / PRESET- alebo + raz alebo 
viackrát, k¥m sa nezobrazí |elaná prednastavená stani-
ca.
DÔLE\ITÉ ¤PECIFIKÁCIE
Podporované formáty:
• Formát Disku ISO9660, Joliet a multi-session CD.

Keï napaπujete CD-ROM pou|ite disk formátu
ISO9660.

• Hudobné formáty MP3.
• MP3 prenosová r¥chlos†: 32-320 Kbit/s a

premenlivá prenosová r¥chlos†.
• 650Mb a 700Mb CD-R a CD-RWs.
• Maximálne vnorenie do adresára je 8 úrovní (max.

64 znakov).

V∂eobecné informácie
Technológia pre kompresiu hudobn¥ch záznamov MP3
(MPEG Audio Layer 3) redukuje originálne audio dáta
10 násobne bez v¥znamnej straty zvuku. Toto
umo|òuje zaznamena† 10 hodín hudby CD kvality na
jednom CD-ROM.

Ako získa† MP3 hudbu
Buï naèíta† legálnu MP3 hudbu z internetu alebo
konvertova† va∂e audio CD na MP3 formát s nejak¥m MP3
kódovacím software a potom zaznamena† na CD-R(W).
• Pre dosiahnutie dobrej kvality zvuku sa pre MP3

súbory odporúèa prenosová r¥chlos† aspoò 128
kbit/s.

• Niektoré druhy kódovacieho software sa ponúka
mo|nos† ochrany hudobn¥ch súborov, to znamená,
|e súbory sa mô|u prehráva† len na poèítaèi, ktor¥
ich vytvoril. Ak napálite takého súbory na CD-ROM,
nemô|ete ich na tejto jednotke prehráva†. Pred
vytváraním hudobn¥ch súborov sa uistite, |e ste
deaktivovali túto mo|nos† ochrany v kódovacom
software. V takomto prípade ste zodpovedn¥ za
dodr|anie v∂etk¥ch miestnych alebo
medzinárodn¥ch autorsk¥ch práv.

Keï napaπujete MP3-CD
• Uistite sa, |e názvy MP3 súborov majú príponu ..mmpp33
• Pou|ite software schopn¥ zapísa† názvy hudobn¥ch

záznamov MP3 (súborov) v èíselnom a abecednom
poradí. Pre detaily o pou|ívaní software, sa obrá†te
na operaèné in∂trukcie daného software.

• Ak nahrávate na disk CD-RW, ubezpeète sa, |e ste
uzavreli (finalizovali) v∂etky relácie (sessions). Len
vtedy bude vá∂ prístroj schopn¥ preèíta† a prehra†
v∂etky skladby.

Ako organizova† MP3 súbory
Na jedno MP3-CD mô|ete ulo|i† maximálne 35
albumov a 400 titulov, v závislosti od veπkosti
hudobn¥ch súborov.
Albumy a tituly sú abecedne usporiadané.
• MP3-CD/ CD albumy a tituly sa zobrazujú na

displeji ako èísla.

DÔLE\ITÉ!
Tento prístroj neprehráva/nepodporuje nasledujúce:
• Prázdne albumy: prázdny album je album, ktor¥

neobsahuje súbory MP3 a nezobrazí sa na displeji.  
• Nepodporované formáty súborov sú preskoèené. To

znamená, |e napríklad: dokumenty Word .doc
alebo súbory MP3 s príponou .dlf sú ignorované a
nebudú prehrávané.

• Súbory Playlist napr. .m3u, .pls z WMA, AAC,
Winamp, Sonic, RealJukebox, MS Mediaplayer 7.0,
MusicMatch.

• Záznamy vytvorené na napr. PacketWriting a
Package Writing.

Prehrávanie diskov
Toto zariadenie prehráva zvukové disky vrátane 
CD-R(W), a MP3 CD-ROM.
• CD-I, CDV, VCD, DVD alebo poèítaèové CD sú

nepou|iteπné.
1. Stlaète na prístroji STANDBY ON y, èím ho zap-

nete, potom vyberte zdroj CD SOURCE.
2. Stlaète OPEN•CLOSE , èím otvoríte dvierka na

CD.
] je zobrazené v prípade, |e sú

otvorené dvierka CD.

3. Vlo|te CD vytlaèenou stranou nahor a zatvorte
dvierka.

Údaje na displeji MP3/CD
] ,poèas èítania obsahu disku;

] , keï CD nie
je vlo|ené / CD je ∂pinavé, nesprávne vlo|ené
alebo po∂kodené.
– poèas CD operácie

– poèas MP3-CD operácie

– V re|ime CD stop: celkov¥ poèet hudobn¥ch
záznamov a celkov¥ hrací èas

– ak ste vlo|ili nedokonèené CD-
R(W).

Poznámka: MP3-CDs mô|e potrebova† na èítanie viac
ako 10 sekúnd.

DODÁVANÉ PRÍSLU¤ENSTVO
– Diaπkov¥ ovládaè
– USB kábel
– video kábel
– in∂talacn¥ CD-ROM USB PC LINK 
– Sie†ov¥ kábel

HORNÁ A PREDNÁ STRANA (viì 1)
1 p - 3,5 mm prípoj slúchadiel.
Poznámka:Ak pripojíte slúchadlá, reproduktory nebudú
ozvuèené.

2 VOLUME -nestavenie úrovne hlasitosti alebo úrovní
equalizéra (BASS/ MID /HIGH)

3 STANDBY ON y - prepínaèe pre zapnutie / 
vypnutie; 

4 SOURCE - v¥ber zdroja zvuku pre funkcie: CD TUNER
/ USB PC LINK / GAME•AUX 

5 IR SENSOR -infraèerven¥ senzor diaπkového ovlá-
daèa.

6 LCD Displej - zobrazuje aktuálny stav prístroja.
7 [dB]: - zobrazenie pre indikovanie basového v¥konu.
8 ALBUM /PRESET -, + :

Len MP3:: vyberá predchádzajúci/ïal∂í album 
TUNER:: vyberá predchádzajúcu/ïal∂iu stanicu

SEARCH ∞ , §
MP3-CD / CD :
- hπadanie smerom spä† alebo dopredu v rámci jednej

skladby;
- postup na zaèiatok aktuálnej/

predchádzajúcej/nasledujúcej skladby.
USB PC LINK -preskoèenie na zaèiatok 
predchádzajúceho/nasledujúceho 
hudobného záznamu
TUNER : - ladenie rozhlasov¥ch staníc.

2;- zapojenie a preru∂enie reprodukcie MP3/CD / CD
/ USB PC LINK

9 - zastavuje MP3/CD / CD / USB PC LINK
prehrávanie;

- ru∂í MP3/CD / CD program.
MODE :
- voπba rôznych spôsobov reprodukcie: repeat alebo

shuffle (v náhodne volenom poriadku).
9 USB - spája usb dodan¥m káblom odtiaπto s USB

portom vá∂ho poèítaèa
0 GAMESOUND - voπba zvukov¥ch efektov BLAST/

PUNCH/ SPEED/ NORMAL v re|ime hry
WOOX - v¥ber ∂peciálneho posilnenia basov zap / vyp
EQUALIZER -v¥ber basov¥ch, stredov¥ch a vysok¥ch
kmitoètov.

PROG
MP3-CD / CD : -naprogramovanie skladieb a prehπad
programu;
TUNER: - naprogramovanie rozhlasov¥ch staníc

BAND / DISPLAY
BAND : - voπba vlnovej dfi|ky
DISPLAY: - zobrazenie funkcií MP3-CD

! AUDIO IN ( LEFT / RIGHT) -LINE-IN konektor typu
jack pre externé audio zariadenia.
VIDEO IN - pre udr|anie konektora videa na mieste
(bez signálu. Iba pre zaistenie káblov.)

@ OPEN•CLOSE – zatváranie/otváranie priestoru pre
CD 

ZADNÁ STRANA (viì 1)
# Teleskopická anténa - zlep∂enie príjmu vysielania

FM
$ Prostor pro napájecí èlánky - Priestor pre

napájacie èlánky - 8 ose monoèlánkov typu R-20,
UM-1 alebo D-cells 

% AC MAINS - zásuvka sie†ového kabelu.
^ VIDEO OUT- pre pripojenie na konektor VIDEO IN

typu jack na televízore alebo na videu, pre pozeranie
alebo nahrávanie.

DIA∏KOV‡ OVLÁDAÈ (viì 1)
1 CD - v¥ber zdroja zvuku MP3-CD / CD

TUNER - v¥ber zdroja /vlnového pásma tunera
USB - voπba USB PC LINK
AUX - voπba GAME •AUX 

2 y -prepnutie prístroja do pohotovostného re|imu stand-
by / zap., ak je napájan¥ striedav¥m prúdom zo siete.
(Prístroj sa vypne, iba v prípade, |e je napájan¥ z
batérií)

3 REPEAT -opakovanie v∂etk¥ch stôp zo zdroja USB
PC LINK alebo v¥ber re|imu opakovania pre CD
zdroj.
SHUFFLE -prehrávanie skladieb z MP3-CD/CD v
náhodnom poradí, pri zdroji CD / USB PC LINK
MUTE - preru∂enie/ obnovenie zvuku

4 VOL 4, 3 -- nestavenie úrovne hlasitosti alebo úrovní
equalizéra (BASS/ MID /HIGH)

5 ¡ , ™ -v¥ber predo∂lej/ nasledujúcej skladby pri
prehrávaní CD / USB PC LINK 
9 - zastavuje MP3/CD / CD / USB PC LINK

prehrávanie;
- ru∂í MP3/CD / CD program.

2;- zapojenie a preru∂enie reprodukcie MP3/CD / CD
/ USB PC LINK

5 / 6 -hπadanie smerom spä† alebo dopredu v rámci

jednej skladby;
TUNER : - ladenie rozhlasov¥ch staníc

6 EQUALIZER - v¥ber basov¥ch, stredov¥ch a vysok¥ch
kmitoètov.
WOOX -v¥ber ∂peciálneho posilnenia basov zap /
vyp
GAMESOUND - voπba zvukov¥ch efektov BLAST/
PUNCH/ SPEED/ NORMAL v re|ime hry

7 ALBUM /PRESET -, + :
Len MP3:: vyberá predchádzajúci/ïal∂í album 
TUNER:: vyberá predchádzajúcu/ïal∂iu stanicu

NAPÁJANIE
V|dy, keï je to mo|né, napájajte prístroj zo siete,
predfi|ite t¥m |ivotnos† napájacích èlánkov. Pred
vlo|ením napájacích èlánkov sa presvedète, èi je
sie†ov¥ kábel odpojen¥ jak od prístroja tak od zásuvky.

Napájacie èlánky (nepatria k príslu∂enstvu)
(viì 1)
• Otvorte priestor pre napájacie èlánky a vlo|te ∂es†

monoèlánkov typu R-20, UM-1 alebo D, (pokiaπ
mo|no alkalick¥ch) so správnou polaritou

Diaπkov¥ ovládaè (viì 1)
Otvorte priestor pre napájacie èlánky a vlo|te dva
monoèlánky typu AAA, R03 alebo UM4 (pokiaπ mo|no
alkalické).
Nesprávne zaobchádzanie s napájacími èlánkami mô|e
vies† k tomu, |e z nich vyteèie elektrolyt, spôsobí koróz-
iu priestoru pre napájacie èlánky alebo dokonca mô|e
dôjs† k rozpuknutiu monoèlánkov.
• Nepou|ívajte súèasne rôzne typy napájacích

èlánkov – alkalické a karbonátové. Do prístroja
vkladajte v|dynapájacie èlánky rovnakého typu.

• Pri v¥mene napájacích èlánkov nikdy nepou|ívajte
súèasne staré a nové napájacie èlánky.

• Napájacie èlánky obsahujú chemikálie, preto
ich odhadzujte do nádob na odpadky, ktoré sú
pre tento úèel urèené.

Napájanie zo siete
1. Presvedète sa, èi napätie v miestnej sieti

odpovedá hodnote uvedenej na ∂títku na 
zadnej strane prístroja. Ak tomu tak nie je,
obrá†te sa na predajòu alebo na servis.

2. Sie†ov¥ kábel zasuòte do zásuvky, prístroj je
pripraven¥ na pou|itie.

3. Ak si |eláte prístroj úplne vypnú†, odpojte ho od
siete tak |e zástrèku vytiahnete zo zásuvky.

FUNKCIA ¤ETRENIA AUTOMATICK‡ POHO-
TOVOSTN‡ RE\IM STANDBY
Funkcia ∂etrenia energie vykoná to, |e systém auto-
maticky prejde do pohotovostného Standby re|imu,
15 minút po ukonèení prehrávania MP3-CD / CD a ak
nebol pou|it¥ |iadny ovládací prvok.

Typov¥ ∂títok nájdete na spodnej strane prístroja.

ZÁKLADNÉ FUNKCIE
Zapínanie a vypínanie a voπba funkcie
1. Stlaète na prístroji STANDBY ON y, èím ho 

zapnete.
2. Stlaète raz alebo viackrát SOURCE, èím vyberiete

po|adovanú funkciu: CD, TUNER, USB PC LINK
alebo GAME•AUX .

3. Stlaète na prístroji STANDBY ON y, èím ho 
vypnete.

Poznámka : V pamäti prístroja sa uchovajú nastave-
nia tónu a zvuku, prednastavenie tunera a úroveò
hlasitosti (maximálne úroveò hlasitosti VOL 20).
Nastavenie sily a charakteru zvuku (viì 2)
1. Hlasitos† nastavujete ovládaním VOLUME .

= Displej ukazuje úroveò hlasitosti a èíslo
v rozpätí 0-32.

2. wOOx
Basovú odozvu zv¥∂ite jedn¥m zatlacením wOOx
alebo dal∂ími zatlaceniami prepínate zap/ vyp.

=osvetlenie klávesy-wOOx sa rozsvieti, ked zap-
nete wOOx.

Poznámka :
- wOOx je mo|né pou|it pocas re|imov TUNER, CD,

USB PC LINK a GAME.•AUX .
- Niektoré disky mohli byt nahrané pri vysokej mod-

ulácii, co spôsobuje skreslenie pri vysokej hlasitosti.
Ak k tomu dôjde, vypnite wOOx alebo zní|te hla-
sitost. 

3. EQUALIZER
Ak chcete nastavit basové, stredové a v¥∂kové
frekvencie, stlacte raz alebo viackrát EQUALIZER,
potom otácajte hlasitostou VOLUME pocas troch
sekúnd, cím nastavíte jednotlivé úrovne.

=Na displeji sa na krátko zobrazí ,
, alebo úroveò (-5 a| +5) alebo
.

Slovensky OVLÁDACIE GOMBÍKY

4. Stisnutím gombíka 2; zapojte reprodukciu.
=Na displeji zobrazí : Aktuálne èíslo skladby a

uplynut¥ èas skladby poèas prehrávania MP3-CD
/ CD.

=Ak ide o MP3-CD je zobrazené aj èíslo albumu.
5. Ak si |eláte preru∂i† reprodukciu, stisnite gombík

2;. Ak si |eláte v reprodukcii pokraèova†, stisnite
znovu gombík 2;.
=Displej: poèas pauzy bliká uplynul¥ èas skladby.

6. Ak chcete zastavi† prehrávanie, stlaète 9.
7. Stlaète na prístroji STANDBY ON y, èím ho 

vypnete.

Poznámka : Reprodukcia CD sa ukonèí aj v prípade, |e:
– Zásuvka pre CD je otvorená.
– CD dohrá do konca
– vyberte in¥ zdroj zvuku.

Poèas prehrávania, stlaète nakrátko a opakovane
tlaèidlo BAND / DISPLAY a zobrazia sa textové infor-
mácie:
MP3-CDs
Stlaète nakrátko a opakovane tlaèidlo BAND / 
DISPLAY a zobrazia sa napr.

– èíslo skladby a uplynut¥ èas skladby;
– názov albumu a uplynut¥ èas skladby;
– èíslo albumu, èíslo skladby a uplynut¥ èas sklad-

by;
– údaje ID3, ak sú k dispozícii. Inak sa na displeji

zobrazí .
CDèka
Stlaète nakrátko a opakovane tlaèidlo BAND / 
DISPLAY a zobrazia sa napr.

– Aktuálne èíslo skladby a uplynut¥ èas skladby
poèas prehrávania CD;

– Zvy∂n¥ èas prehrávania aktuálnej skladby.

Voπba inej skladby
• Stisnite jedenkrát alebo niekoπkokrát na prístroji

gombík SEARCH ∞ alebo §, a| sa poradové
èíslo hπadanej skladby zobrazí na displeji. (na
diaπkovom ovládaèi ¡ alebo ™)

• Ak ste vybrali èíslo skladby krátko po vlo|ení
disku, alebo v stave pauza, prehrávanie sa spustí
a| po zatlaèení 2; .

Len re|im MP3-CD:
Aby ste na∂li svoj album najskôr stlaète ALBUM,
PRESET + alebo - jeden alebo viackrát.

] Na displeji zobrazí : , |iaden
album nie je dostupn¥.

Vyhπadanie melódie v rámci jednej skladby
1. Podr|te stisnut¥ gombík SEARCH ∞ alebo § .(na

diaπkovom ovládaèi 5 alebo 6)
– CD je prehrávané pri vysokej r¥chlosti a nízkej

hlasitosti.
– Nie je poèu† |iadny zvuk pri MP3-CD poèas

posunu dopredu/ dozadu.
2. Keï nájdete hπadanú melódiu, uvoπnite gombík ∞

alebo § .(na diaπkovom ovládaèi 5 alebo 6)
Poznámka : Vyhπadávanie je mo|né len v rámci
zvukového záznamu.

Rôzne spôsoby reprodukcie: SHUFFLE a
REPEAT((viì 4 - 7)
Pred zaèiatkom alebo poèas reprodukcie je mo|né
zvoli† rôzne spôsoby reprodukcie a je mo|né prepnú† z
jedného spôsobu reprodukcie na druh¥. Spôsoby repro-
dukcie je mo|né kombinova† aj s funkciou PROGRAM.
shuffle - reprodukcia celej CD/v∂etk¥ch skladieb pro-
gramu v náhodne volenom poriadku
shuffle repeat all - nepretr|ité opakovanie 
reprodukcie celej CD/programu v náhodne volenom
poriadku
repeat all - opakovanie reprodukcie celej CD/programu
repeat - nepretr|ité opakovanie reprodukcie aktuálnej
(náhodne zvolenej) skladby
1. \iadan¥ spôsob reprodukcie zvolíte tak, |e

podr|íte stisnut¥ jedenkrát alebo niekoπkokrát gom-
bík MODE . (na diaπkovom ovládaèi SHUFFLE /
REPEAT ).

2. Keï je prístroj v stave "stop", pre prehrávanie
stlaète 2;, ak ste u| nezvolili voπbu "shuffle".
]Ak vyberiete mo|nos† shuffle, prehrávanie sa

zaène automaticky.
3. Ak si |eláte vráti† sa k ∂tandardnému spôsobu

reprodukcie, podr|te gombík MODE stisnut¥, a|
oznaèenie spôsobu reprodukcie z displeja zmizne.
– Zvolen¥ spôsob reprodukcie je mo|né zotrie† aj stis-

nutím gombíka 9.

Programovanie skladieb
V pozícii  STOP zvoπte a naprogramujte skladby CD v
πubovolnom poriadku. Ktorúkoπvek skladbu je mo|né
ulo|i† do pamäti aj niekoπkokrát. Do pamäti je mo|né
ulo|i† celkom 20 skladieb.
1. Gombíkom SEARCH ∞ alebo § na prístroji zvoπte

poradové èíslo |iadanej skladby. (na diaπkovom
ovládaèi ¡ alebo ™)

MP3-CD/CD PREHRÁVAÈ MP3-CD/CD PREHRÁVAÈ MP3-CD/CD PREHRÁVAÈ MP3-CD/CD PREHRÁVAÈ

BEZPEÈNOSTNÉ INFORMÁCIE A V¤EOBECNÉ ÚDR\BA

NAPÁJANIE ZÁKLADNÉ FUNKCIE ZÁKLADNÉ FUNKCIE DIGITÁLNY RÁDIOPRIJÍMAÈ

BEZPEÈNOSTNÉ INFORMÁCIE A V¤EOBECNÉ
ÚDR\BA (viì 0)

• Chráòte prístroj, napájacie èlánky, CD a kazety pred
vlhkos†ou, da|ïom, pieskom a extrémnou teplotou,
aká je v blízkosti vykurovacích telies alebo na pri-
amom slneènom |iarení.

• Prístroj otierajte mäkkou, jemne navlhèenou han-
drièkou. Nepou|ívajte alkohol, èpavok, benzín alebo
mechanické èistiace prostriedky, preto|e tieto mô|u
po∂kodi† kryt prístroja.

• Prístroj umiestnite na pevnom, hladkom podklade,
kde sa nemô|e prevráti†. Prehrievaní predídete tak,
|e okolo prístroja ponecháte dostatoène veπké voπné
miesto na ventiláciu.

Prehrávaè CD a o∂etrovanie CD
• Ak neèíta prehrávaè CD dobre CD, predt¥m, ako

odnesiete prístroj  do opravovne, oèistite jeho
optiku èistiacimprostriedkom na CD, ktor¥ je dosta†
be|ne v obchodoch. O in¥ spôsob èistenia sa
nepokú∂ajte, preto|e mô|ete optiku po∂kodi†.

• Nikdy sa nedot¥kajte optiky prehrávaèa CD!
• Ak prenesiete prístroj z chladného miesta do tepla,

skondenzovaná para mô|e spôsobi† opotenie optiky
prehrávaèa CD. V tomto prípade nie je reprodukcia
CD mo|ná. Nepokú∂ajte sa optiku oèisti†, ale
ponechajte prístroj na teplom mieste a poèkajte a|
sa vlhkos† odparí.

• Priestor pre CD ponechajte v|dy zatvoren¥, aby sa
optika nezaprá∂ila.

• Dvere CD priestoru v|dy zatvárajte. Zamedzíte tak
zneèisteniu snímacej ∂o∂ovky.

USB PC LINK USB PC LINK
Poznámka:
-- Ak sa stretnete s problémami pri pou|ívaní USB PC
LINK, precítajte si prosím najprv FAQ (Casté otázky), ktoré
sú ulo|ené na va∂om in∂talacnom disku pre USB PC LINK
alebo nav∂tívte www.audio.philips.com, kde nájdete
najnov∂ie  FAQ.

Po nastavení, si pozrite "Pripojenie k USB PC
LINK", kde nájdete detaily práce s USB PC LINK.
Zapnutie digitálneho CD audio v¥stupu
Pred prehrávaním CD diskov na CD-ROM mechanike
vá∂ho pocítaca, musíte nakonfigurovat hardvér vá∂ho
pocítaca nasledovne:
Pre Windows ME/ 2000/ XP
1. Vyberte si menu ovládacieho panelu systému a

zvolte: 'SYSTÉM', 'VLASTNOSTI', 'HARDVÉR',
'SPRÁVCA ZARIADENÍ', 'CD-ROM JEDNOTKY'
a 'VLASTNOSTI'.

Pre Windows 98 SE 
2. Za∂krtnite mo|nost 'Zapnú† digitálny CD audio

v¥stup pre túto CD-ROM jednotku', táto mo|nost je
teda zvolená (zapnutá).

Poznámka: -Pre Windows 98 SE musíte pre
správne nastavenie postupovat podla pokynov 
pomocníka vo va∂om pocítaci.

Pripojenie ku USB PC LINK (viì 9)
USB PC LINK umo|nuje prehrávat va∂e hudobné zbierky z
pocítaca prostredníctvom v¥konného zosilnovaca a repro-
duktorov prístroja AZ2558.

DÔLE\ITÉ!
Ubezpecte sa, |e softvér MusicMatch bol
nain∂talovan¥. Pozrite si “Krátky návod pre nas-
tavenie” pre USB PC Link.

1. Zapnite vá∂ pocítac a AZ2558.
] Skontrolujte, ci je hlasitost vá∂ho pocítaca dosta-

tocne zv¥∂ená a nie nastavená na minimum.

2. Stlacte raz alebo viackrát SOURCE ( na diaπkovom
ovládaèi USB) a zvolte USB PC LINK .

3. Ak je to správne zapojené, vá∂ pocítac automaticky
spustí MUSICMATCH JUKEBOX.
] Ak je detekované prehrávanie audio, objaví sa

názov aktuálnej skladby.

] Ak sa na chvílu objaví , skon-
trolujte prosím prepojenie medzi va∂im pocítacom
a prístrojom.

4. Stlácajte ¡ alebo ™ ,a| k¥m sa v zozname skladieb
nezv¥razní po|adovaná skladba.

5. Stisnutím gombíka 2; zapojte reprodukciu.
] Objaví sa dl|ka skladby a raz prebehne jej

názov
Poznámka: Displej doká|e zobrazovat LEN
anglické znaky velkej abecedy.
6. Ak chcete vidiet podrobnosti o skladbe, stlacte

MODE.

Pocas prehrávanie vá∂ho zoznamu skladieb:
– Stlacte SHUFFLE / REPEAT na dialkovom ovlá-

daci: a skladby sa budú prehrávat v náhodnom
poradí / resp. budú hrat nepretr|ite za sebou. 

7. Ak chcete zru∂it re|imy prehrávania/ zastavit
prehrávanie, stlacte 9 alebo vyberte in¥ zdroj zvuku.

Megjegyzés :
– Az EQUALIZER a TUNER, CD, USB PC LINK és a

GAME•AUX forrás esetén használható.
– Az interferencia elkerülése érdekében a mély-

hang-szabályozási opciók külön mûködnek. Nem
lehet kombinálni az EQUALIZER mélyhang
beállítását és a wOOx beállítást.

4. GAMESOUND
Ha a játék hangját szeretnénk beállítani, nyomjuk le
egyszer vagy többször a GAMESOUND gombot az
opció kiválasztásához.

=A kijelzõn rövid ideig megjelenik a ,
, vagy .

Megjegyzés : A GAMESOUND csak akkor érhetõ
el, ha GAME•AUX forrás mellett játszunk.

MUTE: A hang elnémításának módja
1. Nyomjuk le a távirányítón a MUTE gombot a hang

azonnali elnémításához.
= A lejátszás hang nélkül folytatódik, és a kijelzõ

villog .
2. Az elnémítást úgy kapcsolhatjuk ki, hogy

– újra lenyomjuk a MUTE gombot;
– beállítjuk a hangerõt;
– egy másik hangforrásra váltunk.

DIGITÁLIS RÁDIÓ (ld 3)
Hangolás egy rádióadóra
1. Nyomjuk le a STANDBY ON y gombot a készülék

ki kapcsolásához. Nyomjuk le egyszer vagy több-
ször a SOURCE gombot a kívánt funkció
kiválasztásához: TUNER (vagy nyomjuk le egyszer
a TUNER gombot).
= A kijelzõn rövid ideig megjelenik a

amelyet a hullámsáv, a frekvencia és a bepro-
gramozott állomás száma követ, ha van.

2. A BAND / DISPLAY gomb egyszeri vagy többszöri
megnyomásával válassza ki a hullámsávot.
(a távirányítón az TUNER )

3. Állomások hangolása: az állomásokat kézzel
vagy az automatikus keresésû hangolással
állíthatjuk be:
Nyomjuk le a ∞ vagy § (5 vagy 6 a távirányítón)
gombot, és engedjük fel, amikor a frekvencia 
változni kezd a kijelzõn.
= A rádió automatikusan ráhangol egy kellõ 

térerõvel sugárzó rádióadóra.  Az automatikus
hangolás alatt a kijelzõn a jelzés 
látszik.

4. A 3. lépést ismételje mindaddig, míg meg nem
találja a keresett rádióadót.

• Ha gyenge rádióadóra hangol, akkor addig nyomja
meg ismételten, röviden a SEARCH ∞ vagy §
gombot, míg a vétel nem lesz megfelelõ. (5 vagy
6 a távirányítón ) .

A rádióadás vételének javítása:
• Ha az FM sávot választotta, húzza ki a teleszkó-

pantennát. Döntse meg és forgassa el az antennát.
Csökkentse a hosszát, ha a jel túl erõs.

• For MW , adás vételéhez a készülékbe be van építve
antenna, ezért a teleszkópantennára nincs szükség. A
készülék elforgatásával állítsa megfelelõ irányba az
antennát.

Rádióállomások beprogramozása:
Összesen 30 rádióadót tárolhat a memóriában, vezér-
léssel vagy automatikusan (Automatikus tárolás).

Automatikus tárolás
Az automatikus programozás módban a rendszer
automatikusan programozza a rádióadót az 1-es pro-
gramszámtól. A készülék csak azokat az állomásokat
tárolja, amelyek még nincsenek a memóriában.
1. Távirányító: Nyomja le a ALBUM / PRESET- vagy

+ egyszeri vagy többszöri.
2. Az automatikus programozás mód aktiválásához

tartsa lenyomva a PROG gombot 4 másodpercig
vagy tovább.
= Jelenik meg az és az elérhetõ

állomások programozása FM hullámsáv szerint
történik, amelyet az MW követ.  Az összes
állomás automatikus tárolása után a készülék az
elsõ programozott állomásra kapcsol.

Vezérléssel beprogramozása
1. Hangoljon a kívánt rádióadóra (lásd Hangolás

egy rádióadóra).
2. A PROG gomb megnyomásával térjen át pro-

gramozási módba.
= Kijelzés: program jelzés villog.

3. Nyomjuk le egyszer vagy többször az ALBUM /
PRESET- vagy + gombot gombbal 1-tõl 30-ig szá-
mot rendelhetünk az állomáshoz.

4. A választás jóváhagyásához nyomja meg ismét a
PROG gombot.
= Jelenik meg a hullámsáv, a frekvencia és a

beprogramozott állomás száma.

2. Ha a zenelejátszás le van állítva, a 2; gomb meg-
nyomásával indíthatja el újra, kivéve
]Ha a shuffle beállítást választottuk, a lejátszás

automatikusan megkezdõdik.

3. Ha vissza kíván térni a szokásos módon történõ
lejátszáshoz, akkor addig nyomja meg ismételten
a MODE gombot, míg a lejátszási mód jelzése
nem látszik tovább a kijelzõn.
– A kiválasztott lejátszási mód a 9 gomb megny-

omásával is törölhetõ.

Számok beprogramozása
STOP állásban válassza ki és programozza be a CD
számait tetszõleges sorrendben. Bármelyik számot
tárolhatja többször is. A memóriában összesen 20
szám tárolható.
1. A készüléken lévõ SEARCH ∞ vagy § gombbal

válassza ki a kívánt mûsorszám sorszámát. (a
távirányítón az ¡ vagy ™).

Kizárólag MP3-CD módban:
Elõször nyomja le az ALBUM -ot, aztán a PRESET –
vagy + gombot egyszer vagy többször a kívánt album
eléréséhez. Nyomjuk le az SEARCH ∞ vagy §. (a
távirányítón az ¡ vagy ™)
2. Nyomja meg a PROG gombot.

™ Jelenik meg program és rövid ideig
megjelenik a kiválasztott szám sorszáma.

.
™ Jelenik meg ha nem

választottunk ki programozandó számot.
3. Az 1-2. lépések ismétlésével válasszon ki és

tároljon további számokat a programban.
™ A jelzés látszik a kijelzõn, ha több,

mint 20 számot próbálna tárolni.

4. A 2; gomb megnyomásával indítsa el a lejátszást.

Megjegyzés : Normál lejátszás közben lenyomhatjuk
a PROG gombot az aktuálisszám programlistára való
felvételéhez.

A program átnézése
Álló helyzetben vagy lejátszás közben lenyomva tartva
a PROG gombot a kijelzõn sorban megjelenik az
összes beprogramozott szám.

=Jelenik meg ha nincs programozott
szám.

A program törlése
A következõképpen törölheti programot:
• lejátszás közben megnyomja kétszer a 9 gombot

=A kijelzõn rövid ideig látszik a felirat
és a program jelzés nem világít tovább.

• Nyomjuk le STANDBY ON y

• válasszunk másik hangforrást.
• a CD ajtó kinyitása.

GAMESOUND (ld 8)
JÁTSZÁS GAMESOUND MELLETT:
1. A GAME•AUX funkció kiválasztásához nyomjuk le a

készüléken a SOURCE (a távirányítón az AUX) gom-
bot 
=A kijelzõ görgetve megjeleníti a

feliratot

2. Csatlakoztassuk a konzolt a készülék elején lévõ
AUDIO IN ( LEFT / RIGHT) és VIDEO IN
csatlakozókhoz.

3. Nyomjuk le egyszer vagy többször a 
GAMESOUND gombot az opció kiválasztásához.

=A kijelzõn rövid ideig megjelenik a ,
, vagy .

Más berendezés csatlakoztatása a készülékhez
Lejátszás vagy rögzítés esetén a mellékelt videókábel
segítségével kössük össze a készülék hátulján lévõ
VIDEO OUT kimenetet a tévé- vagy a videókészüléken
lévõ VIDEO IN aljzattal.

USB PC LINK
Útmutató a gyors beállításhoz
PC rendszerkövetelmények

– USB port és Windows 98 SE / ME/ 2000/ XP
– Intel Pentium MMXX200 vagy erõsebb
– CD lejátszó

A MusicMatch szoftver telepítése 
1. A mellékelt USB kábel segítségével csatlakoztassuk a

készüléket a számítógép USB kimenetére. (ld B)
2. Nyomjuk le egyszer vagy többször a SOURCE ( a

távirányítón az USB) gombot az USB PC LINK
kiválasztásához .

3. Kapcsoljuk be a számítógépet, és helyezzük be a mel-
lékelt USB PC LINK telepítõ lemezt a számítógép CD-
ROM meghajtójába. Az alkalmazás az alábbi címrõl
tölthetõ le: http://www.audio.philips.com.

FONTOS!
Az USB PC Link alkalmazáshoz a testre szabott
MusicMatch szoftvert használjuk. Szükség
esetén elõször távolítsuk el az összes többi
MusicMatch jukebox szoftvert a számítógéprõl.

GAMESOUND USB PC LINK
5. Az elõzõ négy lépést megismételve programozzon

be további rádióadókat.

Megjegyzés : Egy beprogramozott állomást úgy törölhet,
hogy a helyére más frekvenciaértéket programoz be.

Elõre beállított állomás hallgatása
Nyomjuk le egyszer vagy többször az ALBUM / 
PRESET - vagy + gombot, amíg meg nem jelenik a
kívánt programozott állomás.

FONTOS JELLEMZÕK
Támogatott formátumok:
• Az ISO9660 formátumú lemezek, Joliet és multi-

session CD-k. CD-íráskor ISO9660 formátumú lemez
használata szükséges.

• MP3 zenei formátumok.
• MP3 bitráta (adatráta): 32-320 kbps, illetve változó

bitráta.
• 650Mb ill. 700Mb kapacitású CD-R és CD-RW.
• Könyvtárstruktúra: maximum 8 szintig (és maximum

64 karakterig).

Általános információk
Az MP3 (MPEG 3 Audio Szint) zenetömörítési
technológia a hangminõség jelentõs romlása nélkül
akár 10-edére is csökkentheti az eredeti hanghordozó
adatok terjedelmét. Az eljárással 10 órányi közel CD-
minõségü zene vehetõ fel egyetlen CD-ROM-ra.

Honnan szerezzünk be MP3 zenéket 
MP3 zenék, amennyiben ez legális, az internetrõl
tölthetõk le, illetve az Ön tulajdonában lévõ audio CD-
számok bármely MP3 kódoló-programmal MP3 fájllá
alakíthatók, és aztán CD-R(W)-re rögzíthetõk.
• Jó hangminõség elérése érdekében az MP3 fájlok

esetében minimum 128kbps bitráta ajánlott.
• Egyes kódoló-szoftverek a zenei fájlok védelmét is

lehetõvé teszik, azaz a fájlokat csak azon a
számítógépen lehet lejátszani, amelyen bekódolták
azokat. Ha ilyen fájlokat CD-re ír, akkor ezzel a
készülékkel nem fogja tudni lejátszani azokat. A
zenei fájlok kódolása elõtt gyõzõdjön meg arról,
hogy a védelmi opció ki van kapcsolva. Ebben az
esetben viszont a helyi és nemzetközi szerzõi jog
védelméért Önt terheli a felelõsség.

MP3-CD felírása
• Gyõzõdjön meg róla, hogy a fájlnevek .mp3-ra

végzõnek.
• Olyan írószoftvert használjon, amely képes az

MP3-számcímek (fájlok) numerikus és

ábécésorrendben való felírására. A program
müködési részleteirõl a szoftver kézikönyvébõl
tájékozódhat.

• Újraírható CD-re (CD-RW) történõ felvétel esetén
ellenõrizzük, hogy minden munkamenetet lezárunk-
e ahhoz, hogy a készülék az összes számot képes
legyen olvasni és lejátszani.

MP3-fájlok rendszerezése
Egy MP3-CD-n legfeljebb 35 album illetve 400
számcím tárolható, a számokat tartalmazó fájlok
hosszától függõen.
Az albumok és a címek rendezése ábécésorrendben
történik.
• Az MP3-CD/CD-albumok és számok címei számként

jelennek meg a kijelzõn.

FONTOS!
A készülék nem támogatja/játssza le a következõ
formátumokat:
• Üres albumok: az üres album olyan albumot jelent,

ami nem tartalmaz MP3 fájlokat, ezek nem jelennek
meg a kijelzõn. 

• A nem támogatott formátumokat a készülék
átugorja. Ez azt jelenti, hogy például a .doc
kiterjesztésü Word dokumentumok, vagy a .dlf
kiterjesztésü MP3 fájlok nem kerülnek lejátszásra.

• Lejátszási Lista Fájlok, pl. a WMA, AAC, Winamp,
Sonic, RealJukebox, MS Mediaplayer 7.0,
MusicMatch programok .m3u, .pls kiterjesztésü
fájljai.

• A pl. PacketWriting illetve Package Writing és
hasonló eljárásokkal készített felvételek.

MP3-CD és CD lejátszása
A készülék audio lemezek, köztük CD-R(W)-k, és MP3
CD-ROM-ok lejátszására alkalmas.
• CD-I, CDV, VCD, DVD vagy számítógépes CD-k

használata nem lehetséges.
1. Nyomjuk le a STANDBY ON y gombot a készülék ki

kapcsolásához, majd válasszuk a CD SOURCE
hangforrást.

2. A CD fiók kinyitásához nyomjuk le az
OPEN•CLOSE gombot.
]A CD ajtó kinyitásakor megjelenik a 

felirat.
3. Tegyen be egy CD-t a nyomtatott oldalával felfelé,

majd zárja be az ajtót.

MP3/CD kijelzõ jelzései
] ,a lemez tartalmának beolvasásakor;

TOVÁBBI KELLÉKEK
– Távirányító
– USB kábel
– videókábel
– CD-ROM USB PC LINK telepítõ
– Csatlakozkábel

FEDÕ- ÉS ELÕLAP (Id. 1)
1 p - 3,5 mm-es fejhallgató-csatlakozó.
Megjegyzés:Ha fejhallgatót csatlakoztat, a hangszórók
kikapcsolnak.

2 VOLUME -beállítja a hangerõt vagy a hangszínt
(BASS/ MID /HIGH)

3 STANDBY ON y - be- és kikapcsolja a készüléket
4 SOURCE - hangforrás kiválasztása a funkciók

számára:CD TUNER / USB PC LINK / GAME•AUX 
5 IR SENSOR -távirányító infravörös sugárzójának

érzékelõje.
6 LCD Kijelzõ - a készülék aktuális állapotának a

kijelzéséhez.
7 [dB]: - a mély hang erejének kijelzõje
8 ALBUM /PRESET -, + :

Csak MP3: az elõzõ/következõ album
kiválasztása
TUNER :-az elõzõ/következõ beállított állomás
kiválasztása

SEARCH ∞ , §
MP3-CD / CD :
- keresés visszafelé vagy elõre egy számon belül;
- ugrás az aktuális/elõzõ/következõ szám elejére.
USB PC LINK -ugrás az elõzõ/következõ szám
elejére.
Rádió : - hangolás egy rádióadóra.

2;- a MP3-CD / CD / USB PC LINK lejátszásának
elindítása és megszakítása.

9 - a MP3-CD / CD / USB PC LINK lejátszásának
megállítása;

- a MP3-CD / CD-program törlése.
MODE :
- különféle lejátszási módok kiválasztása: repeat

vagy shuffle
9 USB - a mellékelt USB kábelt ide, illetve a

számítógép usb portjához kell csatlakoztatni
0 GAMESOUND - a BLAST/ PUNCH/ SPEED/ 

NORMAL hangeffektust választja ki játék 
üzemmódban
WOOX - ki / be kapcsolja a speciális mélyhang-
kiemelést
EQUALIZER -a mély, közepes és magas
hangfrekvencia kiválasztása.

PROG
MP3-CD / CD : -számok beprogramozása és a pro-
gram átnézése;
Rádió: - rádióadók beprogramozása.

BAND / DISPLAY
BAND : - a hullámsáv kiválasztása.
DISPLAY: - az MP3-CD funkciókat jeleníti meg

! AUDIO IN ( LEFT / RIGHT) -a külsõ audió készülék
bemeneti aljzata.
VIDEO IN - a videó csatlakozásának rögzítésére
(nem biztosít jelátvitelt. Csak a kábelek 
elrendezésére szolgál.)

@ OPEN•CLOSE – a CD-tartó kinyitása/bezárása

HÁTLAP (Id. 1)
# Teleszkópantenna - az FM adás vételének

javításához.
$ Elemtartó - 8 nyolc darab R-20, UM-1 vagy D-

cells típusú elemnek.
% AC MAINS - a hálózati kábel csatlakozója.
^ VIDEO OUT- a VIDEO IN dugó tévé- vagy

videókészülékhez való csatlakoztatására lejátszás
vagy rögzítés esetén.

TÁVIRÁNYÍTÓ (Id. 1)
1 CD - az MP3-CD / CD hangforrás kiválasztása

TUNER - a rádió forrás / hullámsáv kiválasztása
USB - USB PC LINK kiválasztása
AUX - GAME •AUX kiválasztása

2 y -a készülék készenléti üzemmódra kapcsolása /
bekapcsolása, ha hálózatról mûködik. (Kikapcsolás
csak akkor, ha elemrõl mûködik)

3 REPEAT -az USB PC LINK forrás összes számának
megismétlése vagy a CD forrás ismétlési módjainak
kiválasztása.
SHUFFLE -az MP3-CD / CD számok véletlenszerû
sorrendben való lejátszása a CD / USB PC LINK 
forráson
MUTE - a hang elnémítása / az elnémítás 
kikapcsolása

4 VOL 4, 3 -- beállítja a hangerõt vagy a hangszínt
(BASS/ MID /HIGH)

5 ¡ , ™ -az elõzõ / következõ szám kiválasztása CD /
USB PC LINK lejátszásnál
9 - a MP3-CD / CD / USB PC LINK lejátszásának

megállítása;
- a MP3-CD / CD-program törlése.

2;- a MP3-CD / CD / USB PC LINK lejátszásának
elindítása és megszakítása.

5 / 6 -keresés visszafelé vagy elõre egy számon
belül/a MP3-CD / CD-n.

Rádió : - hangolás egy rádióadóra.
6 EQUALIZER - a mély, közepes és magas

hangfrekvencia kiválasztása.
WOOX -ki / be kapcsolja a speciális mélyhang-
kiemelést
GAMESOUND - a BLAST/ PUNCH/ SPEED/ 
NORMAL hangeffektust választja ki játék 
üzemmódban

7 ALBUM /PRESET -, + :
Csak MP3: az elõzõ/következõ album
kiválasztása
TUNER :-az elõzõ/következõ beállított állomás
kiválasztása

FESZÜLTSÉGELLÁTÁS
Amikor csak lehet, a hálózatról üzemeltesse a
készüléket, hogy hosszabb legyen az elemek élettarta-
ma. Mielõtt betenné az elemeket, ellenõrizze, hogy a
hálózati kábel ki van-e húzva a készülékbõl és a fali
dugaljból is.
Elemek (nem tartozék)(Id. 1)
• Nyissa ki a 8 elemtartóját és polaritáshelyesen, és

helyezzen be hat darab R-20, UM-1 vagy D, típusú
elemet (lehetõleg tartósat)

Távirányító (Id. A)
• Nyissa ki az elemtartót és helyezzen be két darab

AAA, R03 vagy UM4 típusú elemet (lehetõleg
tartósat).

Ha nem megfelelõen kezeli az elemeket, az elektrolit
kifolyhat, ami korrodálhatja az elemtartót, vagy akár
fel is robbanhatnak az elemek. 
• Ne használjon egyszerre különbözõ típusú– tartós

és cinkkarbonát –  elemeket. A készülékbe mindig
azonos típusú elemeket tegyen.

• Ha elemet kell cserélni, soha ne használjon egysz-
erre új és használt elemeket.

• Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak,
ezért a megfelelõ hulladékgyûjtõbe kell
azokat helyezni.

Hálózatról történõ feszültségellátás
1. Ellenõrizze, hogy a helyi hálózati feszültség

megfelel-e a készülék hátlapján található
adattáblán jelzett értéknek. Ha nem, akkor 
forduljon a forgalmazóhoz vagy a szervizhez.

2. A hálózati kábelt csatlakoztassa a fali dugaljba,
ekkor a készülék használatra kész.

3. Ha teljesen feszültségmentesíteni akarja a
készüléket, húzza ki a hálózati kábelt a fali dugaljból.

AUTOMATIKUS ENERGIATAKARÉKOS
KÉSZENLÉTI ÜZEMMÓD
Energiatakarékos szolgáltatásként a rendszer
automatikusan készenléti üzemmódra kapcsol, ha az
MP3-CD / CD lejárta után 15 másodperccel nem
nyomunk le semmit.

Az adattábla a készülék alján található.

ALAPMÛVELETEK
Be- és kikapcsolás és funkció kiválasztása
1. Nyomjuk le a STANDBY ON y gombot a készülék

ki kapcsolásához.
2. Nyomjuk le egyszer vagy többször a SOURCE

gombot a kívánt funkció kiválasztásához: CD,
TUNER, USB PC LINK vagy GAME•AUX .

3. Nyomjuk le a STANDBY ON y gombot a készülék
be kapcsolásához.

Megjegyzés : A hangszín, hangbeállítások, a rádió
programjai és a hangerõ (legfeljebb a VOL 20
hangerõig) tárolódik a készülék memóriájában.

A hangerõ és hangszín beállítása (Id. 2)
1. Állítsa be a hangerõt a VOLUME gomb segítségével.

= A képernyõn megjelenik a hangerõszintet jelzõ
felirat és egy 0-32 közötti szám. 

2. wOOx
A mélyhang kiemeléséhez nyomjuk le egyszer a
wOOx gombot, vagy többször a kikapcsoláshoz.

=A wOOx gomb világít, ha a wOOx be van 
kapcsolva.

Megjegyzés :
- a wOOx a TUNER, CD, USB PC LINK és a

GAME•AUX forrás esetén használható.
- Egyes lemezek valószínıleg magas modulációval van-

nak rögzítve, amely magas hangerõm torzít. Ha ez a
helyzet, kapcsoljuk ki a wOOx funkciót, vagy
csökkentsük a hangerõt.

3. EQUALIZER
A mély, közepes és magas hang beállításához nyomjuk
le egyszer vagy többször az EQUALIZER gombot,
majd az egyes szintek beállításához forgassuk el a
VOLUME gombot.

=A kijelzõn rövid ideig megjelenik a ,
, vagy szint (-5 tõl +5) vagy
.

Magyar KEZELÕGOMBOK

] , vagy
ha nincsen bent CD, illetve a

CD szennyezett, sérült vagy nem megfelelõen
van behelyezve.
– a CD-müveletek ideje alatt

– a MP3-CD müveletek ideje alatt

– Ha a CD le van állítva: az összes zeneszám
száma és a teljes lejátszási idõ

– , ha lezáratlan CD-R(W) lemezt
helyezett a készülékbe.

Megjegyzés: egyes MP3-CD-k beolvasása több mint 10
másodpercig is eltarthat.

4. A 2; gomb megnyomásával indítsa el a lejátszást.
=Jelenik meg: Az aktuális szám sorszáma és a

számból eltelt idõ MP3-CD / CD lejátszás
közben.

=MP3-CD esetében az album száma is megje-
lenik.

5. Ha meg akarja szakítani a lejátszást, nyomja meg
a 2; gombot. Ha folytatni kívánja a lejátszást,
nyomja meg ismét a 2; gombot.
= Kijelzõ: a pause alatt az eltelt lejátszási idõ

villog.

6. A MP3-CD/ CD lejátszás megállításához nyomja meg
a 9 gombot.

7. Nyomjuk le a STANDBY ON y gombot a készülék
be kapcsolásához.

Megjegyzés: A MP3-CD/ CD lejátszása akkor is befe-
jezõdik, ha:

– a CD fedele nyitva van.
– a CD a végére ért
– válasszunk másik hangforrást.

Lejátszás közben nyomjuk le röviden és egymás után a
BAND / DISPLAY gombot a szöveges információ
megjelenítéséhez.
MP3-CD-k
Nyomjuk le röviden és egymás után a BAND / 
DISPLAY gombot a szöveges pl.

– a szám neve és a számból eltelt idõ;
– az album neve és a számból eltelt idõ;
– az album száma és a szám sorszáma és a szám-

ból eltelt idõ;
– ID3 címke adatok, ha vannak. Egyéb esetben a

kijelzõn jelenik meg .

CD-k
Nyomjuk le röviden és egymás után a BAND / 
DISPLAY gombot a szöveges pl.

– Az aktuális szám sorszáma és a számból eltelt
idõ CD lejátszása közben;

– Az aktuális számból hátralévõ idõ.

Másik szám kiválasztása
• Nyomja meg a készüléken a SEARCH ∞ vagy §

gombot egyszer vagy ismételten mindaddig. ( ¡
vagy ™ a távirányítón)

• Ha röviddel a lemez behelyezése után vagy
megszakított lejátszás közben kiválasztottuk egy
szám sorszámát, a lejátszás megkezdéséhez le
kell nyomnunk a 2; gombot. .

Kizárólag MP3-CD módban: 
Elõször nyomja le az ALBUM-ot, aztán a PRESET –
vagy + gombot egyszer vagy többször a kívánt album
eléréséhez.

] Jelenik meg , ha nincs elérhetõ
album.

Dallamrész megkeresése egy számon belül
1. Tartsa lenyomva a SEARCH ∞ vagy § gombot.(a

távirányítón az 5 vagy 6)
– A CD lejátszása nagy sebességgel és alacsony

hangerõn történik.
– MP3-CD gyors elõre / visszafelé keresése közben

nem hallatszik hang.
2. Ha megtalálta a keresett dallamrészt, engedje el a

∞ vagy § gombot.(a távirányítón az 5 vagy 6)

Megjegyzés : Keresni csak számon belül lehet.

Különféle lejátszási módok: SHUFFLE és REPEAT
(ld 4 - 7)
A lejátszás megkezdése elõtt vagy aközben
kiválaszthat különféle lejátszási módokat és áttérhet
egyikrõl a másikra. A lejátszási módok a PROGRAM
funkcióval is kombinálhatók.
shuffle - a teljes CD/a program összes számának
lejátszása véletlen sorrendben
shuffle repeat all - a teljes CD/a program folyam-
atos, ismételt lejátszása véletlen sorrendben
repeat all - a teljes CD/a program ismételt lejátszása
repeat - az aktuális (véletlenszerû) szám folyamatos
lejátszása
1. A kívánt lejátszási mód kiválasztásához addig

nyomja meg ismételten a MODE egyszeri vagy
többszöri. (a távirányítón az SHUFFLE / REPEAT ).

MP3-CD/ CD LEJÁTSZÓ MP3-CD/ CD LEJÁTSZÓ MP3-CD/ CD LEJÁTSZÓ MP3-CD/ CD LEJÁTSZÓ

KA BIZTONSÁGRA VONATKOZÓ TUDNIVALÓK ÉS ÁLTALÁNOS KARBANTARTÁS

FESZÜLTSÉGELLÁTÁS ALAPMÛVELETEK DIGITÁLIS RÁDIÓ DIGITÁLIS RÁDIÓ

USB PC LINK USB PC LINK
4. A telepítési útmutató automatikusan megjelenik. Ha

mégsem, nyissuk meg a CD-ROM meghajtót a
Windows Explorer, és kattintsunk kétszer az 
USBPCLINK.exe fájlra. Ekkor hajtsuk végre az alábbi
lépéseket:
– Válasszuk ki a kívánt nyelvet a felsorolásból.
– Válasszuk ki a installer driver.
– Válasszuk ki a installer MusicMatch jukebox.
– Válasszuk ki a többi opciót (Tutorial, Free good-

ies, FAQ).

Megjegyzés :
- Az elsõ használat elõtt olvassuk el a MusicMatch
oktató anyagot. Ellenõrizzük, hogy a számítógép hang-
ereje megfelelõen van beállítva ahhoz, hogy
hangkimenetet biztosítson a készüléken. Az optimális
teljesítményhez a MusicMatch hangszín funkcióját
alacsony szintre kell állítani.

5. Indítsuk el a MUSICMATCH JUKEBOX, és hoz-
zuk létre a kedvenc számaink lejátszási listáját úgy,
hogy a számítógépen bárhol lévõ szenei számokat a
lejátszási lista ablakba húzzuk.

Megjegyzés: 
-- Ha problémánk adódik az USB PC LINK használatával,
forduljunk az USB PC LINK telepítõ lemezen található FAQ
(gyakran ismétlõdõ kérdések) anyaghoz, vagy látogassunk
el a www.audio.philips.com oldalra a FAQ legutóbbi
frissítéséért.

Az USB PC LINK beállítás utáni mıködtetéséhez
lásd a „Csatlakozás az USB PC LINKKEZ" címı
anyagot. 
A CD digitális kimenetének engedélyezése
Mielõtt CD-ket játszanánk le a számítógép CD-ROM
meghajtóján, konfigurálni kell a számítógép hardverét az
alábbiak szerint:
Windows ME/ 2000/ XP esetében
1. Lépjünk be a rendszerpanel menübe, és kattintsunk

a 'RENDSZER', 'TULAJDONSÁGOK', 
'HARDVER', 'ESZKÖZKEZELÃ', 'CD-ROM
MEGHAJTÓK' és 'TULAJDONSÁGOK' 
elemekre.

Windows 98 SE esetében
2. Ellenõrizzük, hogy be van-e jelölve (engedélyezve

van-e) az 'Digitális CD engedélyezése a CD-
ROM eszköz számára' beállítás.

Megjegyzés:-A windows 98 SE esetében a
helyes konfiguráláshoz valószínıleg szükség van a
számítógép kézikönyvére.

Az USB PC LINK csatlakoztatása (ld 9)
Az USB PC LINK lehetõvé teszi, hogy az erõteljes AZ2558
erõsítõn és hangszórókon keresztül játsszuk le a
számítógépen tárolt zenei anyagainkat

FONTOS!
Ellenõrizzük, hogy telepítve van-e a MusicMatch
szoftver. Az USB PC Link esetében lásd: "Útmu-
tató a gyors beállításhoz" 
1. Kapcsoljuk be a számítógépet, és AZ2558.

] Hogy a számítógép hangereje hallható, és nincs
minimumra állítva.

2. Nyomjuk le egyszer vagy többször a SOURCE ( a
távirányítón az USB) gombot az USB PC LINK
kiválasztásához .

3. Megfelelõ csatlakoztatás esetén a számítógép
automatikusan elindítja a MUSICMATCH 
JUKEBOX szoftvert.
] Digitalizált hang észlelésekor görgetve megje-

lenik az aktuális szám neve.

] Ha egy ideig a felirat jelenik
meg görgetve, ellenõrizzük a számítógép és a
készülék közötti csatlakozást.

4. Nyomjuk le a ¡ vagy ™ gombokat a kívánt szám
lejátszási listán való kieleméséig.

5. A 2; gomb megnyomásával indítsa el a lejátszást.
] Megjelenik a szám ideje, és a szám neve 

egyszer végigfut
Megjegyzés: A kijelzõ CSAK a nagy betıs angol
karaktereket tudja megjeleníteni.
6. Ha szeretnénk megjeleníteni a szám részletes adatait,

nyomjuk le a MODE gombot.
A lejátszási lista lejátszásakor:
– A távirányítón nyomjuk le a SHUFFLE / REPEAT

gombot a számok véletlenszerı lejátszásához /
folyamatos ismétléséhez.

7. A lejátszási módok törléséhez / a lejátszás leál-
lításához nyomjuk le a 9 gombot, vagy válasszunk
másik hangforrást.

ODSTRAÒOVANIE MO\N‡CH CH‡B HIBAKERESÉS

Slovensky 

Magyar

UPOZORNENIE
Ak budete ovládacie gombíky pou|íva† inak∂ie ako je uvedené v tomto návode
na pou|itie, ak vykonáte iné nastavenia alebo aplikujete iné postupy ne| aké sú
v návode uvedené, vystavíte sa nebezpeèenstvu ∂kodlivého o|iarenia alebo
mô|e dôjs† k inej neoèakávanej udalosti.

FIGYELEM
Ha nem az ezen kézikönyvben ismertetett módon használja a szabályzókat,
végzi el a beállításokat, vagy más eljárásokat alkalmaz, akkor veszélyes 
sugárzás érheti, vagy más, bizonytalan kimenetelû esemény történhet.

Prístroj odpovedá predpisom Európskeho spoloèenstva o
poruchách v rádiovej frekvencii.

A készülék megfelel az Európai Unió rádiófrekvenciás zavarra
vonatkozó elõírásainak.

KA BIZTONSÁGRA VONATKOZÓ TUDNIVALÓK
ÉS ÁLTALÁNOS KARBANTARTÁS (Id 0)

• A készüléket, elemeket vagy a CD-t  ne tegye ki ned-
vességnek, esõnek, homoknak vagy túlzott hõnek.

• A készüléket puha, enyhén megnedvesített szarvas-
bõrrel lehet tisztítani. Ne használjon alkoholt,
ammóniát, benzint vagy súrolóanyagot tartalmazó
tisztítószert, mert ezek károsíthatják a készülék
házát.

• A készüléket szilárd, sima felületre helyezze, ahol
nem borulhat fel. A túlmelegedést elkerülendõ
mindig hagyjon kellõ szabad helyet a készülék
körül, hogy szellõzhessen.

A CD-lejátszó és a CD-k kezelése
• Ha a CD-lejátszó nem olvassa jól a CD-ket, a

kereskedelmi forgalomban kapható tisztító CD-vel
tisztítsa meg a lencsét, mielõtt javíttatni vinné a
készüléket. Más tisztítási módszerrel ne próbálkoz-
zon, mert tönkreteheti a lencsét.

• A CD-lejátszó lencséjéhez soha nem szabad hozzányúl-
ni!

• Ha hirtelen kerül a készülék hideg helyrõl melegre,
akkor páralecsapódás keletkezhet és a CD-lejátszó
lencséje bepárásodhat. Ilyenkor nem lehet CD-t
lejátszani. Ne próbálja ilyenkor megtisztítani a
lencsét, hanem hagyja a készüléket meleg helyen,
hogy a nedvesség elpárologjon.

• A CD ajtaját mindig zárja be, hogy a lencsék
porosodása elkerülhetõ legyen.

• A CD-t úgy tisztítsa, hogy középtõl egyenes vonal-
ban kifelé haladva áttörli egy puha, szöszmentes
ruhával. Ne használjon tisztítószert, mert az
károsíthatja a lemezt.

• Sohane írjon a CD-re és ne ragasszon rá címkét.

V prípade akejkoπvek závady, predt¥m ako odnesiete prístroj do opravovne, skontrolujte ho podπa ni|e uveden¥ch
bodov. Ak sa Vám nepodarí problém podπa na∂ich návrhov vyrie∂i†, obrá†te sa na predajòu alebo na servis.

UPOZORNENIE: Neotvárajte kryt prístroja, aby ste neriskovali zásah elektrick¥m
prúdom. Za |iadnych okolností sa nepokú∂ajte prístroj sami opravi†, v tomto prípade toti|
stratíte záruku.

Nie je zvuk/napätie

– Nie je nastavená VOLUME
• Silu zvuku nastavíte regulátorom VOLUME
– Sie†ov¥ prípoj nie je dobre zasunut¥
• Zasuòte dobre sie†ov¥ prípoj
– Vyèerpané/nesprávne vlo|ené napájacie èlánky
• Vlo|te (nové) napájacie èlánky so správnou polaritou
– Zostali pripojené slúchadlá
• Odpojte slúchadlá
– Elektrostatické vybitie / ru∂enie
• Odpojte prístroj. Ak sú vlo|ené batérie, vyberte ich z

priestoru pre batérie. Stlacte a podr|te STANDBY ON
y na dobu 10 sekúnd, potom prístroj znovu zapojte /
vlo|te batérie naspät a pokúste sa prístroj znovu 
aktivovat.

• Ak je prístroj v re|ime USB PC LINK, skontrolujte, ci je
hlasitost vá∂ho pocítaca dostatocne zv¥∂ená a nie nas-
tavená na minimum.

• Ak chcete prehrávat CD disk z CD-ROM mechaniky
vá∂ho pocítaca, pokyny hladajte v USB PC Link -
Enable digital CD audio output

– CD obsahuje iné ako audio súbory
• Stlaète SEARCH ∞ alebo § jeden alebo viackrát,

aby ste sa dostali k CD audio záznamu, namiesto
dátového súboru

Zlá kvalita zvuku v re|ime GAME•AUX
• Nastavte hlasitost na prístroji AZ2558 alebo va∂ej

hernej konzole.

¤um na príjme alebo skreslen¥ príjem rádioprijímaèa

– Elektrická interferencia: prístroj je umiestnen¥ príli∂
blízko k televízoru, video alebo k poèítaèu

• Umiestnite ho vo väè∂ej vzdialenosti od t¥chto prístrojov

Diaπkov¥ ovládaè nefunguje správne 

– Vyèerpané/nesprávne vlo|ené napájacie èlánky
• Vlo|te (nové) napájacie èlánky so správnou polaritou
– Príli∂ veπk¥ uhoπ/vzdialenos† od prístroja
• Zmen∂ite uhoπ/vzdialenos†

Zl¥ príjem rádioprijímaèa

– Slab¥ signál vysielaèa
• FM/ MW: Nastavte teleskopickú anténu FM/ MW, aby

bol príjem èo najlep∂í

Zobrazí sa nápis 

– Na CD-R(W) nie je záznam alebo nie je finalizovaná
• Pou|ívajte finalizovanú CD-R(W)

Zobrazí sa nápis

– Nie je vlo|ené CD 
• Vlo|te vhodn¥ disk
– Po∂kodená alebo zneèistená CD
• Vymeòte/oèistite CD, pozri Údr|ba
– Laserová optika sa opotila
• Poèkajte, a| sa vyjasní

Prehrávaè CD preskakuje skladby

– Po∂kodená alebo ∂pinavá CD
• Vymeòte alebo oèistite CD
– Je zapojená funkcia shuffle alebo program
• Vypnite funkciu shuffle/ program

je zobrazené v re|ime USB PC
LINK na dobu viac ako 10 sekúnd
– Skontrolujte prosím prepojenie medzi pocítacom a

prístrojom. Ak je to potrebné, precítajte si prosím kapi-
tolu Pripojenie ku USB PC LINK, kde nájdete pokyny
pre po|adované pociatocné nastavenie.

• Ubezpecte sa, |e pripojen¥ pocítac je zapnut¥ a softvér
MusicMatch je spusten¥.

Zvuk poèas prehrávania MP3 preskakuje

– Súbor MP3 vytvoren¥ pri úrovni kompresie presahujúcej
320 kbit/s

• Pre vytvorenie CD hudobn¥ch záznamov vo formáte
MP3 pou|ite ni|∂iu úroveò kompresie

Nemo|no nájs† |elan¥ titul MP3

– Zlá pou|itá koncovka a/ alebo názov súboru s
nevhodn¥mi textov¥mi znakmi

• Uistite sa, |e názvy súborov sú napísane s
anglick¥mi textov¥mi znakmi a |e MP3 súbory majú
koncovku ..MMPP33

DÔLE\ITÉ!
Zmeny nie sú v¥robcom povolené a mô|u zru∂it oprávnenie pou|ívatela na pre-
vádzkovanie prístroja AZ2558.

FONTOS!
A Gyártó által nem engedélyezett módosítások miatt megszınhet a felhasználó 
engedélye az AZ2558 mıködtetésére.

Nincs hang/feszültség

– A VOLUME nincs beállítva
• Állítsa be a hangerõt a VOLUME gombbal
– A hálózati csatlakozó nem megfelelõen csatlakozik
• Csatlakoztassa jól a hálózati csatlakozót
– Az elemek kimerültek/nem jól vannak betéve
• Tegye be az (új) elemeket polaritáshelyesen
– Fejhallgató van csatlakoztatva
• Vegye le a fejhallgatót
– Elektrosztatikus kisülés / interferencia
• Húzza ki a készüléket a fali csatlakozóból. Ha elemek

vannak benne, távolítsuk el azokat a tartójukból.
Nyomjuk le 10 másodpercig a STANDBY ON y

fgombot, majd csatlakoztassuk újra a hálózathoz /
helyezzük vissza az elemeket, és próbáljuk meg újból
aktiválni a készüléket.

• USB PC LINK üzemmódban ellenõrizzük, hogy a
számítógép hangereje hallható, és nincs minimumra
állítva.

• Ha a számítógép CD-ROM meghajtójából játszink le
CD-t, olvassuk el az USB PC Link - Enable digital
CD audio output alatti tájékoztatást

– A CD nem audio fájlokat tartalmaz
• Nyomja le még egyszer vagy többször a SEARCH

∞ vagy § gombot, hogy az adatfájlt átlépve zene-
fájlhoz  ugorjon a készülék

Rossz hangminõség GAME•AUX üzemmódban
• Állítsuk be a hangerõt az AZ2558 játékkonzolon.

A rádióadás vétele zajos vagy torz
– Elektromos interferencia: a készülék túl közel van

televízióhoz, képmagnóhoz vagy számítógéphez
• Növelje meg a távolságot

A távirányító nem megfelelõen mûködik
– Az elemek kimerültek/nem jól vannak betéve
• Tegye be az (új) elemeket polaritáshelyesen
– Túl nagy a szög/távolság a készüléktõl
• Csökkentse a szöget/távolságot

Rossz a rádióadás vétele

– Gyenge a rádióadó jele
• FM / MW: Állítsa be az FM/ MW teleszkópanten-

nát, hogy a legjobb legyen a vétel

A felirat látszik
– A CD-R(W) lemezen nincs felvétel vagy nincs

véglegesítve
• Véglegesített CD-R(W) lemezt használjon

A
felirat látszik
– Nincs behelyezve CD
• Helyezzünk be megfelelõ lemezt
– A CD hibás vagy piszkos
• Cserélje ki/tisztítsa meg a CD-t, lásd Karbantartás
– A lézeroptika bepárásodott
• Várjon, míg az optika kitisztul

A CD átugrik számokat

– A CD hibás vagy piszkos
• Cserélje ki vagy tisztítsa meg a CD-t
– A shuffle vagy program be van kapcsolva
• Kapcsolja ki a shuffle/program módot

Az USB PC LINK üzemmódban több mint 10
másodpercig megjelenik a
felirat.
– Ellenõrizzük a számítógép és a készülék közötti csat-

lakozást. Szükség esetén olvassuk el Az USB PC Link
csatlakoztatása címı részt a szükséges eredeti beál-
lításhoz.

• Ellenõrizzük, hogy a csatlakoztatott számítógép be
van-e kapcsolva, és hogy fut-e a MusicMatch szoftver.

A hang kihagyás MP3 lejátszás alatt

– Az MP3 fájl 320kbps feletti tömörítéssel készült
• A CD-számok MP3 formátumba konvertálásánál

alacsonyabb tömörítési szintet használjon

A keresett MP3 cím nem található

– Rossz a fájl kiterjesztése, illetve a fájl neve érvényte-
len karaktereket tartalmaz

• Gyõzõdjön meg arról, hogy a fájlnevek csak az
angol ábécé betüit tartalmazzák, illetve, hogy az
MP3 fájlok neve .MP3-ra végzõdik

Ha bármilyen hiba elõfordul, mielõtt javíttatni vinné a készüléket, ellenõrizze az alább felsoroltakat. Ha a fel-
sorolt javaslatok alapján nem tudja megoldani a problémát, akkor forduljon a forgalmazóhoz vagy a szervizhez.

FIGYELMEZTETÉS: Ne nyissa ki a készülék házát, mert áramütés érheti. Semmilyen
körülmények között se próbálja önmaga megjavítani a készüléket, mert ebben az esetben
megszûnik a garancia.

NEHÉZ!
Fogjuk meg mindkét fogantyút,
amikor szállítjuk vagy felemeljük az
AZ2558 készüléket.

TA\KÉ!
Pri prená∂aní alebo dvíhaní AZ2558
dr|te prístroj za obe rúcky.

ç‡ÒÚÓfl˘‡fl „‡‡ÌÚËfl ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎflÂÚÒfl ËÁ„ÓÚÓ‚ËÚÂÎÂÏ ‚ ‰ÓÔÓÎÌÂÌËÂ Í
Ô‡‚‡Ï ÔÓÚÂ·ËÚÂÎfl, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚Ï ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ËÏ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ
êÓÒÒËÈÒÍÓÈ îÂ‰Â‡ˆËË, Ë ÌË ‚ ÍÓÂÈ ÏÂÂ ÌÂ Ó„‡ÌË˜Ë‚‡ÂÚ Ëı.

ç‡ÒÚÓfl˘‡fl „‡‡ÌÚËfl ‰ÂÈÒÚ‚ÛÂÚ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ Ó‰ÌÓ„Ó „Ó‰‡ Ò ‰‡Ú˚
ÔËÓ·ÂÚÂÌËfl ËÁ‰ÂÎËfl Ë ÔÓ‰‡ÁÛÏÂ‚‡ÂÚ „‡‡ÌÚËÈÌÓÂ Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËÂ
ËÁ‰ÂÎËfl ‚ ÒÎÛ˜‡Â Ó·Ì‡ÛÊÂÌËfl ‰ÂÙÂÍÚÓ‚, Ò‚flÁ‡ÌÌ˚ı Ò Ï‡ÚÂË‡Î‡ÏË Ë
‡·ÓÚÓÈ. Ç ˝ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ ËÏÂÂÚ Ô‡‚Ó, ÒÂ‰Ë ÔÓ˜Â„Ó, Ì‡
·ÂÒÔÎ‡ÚÌ˚È ÂÏÓÌÚ ËÁ‰ÂÎËfl. ç‡ÒÚÓfl˘‡fl „‡‡ÌÚËfl ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸Ì‡ ÔË
ÒÓ·Î˛‰ÂÌËË ÒÎÂ‰Û˛˘Ëı ÛÒÎÓ‚ËÈ:

1. àÁ‰ÂÎËÂ ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ ÔËÓ·ÂÚÂÌÓ ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡ ÚÂËÚÓËË êÓÒÒËË,
ÔË˜ÂÏ ËÒÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ‰Îfl ÎË˜Ì˚ı ·˚ÚÓ‚˚ı ÌÛÊ‰. àÁ‰ÂÎËÂ ‰ÓÎÊÌÓ
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òfl ‚ ÒÚÓ„ÓÏ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ËÌÒÚÛÍˆËÂÈ ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË Ò
ÒÓ·Î˛‰ÂÌËÂÏ Ô‡‚ËÎ Ë ÚÂ·Ó‚‡ÌËÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË.

2. é·flÁ‡ÌÌÓÒÚË ËÁ„ÓÚÓ‚ËÚÂÎfl ÔÓ Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÈ „‡‡ÌÚËË ËÒÔÓÎÌfl˛ÚÒfl Ì‡
ÚÂËÚÓËË êÓÒÒËË ÔÓ‰‡‚ˆ‡ÏË Ë ÓÙËˆË‡Î¸Ì˚ÏË Ó·ÒÎÛÊË‚‡˛˘ËÏË
(ÒÂ‚ËÒ) ˆÂÌÚ‡ÏË.

3. ç‡ÒÚÓfl˘‡fl „‡‡ÌÚËfl ÌÂ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌflÂÚÒfl Ì‡ ‰ÂÙÂÍÚ˚ ËÁ‰ÂÎËfl,
‚ÓÁÌËÍ¯ËÂ ‚ ÂÁÛÎ Ú̧‡ÚÂ:
‡) ıËÏË˜ÂÒÍÓ„Ó, ÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍÓ„Ó ËÎË ËÌÓ„Ó ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl, ÔÓÔ‡‚¯Ëı
ÔÓÒÚÓÓÌÌËı ÔÂ‰ÏÂÚÓ‚, Ì‡ÒÂÍÓÏ˚ı ‚Ó ‚ÌÛÚ¸ ËÁ‰ÂÎËfl;
·) ÌÂÔ‡‚ËÎ¸ÌÓÈ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË, ‚ÍÎ˛˜‡fl, ÌÓ ÌÂ Ó„‡ÌË˜Ë‚‡flÒ¸,
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂÏ ËÁ‰ÂÎËfl ÌÂ ÔÓ Â„Ó ÔflÏÓÏÛ Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌË˛ Ë ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ ‚
˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆË˛ ËÁ‰ÂÎËfl ‚ Ì‡Û¯ÂÌËÂ Ô‡‚ËÎ Ë ÚÂ·Ó‚‡ÌËÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË;
‚) ËÁÌÓÒ‡ ‰ÂÚ‡ÎÂÈ ÓÚ‰ÂÎÍË, Î‡ÏÔ, ·‡Ú‡ÂÈ, Á‡˘ËÚÌ˚ı ˝Í‡ÌÓ‚,
Ì‡ÍÓÔËÚÂÎÂÈ ÏÛÒÓ‡, ÂÏÌÂÈ, ˘ÂÚÓÍ Ë ËÌ˚ı ‰ÂÚ‡ÎÂÈ Ò Ó„‡ÌË˜ÂÌÌ˚Ï
ÒÓÍÓÏ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl;
„) ÂÏÓÌÚ‡ Ë/ËÎË Ì‡Î‡‰ÍË ËÁ‰ÂÎËfl, ÂÒÎË ÓÌË ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌ˚ Î˛·˚ÏË ËÌ˚ÏË
ÎËˆ‡ÏË ÍÓÏÂ Ó·ÒÎÛÊË‚‡˛˘Ëı ˆÂÌÚÓ‚;
‰) ‡‰‡ÔÚ‡ˆËË Ë ËÁÏÂÌÂÌËfl Ò Ó·˚˜ÌÓÈ ÒÙÂ˚ ÔËÏÂÌÂÌËfl ËÁ‰ÂÎËfl,
ÛÍ‡Á‡ÌÌÓÈ ‚ ËÌÒÚÛÍˆËË Ôo ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË.

4. ç‡ÒÚÓfl˘‡fl „‡‡ÌÚËfl ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸Ì‡ ÔÓ ÔÂ‰˙fl‚ÎÂÌËË ‚ÏÂÒÚÂ Ò
ÓË„ËÌ‡ÎÓÏ Ì‡ÒÚÓfl˘Â„Ó Ú‡ÎÓÌ‡ ÓË„ËÌ‡Î‡ ÚÓ‚‡ÌÓ„Ó ˜ÂÍ‡, ‚˚‰‡ÌÌÓ„Ó
ÔÓ‰‡‚ˆÓÏ, Ë ËÁ‰ÂÎËfl, ‚ ÍÓÚÓÓÏ Ó·Ì‡ÛÊÂÌ˚ ‰ÂÙÂÍÚ˚.

5. ç‡ÒÚÓfl˘‡fl „‡‡ÌÚËfl ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸Ì‡ ÚÓÎ¸ÍÓ ‰Îfl ËÁ‰ÂÎËÈ,
ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÏ˚ı ‰Îfl ÎË˜Ì˚ı ·˚ÚÓ‚˚ı ÌÛÊ‰, Ë ÌÂ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌflÂÚÒfl Ì‡
ËÁ‰ÂÎËfl, ÍÓÚÓ˚Â ËÒÔÓÎ¸ÁÛ˛ÚÒfl ‰Îfl ÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍËı, ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌ˚ı ËÎË
ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚ı ˆÂÎÂÈ.

èÓ ‚ÒÂÏ ‚ÓÔÓÒ‡Ï „‡‡ÌÚËÈÌÓ„Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl ËÁ‰ÂÎËÈ îËÎËÔÒ
Ó·‡˘‡ÈÚÂÒ¸ Í Ç‡¯ÂÏÛ ÏÂÒÚÌÓÏÛ ÔÓ‰‡‚ˆÛ.
îËÏ‡ îËÎËÔÒ ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÚ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ ÒÓÍË ÒÎÛÊ·˚ ËÁ‰ÂÎËfl:

ÉÛÔÔ‡ 1–5 ÎÂÚ
ê‡‰ËÓ, ‡‰ËÓ·Û‰ËÎ¸ÌËÍË, Ï‡„ÌËÚÓÎ˚, ÔÂÂÌÓÒÌ˚Â Ï‡„ÌËÚÓÎ˚,
ÚÂÎÂÙÓÌÌ˚Â ‡ÔÔ‡‡Ú˚ (ÔÓ‚Ó‰Ì˚Â) Ë ‰Û„‡fl ÔÓ‰ÛÍˆËfl, ËÏÂ˛˘‡fl
ÌÂ·ÓÎ¸¯Û˛ ÒÚÓËÏÓÒÚ¸.

ÉÛÔÔ‡ 2–7 ÎÂÚ
èÂÒÓÌ‡Î¸Ì˚Â ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ˚ Ë ÔÂeÙÂËÈÌ˚Â ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡, ˆ‚ÂÚÌ˚Â
ÚÂÎÂ‚ËÁÓ˚ (‚ÍÎ˛˜‡fl ÔÓÂÍˆËÓÌÌ˚Â), ‚Ë‰ÂÓÏ‡„ÌËÚÓÙÓÌ˚,
‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸Ì˚Â Ï‡„ÌËÚÓÎ˚, Hi-Fi Á‚ÛÍÓ‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰fl˘‡fl ‡ÔÔ‡‡ÚÛ‡
(‚ÍÎ˛˜‡fl ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ˚), ‚Ë‰ÂÓÍ‡ÏÂ˚ Ô ÔÂÂÌÓÒÌ˚Â ‚Ë‰ÂÓÛÒÚÓÈÒÚ‚‡,
‡‰ËÓÚÂÎÂÙÓÌ˚ (·ÂÒÔÓ‚Ó‰Ì˚Â), ˆËÙÓ‚˚Â ÒoÚo‚˚Â ÚÂÎÂÙÓÌ˚ Ë
‡ÔÔ‡‡ÚÛ‡ Ë„Ó‚Ó„Ó Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËfl.

îËÏ‡ îËÎËÔÒ Û‰ÂÎflÂÚ ·ÓÎ¸¯ÓÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Í‡˜ÂÒÚ‚Û ‚˚ÔÛÒÍ‡ÂÏÓÈ
ÔÓ‰ÛÍˆËË. èË ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËË ÂÂ ‰Îfl ÎË˜Ì˚ı (·˚ÚÓ‚˚ı) ÌÛÊ‰ Ò
ÒÓ·Î˛‰ÂÌËÂÏ Ô‡‚ËÎ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ÒÓÍ Ëı ÒÎÛÊ·˚ ÏÓÊÂÚ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ
ÔÂ‚˚ÒËÚ¸ ÓÙËˆË‡Î¸Ì˚È ÒÓÍ ÒÎÛÊ·˚, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚È ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò
‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ËÏ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ Ó Ô‡‚‡ı ÔÓÚÂ·ËÚÂÎÂÈ.

îËÏ‡ îËÎËÔÒ
î‡ÍÒ: (095)755-69-23

✃

Környezetvédelmi szempontok
A készülék csomagolása fölösleges anyagokat nem tartalmaz. Mindent megtettünk annak
érdekében, hogy a csomagolóanyagok könnyen szétválaszthatók legyenek három egynemû
anyagra: karton (doboz), polisztirol (hungarocell), polietilén (zacskók, védõlap).

A készülék olyan anyagokból áll, melyek újrahasznosíthatók, ha a szétszerelést hozzáértõcég
végzi. Kérjük, hogy a csomagolóanyagokat, kimerült elemeket és a kiöregedett készüléket a
helyi elõírások figyelembevételével helyezze a hulladékgyûjtõkbe.

SLOVAK REPUBLIC

Prístroj sa nesmie pou|íva† v mokrom a vlhkom prostredí! Chránte pred striekajúcou 
a kvapkajúcou vodou!

Pre ochranu |ivotného prostredia
Prístroj nie je zabalen¥ do nadbytoèn¥ch obalov. Urobili sme v∂etko preto, aby obal mohol
by† rozdelen¥ na tri rovnorodé materiály: kartón (obaly), polystyrol (protinárazové vlo|ky) a
polyetylén (vrecká, ochranná fólia).

Prístroj je vyroben¥ z tak¥ch materiálov, ktoré je mo|né znovu spracova†, ak demontá|
vykonáva ∂peciálne vybavená odborná firma. Obalov¥ materiál, pou|ité batérie a u|
nepou|iteπn¥ prístroj vlo|te, prosím, podπa miestnych predpisov a zvyklostí do nádob na
odpadky.

MAGYARORSZÁG

Minõségtanúsítás
A garanciajegyen feltüntetett forgalombahozó vállalat a 2/1984. (III.10.) 
BkM-IpM együttes rendelet értelmében tanúsítja, hogy ezen készülék megfelel
a mûszaki adatokban megadott értékeknek.

Figyelem!
A meghibásodott készüléket - beleértve a hálózati csatlakozót is - csak 
szakember (szerviz) javíthatja.

Ne tegye ki a készüléket esõnek vagy nedvesség hatásának!

Garancia
A forgalombahozó vállalat a termékre 12 hónap garanciát vállal.

Névleges feszültség ................................................................220–230 V
Elemes mûködéshez.....................................................................8 × R20
Névleges frekvencia ........................................................................50 Hz

Teljesítmény
maximális ...............................................................................≤ 54 W
névleges.....................................................................................15 W
készenléti állapotban...............................................................≤ 5 W

Érintésvédelmi osztály II.

Tömeg..............................................................................................5,5 kg

Befoglaló méretek
szélesség ...............................................................................567 mm
magasság ..............................................................................185 mm
mélység .................................................................................301 mm

Rádiórész vételi tartomány
URH.............................................................................87,5–108 MHz
Középhullámú ..............................................................531–1602 kHz

Erõsítõrész
Kimeneti teljesítmény.........................................................800 W PMPO

2 × 10 W RMS

Megjegyzés

Poznámka

Magyar
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Poznámka :

– EQUALIZER je mo|né pou|it pocas re|imov
TUNER, CD, USB PC LINK a GAME.•AUX .

– Aby sa predi∂lo ru∂eniu zvuku, funguje ovládanie
basov zvlá∂†. Nie je mo|né kombinova† basy z
EQUALIZER-a s wOOx.

4. GAMESOUND
Ak chcete nastavit zvuky pre hry, stlacte raz alebo
viackrát GAMESOUND, cím si vyberiete podla svojho
|elania.

=Na displeji sa na krátko zobrazí ,

, alebo .
Poznámka : GAMESOUND je mo|né pou|ívat len
pocas hrania pri zdroji GAME•AUX .

MUTE: Ako stlmit zvuk
1. Stlaète MUTE na diaπkovom ovládaèi, èím

okam|ite preru∂íte prehrávanie zvuku.
=Prehrávanie pokraèuje bez zvuku a displej bliká

.
2. Obnovi† prehrávanie zvuku mô|ete nasledovne:

– stlaète MUTE znovu;
– pou|ite ovládanie hlasitosti;
– prepnite na in¥ zdroj.

DIGITÁLNY RÁDIOPRIJÍMAÈ (viì 3)
Ladenie rozhlasov¥ch staníc
1. Stlaète na prístroji STANDBY ON y, èím ho 

zapnete.a stlaète raz alebo viackrát SOURCE, èím
vyberiete po|adovanú funkciu: TUNER (alebo raz
stlaète TUNER na diaπkovom ovládaèi).
= Na displeji sa na krátko zobrazí

úroveò , nasledovaná hodnotami vlnové pásmo,
frekvencia a èíslo prednastavenej stanice , ak je
u| ulo|ená.

2. Stisnite jedenkrát alebo niekoπkokrát gombík
BAND / DISPLAY a zvoπte vlnovú dfi|ku. (na
dialkovom ovládaci TUNER )

3. Naladenie staníc: |elanú stanicu si mô|ete 
naladi† manuálne, alebo pomocou automatického
vyhπadávania:
Stlaète ∞ alebo § (5 alebo 6 na diaπkovom ovlá-
daèi ) a tlaèidlo uvoπnite, a| keï sa rozbehnú hod-
noty frekvencie na displeji.
= Rádioprijímaè sa automaticky naladí na rozh-

lasovú stanicu s dostatoène siln¥m vysielacím
signálom. Poèas automatického ladenia sa na
displeji zobrazí oznaèenie .

4. 3 krok opakujte a| nájdete hπadanú rozhlasovú stan-
icu.

• Ak ladíte na rozhlasovú stanicu so slab¥m
signálom, stisnite niekoπkokrát krátko gombík
SEARCH ∞ alebo § , a| príjem bude dostatoèn¥.
(na dialkovom ovládaci 5 alebo 6 ) .

Pre zlep∂enie príjmu rozhlasovej stanice:
• Ak zvolíte pásmo FM, vysuòte teleskopickú anténu.

Anténu nakloòte a otáèajte ju. Ak je signál príli∂
siln¥ (vysielaè je príli∂ blízko), skrá†te jej dfi|ku.

• Pre príjem MW má prístroj vstavanú anténu,  preto
teleskopická anténa nie je potrebná. Otáèaním
prístroja nastavte vstavanú anténu do správneho
smeru.

Programovanie rozhlasov¥ch staníc
Do pamäti je mo|né ulo|i† celkom 30 rozhlasov¥ch
staníc, manuálne alebo automaticky (Automatické
ulo|enie do pamäti)).

Automatické ulo|enie do pamäti
Autostore automaticky zaène programovanie rozh-
lasov¥ch staníc od 1. Prístroj ulo|í iba tie stanice,
ktoré e∂te v pamäti ulo|ené nie sú.
1. Stisnutím jedenkrát alebo niekoπkokrát gombíka

ALBUM / PRESET- alebo + .
2. Stisnutím gombíka PROG na najmenej 4 sekundy

sa zapne autostore programovanie.
= Na displeji zobrazí : a dostupné

stanice budú ulo|ené postupne, najprv vlnové
pásmo FM, potom MW.  Po ulo|ení v∂etk¥ch
nájden¥ch staníc, zaène automaticky hra† prvá
prednastavená stanica.

Manuálne programovanie 
1. Nalaïte |iadanú rozhlasovú stanicu (pozri

Ladenie rozhlasov¥ch staníc).
2. Stisnutím gombíka PROG vstúpte do 

programovacej funkcie.
= Displej: svieti oznaèenie program .

3. Stlaète ALBUM / PRESET- alebo + raz alebo
viackrát, priradenie èísla 1 a| 30 pre túto stanicu.

4. Voπbu potvrïte opätovn¥m stisnutím gombíka PROG.
= Na displeji zobrazí : vlnové pásmo, frekvencia a

èíslo prednastavenej stanice.

5. Opakovaním predchádzajúcich ∂tyroch krokov
ulo|te do pamäti ïal∂ie rozhlasové stanice.

Poznámka : Naprogramovanú rozhlasovú stanicu je
mo|né z pamäti zotrie† tak, |e na jej miesto ulo|íte inú
frekvenènú hodnotu.

Len re|im MP3-CD: 
Aby ste na∂li svoj album najskôr stlaète ALBUM,
PRESET ++ alebo −− jeden alebo viackrát. (na diaπkovom
ovládaèi ¡ alebo ™)
2. Stisnite gombík PROG.

™ Na displeji zobrazí : program a zvolené èíslo
skladby sa na krátko zobrazia na displeji

.
™Na displeji zobrazí : ak nie je

vybratá skladba pre naprogramovanie.
3. Opakovaním krokov 1-2 voπte a ukladajtedo

pamäti ïal∂ie skladby.
™ Ak sa pokúsite do pamäti ulo|i† viac ako 20

skladieb, na displeji sa zobrazí oznaèenie
.

4. Stisnutím gombíka 2; zapojte reprodukciu.

Poznámka : Poèas normálneho prehrávania, mô|ete
stlaèi† PROG a prida† aktuálnu skladbu do vá∂ho pro-
gramovaného zoznamu skladieb.

Kontrola programu
Ak podr|íte v pozícii zastavenia alebo poèas reproduk-
cie stisnut¥ gombík PROG, na displeji sa postupne
zobrazia v∂etky naprogramované skladby.

=Na displeji zobrazí : ak nie sú
naprogramované skladby.

Zotrenie programu
Program je mo|né zotrie† nasledujúcim spôsobom:
• Poèas reprodukcie stisnite dvakrát gombík 9

=Na displeji sa na chvíπu zobrazí nápis 
a oznaèenie program zhasne.

• stlaète STANDBY ON y

• vyberte in¥ zdroj zvuku
• otvorenie dvierok CD

GAMESOUND (viì 8)
PREHRÁVANIE S GAMESOUND:
1. Na prístroji stlacte SOURCE a zvolte si funkciu

GAME•AUX (na dialkovom ovládaci AUX)
=Na displeji prebehne .

2. Pripojte va∂u konzolu na linkové prípojky typu cinc
v prednej casti prístroja AUDIO IN ( LEFT /
RIGHT) a VIDEO IN.

3. Stlacte raz alebo viackrát GAMESOUND, cím si
vyberiete podla svojho |elania.

=Na displeji sa na krátko zobrazí ,
, alebo .

Pripojenie in¥ch zariadení k vá∂mu prístroju
Pomocou dodaného video kábla mô|ete pripojit konek-
tor VIDEO OUT v zadnej casti prístroja na konektor
VIDEO IN na televízore alebo na videu, pre pozeranie
alebo nahrávanie.

USB PC LINK
Krátky návod pre nastavenie
Po|iadavky na systém PC

– USB port s Windows 98 SE / ME/ 2000/ XP
– Intel Pentium MMXX200 alebo lep∂í
– CD ROM mechanika

In∂talácia softvéru MusicMatch
1. Pomocou dodaného USB kábla mô|ete pripojit prístroj

na USB port vá∂ho pocítaca. .(viì B)
2. Stlacte raz alebo viackrát SOURCE ( na diaπkovom

ovládaèi USB) a zvolte USB PC LINK .
3. Zapnite vá∂ pocítac a vlo|te dodan¥ invtalacn¥ disk

USB PC LINK do CD-ROM mechaniky vá∂ho pocítaca.
Túto softvérovú aplikáciu si mô|ete stiahnut aj z:
http://www.audio.philips.com.

DÔLE\ITÉ!
Pou|ívajte prosím pre vás upraven¥ softvér
MusicMatch pre va∂u aplikáciu USB PC Link. Ak je
to potrebné odin∂talujte najprv z vá∂ho pocítaca
v∂etok in¥ softvér MusicMatch jukebox.
4. Sprievodca in∂taláciou sa objaví automaticky. Ak sa

tak nestane, v programe Windows Explorer prejdite
na CD-ROM mechaniku a dvojkliknite na 
USBPCLINK.exe. Potom vykonajte nasledujúce
kroky: 
– Zo zoznamu si vyberte vám vyhovujúci jazyk
– Zvolte installer driver.
– Zvolte installer MusicMatch jukebox.
– Zvolte si aj ostatné mo|nosti (Tutorial, Free

goodies, FAQ).

Poznámka:
- Pred prv¥m pou|itím si prosím precítajte sprievodcu
pre MusicMatch. Ubezpecte sa, |e hlasitost vá∂ho
pocítaca je primerane nastavená, tak aby postacovala
pre zvukov¥ v¥stup z vá∂ho prístroja. Pre optimálny
v¥kon by mala byt funkcia equalizér v MusicMatch
nastavená na nízku úroven.

5. Spustite MUSICMATCH JUKEBOX a vytvorte si
vá∂ vlastn¥ zoznam najoblúbenej∂ích skladieb, a to
jednoduch¥m pretahovaním hudobn¥ch skladieb z
akéhokolvek miesta vo va∂om pocítaci do okna zoz-
namu skladieb.

MP3-CD/CD PREHRÁVAÈ GAMESOUND / USB PC LINK
Voπba naprogramovanej rozhlasovej stanice
Stlaète ALBUM / PRESET- alebo + raz alebo 
viackrát, k¥m sa nezobrazí |elaná prednastavená stani-
ca.
DÔLE\ITÉ ¤PECIFIKÁCIE
Podporované formáty:
• Formát Disku ISO9660, Joliet a multi-session CD.

Keï napaπujete CD-ROM pou|ite disk formátu
ISO9660.

• Hudobné formáty MP3.
• MP3 prenosová r¥chlos†: 32-320 Kbit/s a

premenlivá prenosová r¥chlos†.
• 650Mb a 700Mb CD-R a CD-RWs.
• Maximálne vnorenie do adresára je 8 úrovní (max.

64 znakov).

V∂eobecné informácie
Technológia pre kompresiu hudobn¥ch záznamov MP3
(MPEG Audio Layer 3) redukuje originálne audio dáta
10 násobne bez v¥znamnej straty zvuku. Toto
umo|òuje zaznamena† 10 hodín hudby CD kvality na
jednom CD-ROM.

Ako získa† MP3 hudbu
Buï naèíta† legálnu MP3 hudbu z internetu alebo
konvertova† va∂e audio CD na MP3 formát s nejak¥m MP3
kódovacím software a potom zaznamena† na CD-R(W).
• Pre dosiahnutie dobrej kvality zvuku sa pre MP3

súbory odporúèa prenosová r¥chlos† aspoò 128
kbit/s.

• Niektoré druhy kódovacieho software sa ponúka
mo|nos† ochrany hudobn¥ch súborov, to znamená,
|e súbory sa mô|u prehráva† len na poèítaèi, ktor¥
ich vytvoril. Ak napálite takého súbory na CD-ROM,
nemô|ete ich na tejto jednotke prehráva†. Pred
vytváraním hudobn¥ch súborov sa uistite, |e ste
deaktivovali túto mo|nos† ochrany v kódovacom
software. V takomto prípade ste zodpovedn¥ za
dodr|anie v∂etk¥ch miestnych alebo
medzinárodn¥ch autorsk¥ch práv.

Keï napaπujete MP3-CD
• Uistite sa, |e názvy MP3 súborov majú príponu ..mmpp33
• Pou|ite software schopn¥ zapísa† názvy hudobn¥ch

záznamov MP3 (súborov) v èíselnom a abecednom
poradí. Pre detaily o pou|ívaní software, sa obrá†te
na operaèné in∂trukcie daného software.

• Ak nahrávate na disk CD-RW, ubezpeète sa, |e ste
uzavreli (finalizovali) v∂etky relácie (sessions). Len
vtedy bude vá∂ prístroj schopn¥ preèíta† a prehra†
v∂etky skladby.

Ako organizova† MP3 súbory
Na jedno MP3-CD mô|ete ulo|i† maximálne 35
albumov a 400 titulov, v závislosti od veπkosti
hudobn¥ch súborov.
Albumy a tituly sú abecedne usporiadané.
• MP3-CD/ CD albumy a tituly sa zobrazujú na

displeji ako èísla.

DÔLE\ITÉ!
Tento prístroj neprehráva/nepodporuje nasledujúce:
• Prázdne albumy: prázdny album je album, ktor¥

neobsahuje súbory MP3 a nezobrazí sa na displeji.  
• Nepodporované formáty súborov sú preskoèené. To

znamená, |e napríklad: dokumenty Word .doc
alebo súbory MP3 s príponou .dlf sú ignorované a
nebudú prehrávané.

• Súbory Playlist napr. .m3u, .pls z WMA, AAC,
Winamp, Sonic, RealJukebox, MS Mediaplayer 7.0,
MusicMatch.

• Záznamy vytvorené na napr. PacketWriting a
Package Writing.

Prehrávanie diskov
Toto zariadenie prehráva zvukové disky vrátane 
CD-R(W), a MP3 CD-ROM.
• CD-I, CDV, VCD, DVD alebo poèítaèové CD sú

nepou|iteπné.
1. Stlaète na prístroji STANDBY ON y, èím ho zap-

nete, potom vyberte zdroj CD SOURCE.
2. Stlaète OPEN•CLOSE , èím otvoríte dvierka na

CD.
] je zobrazené v prípade, |e sú

otvorené dvierka CD.

3. Vlo|te CD vytlaèenou stranou nahor a zatvorte
dvierka.

Údaje na displeji MP3/CD
] ,poèas èítania obsahu disku;

] , keï CD nie
je vlo|ené / CD je ∂pinavé, nesprávne vlo|ené
alebo po∂kodené.
– poèas CD operácie

– poèas MP3-CD operácie

– V re|ime CD stop: celkov¥ poèet hudobn¥ch
záznamov a celkov¥ hrací èas

– ak ste vlo|ili nedokonèené CD-
R(W).

Poznámka: MP3-CDs mô|e potrebova† na èítanie viac
ako 10 sekúnd.

DODÁVANÉ PRÍSLU¤ENSTVO
– Diaπkov¥ ovládaè
– USB kábel
– video kábel
– in∂talacn¥ CD-ROM USB PC LINK 
– Sie†ov¥ kábel

HORNÁ A PREDNÁ STRANA (viì 1)
1 p - 3,5 mm prípoj slúchadiel.
Poznámka:Ak pripojíte slúchadlá, reproduktory nebudú
ozvuèené.

2 VOLUME -nestavenie úrovne hlasitosti alebo úrovní
equalizéra (BASS/ MID /HIGH)

3 STANDBY ON y - prepínaèe pre zapnutie / 
vypnutie; 

4 SOURCE - v¥ber zdroja zvuku pre funkcie: CD TUNER
/ USB PC LINK / GAME•AUX 

5 IR SENSOR -infraèerven¥ senzor diaπkového ovlá-
daèa.

6 LCD Displej - zobrazuje aktuálny stav prístroja.
7 [dB]: - zobrazenie pre indikovanie basového v¥konu.
8 ALBUM /PRESET -, + :

Len MP3:: vyberá predchádzajúci/ïal∂í album 
TUNER:: vyberá predchádzajúcu/ïal∂iu stanicu

SEARCH ∞ , §
MP3-CD / CD :
- hπadanie smerom spä† alebo dopredu v rámci jednej

skladby;
- postup na zaèiatok aktuálnej/

predchádzajúcej/nasledujúcej skladby.
USB PC LINK -preskoèenie na zaèiatok 
predchádzajúceho/nasledujúceho 
hudobného záznamu
TUNER : - ladenie rozhlasov¥ch staníc.

2;- zapojenie a preru∂enie reprodukcie MP3/CD / CD
/ USB PC LINK

9 - zastavuje MP3/CD / CD / USB PC LINK
prehrávanie;

- ru∂í MP3/CD / CD program.
MODE :
- voπba rôznych spôsobov reprodukcie: repeat alebo

shuffle (v náhodne volenom poriadku).
9 USB - spája usb dodan¥m káblom odtiaπto s USB

portom vá∂ho poèítaèa
0 GAMESOUND - voπba zvukov¥ch efektov BLAST/

PUNCH/ SPEED/ NORMAL v re|ime hry
WOOX - v¥ber ∂peciálneho posilnenia basov zap / vyp
EQUALIZER -v¥ber basov¥ch, stredov¥ch a vysok¥ch
kmitoètov.

PROG
MP3-CD / CD : -naprogramovanie skladieb a prehπad
programu;
TUNER: - naprogramovanie rozhlasov¥ch staníc

BAND / DISPLAY
BAND : - voπba vlnovej dfi|ky
DISPLAY: - zobrazenie funkcií MP3-CD

! AUDIO IN ( LEFT / RIGHT) -LINE-IN konektor typu
jack pre externé audio zariadenia.
VIDEO IN - pre udr|anie konektora videa na mieste
(bez signálu. Iba pre zaistenie káblov.)

@ OPEN•CLOSE – zatváranie/otváranie priestoru pre
CD 

ZADNÁ STRANA (viì 1)
# Teleskopická anténa - zlep∂enie príjmu vysielania

FM
$ Prostor pro napájecí èlánky - Priestor pre

napájacie èlánky - 8 ose monoèlánkov typu R-20,
UM-1 alebo D-cells 

% AC MAINS - zásuvka sie†ového kabelu.
^ VIDEO OUT- pre pripojenie na konektor VIDEO IN

typu jack na televízore alebo na videu, pre pozeranie
alebo nahrávanie.

DIA∏KOV‡ OVLÁDAÈ (viì 1)
1 CD - v¥ber zdroja zvuku MP3-CD / CD

TUNER - v¥ber zdroja /vlnového pásma tunera
USB - voπba USB PC LINK
AUX - voπba GAME •AUX 

2 y -prepnutie prístroja do pohotovostného re|imu stand-
by / zap., ak je napájan¥ striedav¥m prúdom zo siete.
(Prístroj sa vypne, iba v prípade, |e je napájan¥ z
batérií)

3 REPEAT -opakovanie v∂etk¥ch stôp zo zdroja USB
PC LINK alebo v¥ber re|imu opakovania pre CD
zdroj.
SHUFFLE -prehrávanie skladieb z MP3-CD/CD v
náhodnom poradí, pri zdroji CD / USB PC LINK
MUTE - preru∂enie/ obnovenie zvuku

4 VOL 4, 3 -- nestavenie úrovne hlasitosti alebo úrovní
equalizéra (BASS/ MID /HIGH)

5 ¡ , ™ -v¥ber predo∂lej/ nasledujúcej skladby pri
prehrávaní CD / USB PC LINK 
9 - zastavuje MP3/CD / CD / USB PC LINK

prehrávanie;
- ru∂í MP3/CD / CD program.

2;- zapojenie a preru∂enie reprodukcie MP3/CD / CD
/ USB PC LINK

5 / 6 -hπadanie smerom spä† alebo dopredu v rámci

jednej skladby;
TUNER : - ladenie rozhlasov¥ch staníc

6 EQUALIZER - v¥ber basov¥ch, stredov¥ch a vysok¥ch
kmitoètov.
WOOX -v¥ber ∂peciálneho posilnenia basov zap /
vyp
GAMESOUND - voπba zvukov¥ch efektov BLAST/
PUNCH/ SPEED/ NORMAL v re|ime hry

7 ALBUM /PRESET -, + :
Len MP3:: vyberá predchádzajúci/ïal∂í album 
TUNER:: vyberá predchádzajúcu/ïal∂iu stanicu

NAPÁJANIE
V|dy, keï je to mo|né, napájajte prístroj zo siete,
predfi|ite t¥m |ivotnos† napájacích èlánkov. Pred
vlo|ením napájacích èlánkov sa presvedète, èi je
sie†ov¥ kábel odpojen¥ jak od prístroja tak od zásuvky.

Napájacie èlánky (nepatria k príslu∂enstvu)
(viì 1)
• Otvorte priestor pre napájacie èlánky a vlo|te ∂es†

monoèlánkov typu R-20, UM-1 alebo D, (pokiaπ
mo|no alkalick¥ch) so správnou polaritou

Diaπkov¥ ovládaè (viì 1)
Otvorte priestor pre napájacie èlánky a vlo|te dva
monoèlánky typu AAA, R03 alebo UM4 (pokiaπ mo|no
alkalické).
Nesprávne zaobchádzanie s napájacími èlánkami mô|e
vies† k tomu, |e z nich vyteèie elektrolyt, spôsobí koróz-
iu priestoru pre napájacie èlánky alebo dokonca mô|e
dôjs† k rozpuknutiu monoèlánkov.
• Nepou|ívajte súèasne rôzne typy napájacích

èlánkov – alkalické a karbonátové. Do prístroja
vkladajte v|dynapájacie èlánky rovnakého typu.

• Pri v¥mene napájacích èlánkov nikdy nepou|ívajte
súèasne staré a nové napájacie èlánky.

• Napájacie èlánky obsahujú chemikálie, preto
ich odhadzujte do nádob na odpadky, ktoré sú
pre tento úèel urèené.

Napájanie zo siete
1. Presvedète sa, èi napätie v miestnej sieti

odpovedá hodnote uvedenej na ∂títku na 
zadnej strane prístroja. Ak tomu tak nie je,
obrá†te sa na predajòu alebo na servis.

2. Sie†ov¥ kábel zasuòte do zásuvky, prístroj je
pripraven¥ na pou|itie.

3. Ak si |eláte prístroj úplne vypnú†, odpojte ho od
siete tak |e zástrèku vytiahnete zo zásuvky.

FUNKCIA ¤ETRENIA AUTOMATICK‡ POHO-
TOVOSTN‡ RE\IM STANDBY
Funkcia ∂etrenia energie vykoná to, |e systém auto-
maticky prejde do pohotovostného Standby re|imu,
15 minút po ukonèení prehrávania MP3-CD / CD a ak
nebol pou|it¥ |iadny ovládací prvok.

Typov¥ ∂títok nájdete na spodnej strane prístroja.

ZÁKLADNÉ FUNKCIE
Zapínanie a vypínanie a voπba funkcie
1. Stlaète na prístroji STANDBY ON y, èím ho 

zapnete.
2. Stlaète raz alebo viackrát SOURCE, èím vyberiete

po|adovanú funkciu: CD, TUNER, USB PC LINK
alebo GAME•AUX .

3. Stlaète na prístroji STANDBY ON y, èím ho 
vypnete.

Poznámka : V pamäti prístroja sa uchovajú nastave-
nia tónu a zvuku, prednastavenie tunera a úroveò
hlasitosti (maximálne úroveò hlasitosti VOL 20).
Nastavenie sily a charakteru zvuku (viì 2)
1. Hlasitos† nastavujete ovládaním VOLUME .

= Displej ukazuje úroveò hlasitosti a èíslo
v rozpätí 0-32.

2. wOOx
Basovú odozvu zv¥∂ite jedn¥m zatlacením wOOx
alebo dal∂ími zatlaceniami prepínate zap/ vyp.

=osvetlenie klávesy-wOOx sa rozsvieti, ked zap-
nete wOOx.

Poznámka :
- wOOx je mo|né pou|it pocas re|imov TUNER, CD,

USB PC LINK a GAME.•AUX .
- Niektoré disky mohli byt nahrané pri vysokej mod-

ulácii, co spôsobuje skreslenie pri vysokej hlasitosti.
Ak k tomu dôjde, vypnite wOOx alebo zní|te hla-
sitost. 

3. EQUALIZER
Ak chcete nastavit basové, stredové a v¥∂kové
frekvencie, stlacte raz alebo viackrát EQUALIZER,
potom otácajte hlasitostou VOLUME pocas troch
sekúnd, cím nastavíte jednotlivé úrovne.

=Na displeji sa na krátko zobrazí ,
, alebo úroveò (-5 a| +5) alebo
.

Slovensky OVLÁDACIE GOMBÍKY

4. Stisnutím gombíka 2; zapojte reprodukciu.
=Na displeji zobrazí : Aktuálne èíslo skladby a

uplynut¥ èas skladby poèas prehrávania MP3-CD
/ CD.

=Ak ide o MP3-CD je zobrazené aj èíslo albumu.
5. Ak si |eláte preru∂i† reprodukciu, stisnite gombík

2;. Ak si |eláte v reprodukcii pokraèova†, stisnite
znovu gombík 2;.
=Displej: poèas pauzy bliká uplynul¥ èas skladby.

6. Ak chcete zastavi† prehrávanie, stlaète 9.
7. Stlaète na prístroji STANDBY ON y, èím ho 

vypnete.

Poznámka : Reprodukcia CD sa ukonèí aj v prípade, |e:
– Zásuvka pre CD je otvorená.
– CD dohrá do konca
– vyberte in¥ zdroj zvuku.

Poèas prehrávania, stlaète nakrátko a opakovane
tlaèidlo BAND / DISPLAY a zobrazia sa textové infor-
mácie:
MP3-CDs
Stlaète nakrátko a opakovane tlaèidlo BAND / 
DISPLAY a zobrazia sa napr.

– èíslo skladby a uplynut¥ èas skladby;
– názov albumu a uplynut¥ èas skladby;
– èíslo albumu, èíslo skladby a uplynut¥ èas sklad-

by;
– údaje ID3, ak sú k dispozícii. Inak sa na displeji

zobrazí .
CDèka
Stlaète nakrátko a opakovane tlaèidlo BAND / 
DISPLAY a zobrazia sa napr.

– Aktuálne èíslo skladby a uplynut¥ èas skladby
poèas prehrávania CD;

– Zvy∂n¥ èas prehrávania aktuálnej skladby.

Voπba inej skladby
• Stisnite jedenkrát alebo niekoπkokrát na prístroji

gombík SEARCH ∞ alebo §, a| sa poradové
èíslo hπadanej skladby zobrazí na displeji. (na
diaπkovom ovládaèi ¡ alebo ™)

• Ak ste vybrali èíslo skladby krátko po vlo|ení
disku, alebo v stave pauza, prehrávanie sa spustí
a| po zatlaèení 2; .

Len re|im MP3-CD:
Aby ste na∂li svoj album najskôr stlaète ALBUM,
PRESET + alebo - jeden alebo viackrát.

] Na displeji zobrazí : , |iaden
album nie je dostupn¥.

Vyhπadanie melódie v rámci jednej skladby
1. Podr|te stisnut¥ gombík SEARCH ∞ alebo § .(na

diaπkovom ovládaèi 5 alebo 6)
– CD je prehrávané pri vysokej r¥chlosti a nízkej

hlasitosti.
– Nie je poèu† |iadny zvuk pri MP3-CD poèas

posunu dopredu/ dozadu.
2. Keï nájdete hπadanú melódiu, uvoπnite gombík ∞

alebo § .(na diaπkovom ovládaèi 5 alebo 6)
Poznámka : Vyhπadávanie je mo|né len v rámci
zvukového záznamu.

Rôzne spôsoby reprodukcie: SHUFFLE a
REPEAT((viì 4 - 7)
Pred zaèiatkom alebo poèas reprodukcie je mo|né
zvoli† rôzne spôsoby reprodukcie a je mo|né prepnú† z
jedného spôsobu reprodukcie na druh¥. Spôsoby repro-
dukcie je mo|né kombinova† aj s funkciou PROGRAM.
shuffle - reprodukcia celej CD/v∂etk¥ch skladieb pro-
gramu v náhodne volenom poriadku
shuffle repeat all - nepretr|ité opakovanie 
reprodukcie celej CD/programu v náhodne volenom
poriadku
repeat all - opakovanie reprodukcie celej CD/programu
repeat - nepretr|ité opakovanie reprodukcie aktuálnej
(náhodne zvolenej) skladby
1. \iadan¥ spôsob reprodukcie zvolíte tak, |e

podr|íte stisnut¥ jedenkrát alebo niekoπkokrát gom-
bík MODE . (na diaπkovom ovládaèi SHUFFLE /
REPEAT ).

2. Keï je prístroj v stave "stop", pre prehrávanie
stlaète 2;, ak ste u| nezvolili voπbu "shuffle".
]Ak vyberiete mo|nos† shuffle, prehrávanie sa

zaène automaticky.
3. Ak si |eláte vráti† sa k ∂tandardnému spôsobu

reprodukcie, podr|te gombík MODE stisnut¥, a|
oznaèenie spôsobu reprodukcie z displeja zmizne.
– Zvolen¥ spôsob reprodukcie je mo|né zotrie† aj stis-

nutím gombíka 9.

Programovanie skladieb
V pozícii  STOP zvoπte a naprogramujte skladby CD v
πubovolnom poriadku. Ktorúkoπvek skladbu je mo|né
ulo|i† do pamäti aj niekoπkokrát. Do pamäti je mo|né
ulo|i† celkom 20 skladieb.
1. Gombíkom SEARCH ∞ alebo § na prístroji zvoπte

poradové èíslo |iadanej skladby. (na diaπkovom
ovládaèi ¡ alebo ™)

MP3-CD/CD PREHRÁVAÈ MP3-CD/CD PREHRÁVAÈ MP3-CD/CD PREHRÁVAÈ MP3-CD/CD PREHRÁVAÈ

BEZPEÈNOSTNÉ INFORMÁCIE A V¤EOBECNÉ ÚDR\BA

NAPÁJANIE ZÁKLADNÉ FUNKCIE ZÁKLADNÉ FUNKCIE DIGITÁLNY RÁDIOPRIJÍMAÈ

BEZPEÈNOSTNÉ INFORMÁCIE A V¤EOBECNÉ
ÚDR\BA (viì 0)

• Chráòte prístroj, napájacie èlánky, CD a kazety pred
vlhkos†ou, da|ïom, pieskom a extrémnou teplotou,
aká je v blízkosti vykurovacích telies alebo na pri-
amom slneènom |iarení.

• Prístroj otierajte mäkkou, jemne navlhèenou han-
drièkou. Nepou|ívajte alkohol, èpavok, benzín alebo
mechanické èistiace prostriedky, preto|e tieto mô|u
po∂kodi† kryt prístroja.

• Prístroj umiestnite na pevnom, hladkom podklade,
kde sa nemô|e prevráti†. Prehrievaní predídete tak,
|e okolo prístroja ponecháte dostatoène veπké voπné
miesto na ventiláciu.

Prehrávaè CD a o∂etrovanie CD
• Ak neèíta prehrávaè CD dobre CD, predt¥m, ako

odnesiete prístroj  do opravovne, oèistite jeho
optiku èistiacimprostriedkom na CD, ktor¥ je dosta†
be|ne v obchodoch. O in¥ spôsob èistenia sa
nepokú∂ajte, preto|e mô|ete optiku po∂kodi†.

• Nikdy sa nedot¥kajte optiky prehrávaèa CD!
• Ak prenesiete prístroj z chladného miesta do tepla,

skondenzovaná para mô|e spôsobi† opotenie optiky
prehrávaèa CD. V tomto prípade nie je reprodukcia
CD mo|ná. Nepokú∂ajte sa optiku oèisti†, ale
ponechajte prístroj na teplom mieste a poèkajte a|
sa vlhkos† odparí.

• Priestor pre CD ponechajte v|dy zatvoren¥, aby sa
optika nezaprá∂ila.

• Dvere CD priestoru v|dy zatvárajte. Zamedzíte tak
zneèisteniu snímacej ∂o∂ovky.

USB PC LINK USB PC LINK
Poznámka:
-- Ak sa stretnete s problémami pri pou|ívaní USB PC
LINK, precítajte si prosím najprv FAQ (Casté otázky), ktoré
sú ulo|ené na va∂om in∂talacnom disku pre USB PC LINK
alebo nav∂tívte www.audio.philips.com, kde nájdete
najnov∂ie  FAQ.

Po nastavení, si pozrite "Pripojenie k USB PC
LINK", kde nájdete detaily práce s USB PC LINK.
Zapnutie digitálneho CD audio v¥stupu
Pred prehrávaním CD diskov na CD-ROM mechanike
vá∂ho pocítaca, musíte nakonfigurovat hardvér vá∂ho
pocítaca nasledovne:
Pre Windows ME/ 2000/ XP
1. Vyberte si menu ovládacieho panelu systému a

zvolte: 'SYSTÉM', 'VLASTNOSTI', 'HARDVÉR',
'SPRÁVCA ZARIADENÍ', 'CD-ROM JEDNOTKY'
a 'VLASTNOSTI'.

Pre Windows 98 SE 
2. Za∂krtnite mo|nost 'Zapnú† digitálny CD audio

v¥stup pre túto CD-ROM jednotku', táto mo|nost je
teda zvolená (zapnutá).

Poznámka: -Pre Windows 98 SE musíte pre
správne nastavenie postupovat podla pokynov 
pomocníka vo va∂om pocítaci.

Pripojenie ku USB PC LINK (viì 9)
USB PC LINK umo|nuje prehrávat va∂e hudobné zbierky z
pocítaca prostredníctvom v¥konného zosilnovaca a repro-
duktorov prístroja AZ2558.

DÔLE\ITÉ!
Ubezpecte sa, |e softvér MusicMatch bol
nain∂talovan¥. Pozrite si “Krátky návod pre nas-
tavenie” pre USB PC Link.

1. Zapnite vá∂ pocítac a AZ2558.
] Skontrolujte, ci je hlasitost vá∂ho pocítaca dosta-

tocne zv¥∂ená a nie nastavená na minimum.

2. Stlacte raz alebo viackrát SOURCE ( na diaπkovom
ovládaèi USB) a zvolte USB PC LINK .

3. Ak je to správne zapojené, vá∂ pocítac automaticky
spustí MUSICMATCH JUKEBOX.
] Ak je detekované prehrávanie audio, objaví sa

názov aktuálnej skladby.

] Ak sa na chvílu objaví , skon-
trolujte prosím prepojenie medzi va∂im pocítacom
a prístrojom.

4. Stlácajte ¡ alebo ™ ,a| k¥m sa v zozname skladieb
nezv¥razní po|adovaná skladba.

5. Stisnutím gombíka 2; zapojte reprodukciu.
] Objaví sa dl|ka skladby a raz prebehne jej

názov
Poznámka: Displej doká|e zobrazovat LEN
anglické znaky velkej abecedy.
6. Ak chcete vidiet podrobnosti o skladbe, stlacte

MODE.

Pocas prehrávanie vá∂ho zoznamu skladieb:
– Stlacte SHUFFLE / REPEAT na dialkovom ovlá-

daci: a skladby sa budú prehrávat v náhodnom
poradí / resp. budú hrat nepretr|ite za sebou. 

7. Ak chcete zru∂it re|imy prehrávania/ zastavit
prehrávanie, stlacte 9 alebo vyberte in¥ zdroj zvuku.

Megjegyzés :
– Az EQUALIZER a TUNER, CD, USB PC LINK és a

GAME•AUX forrás esetén használható.
– Az interferencia elkerülése érdekében a mély-

hang-szabályozási opciók külön mûködnek. Nem
lehet kombinálni az EQUALIZER mélyhang
beállítását és a wOOx beállítást.

4. GAMESOUND
Ha a játék hangját szeretnénk beállítani, nyomjuk le
egyszer vagy többször a GAMESOUND gombot az
opció kiválasztásához.

=A kijelzõn rövid ideig megjelenik a ,
, vagy .

Megjegyzés : A GAMESOUND csak akkor érhetõ
el, ha GAME•AUX forrás mellett játszunk.

MUTE: A hang elnémításának módja
1. Nyomjuk le a távirányítón a MUTE gombot a hang

azonnali elnémításához.
= A lejátszás hang nélkül folytatódik, és a kijelzõ

villog .
2. Az elnémítást úgy kapcsolhatjuk ki, hogy

– újra lenyomjuk a MUTE gombot;
– beállítjuk a hangerõt;
– egy másik hangforrásra váltunk.

DIGITÁLIS RÁDIÓ (ld 3)
Hangolás egy rádióadóra
1. Nyomjuk le a STANDBY ON y gombot a készülék

ki kapcsolásához. Nyomjuk le egyszer vagy több-
ször a SOURCE gombot a kívánt funkció
kiválasztásához: TUNER (vagy nyomjuk le egyszer
a TUNER gombot).
= A kijelzõn rövid ideig megjelenik a

amelyet a hullámsáv, a frekvencia és a bepro-
gramozott állomás száma követ, ha van.

2. A BAND / DISPLAY gomb egyszeri vagy többszöri
megnyomásával válassza ki a hullámsávot.
(a távirányítón az TUNER )

3. Állomások hangolása: az állomásokat kézzel
vagy az automatikus keresésû hangolással
állíthatjuk be:
Nyomjuk le a ∞ vagy § (5 vagy 6 a távirányítón)
gombot, és engedjük fel, amikor a frekvencia 
változni kezd a kijelzõn.
= A rádió automatikusan ráhangol egy kellõ 

térerõvel sugárzó rádióadóra.  Az automatikus
hangolás alatt a kijelzõn a jelzés 
látszik.

4. A 3. lépést ismételje mindaddig, míg meg nem
találja a keresett rádióadót.

• Ha gyenge rádióadóra hangol, akkor addig nyomja
meg ismételten, röviden a SEARCH ∞ vagy §
gombot, míg a vétel nem lesz megfelelõ. (5 vagy
6 a távirányítón ) .

A rádióadás vételének javítása:
• Ha az FM sávot választotta, húzza ki a teleszkó-

pantennát. Döntse meg és forgassa el az antennát.
Csökkentse a hosszát, ha a jel túl erõs.

• For MW , adás vételéhez a készülékbe be van építve
antenna, ezért a teleszkópantennára nincs szükség. A
készülék elforgatásával állítsa megfelelõ irányba az
antennát.

Rádióállomások beprogramozása:
Összesen 30 rádióadót tárolhat a memóriában, vezér-
léssel vagy automatikusan (Automatikus tárolás).

Automatikus tárolás
Az automatikus programozás módban a rendszer
automatikusan programozza a rádióadót az 1-es pro-
gramszámtól. A készülék csak azokat az állomásokat
tárolja, amelyek még nincsenek a memóriában.
1. Távirányító: Nyomja le a ALBUM / PRESET- vagy

+ egyszeri vagy többszöri.
2. Az automatikus programozás mód aktiválásához

tartsa lenyomva a PROG gombot 4 másodpercig
vagy tovább.
= Jelenik meg az és az elérhetõ

állomások programozása FM hullámsáv szerint
történik, amelyet az MW követ.  Az összes
állomás automatikus tárolása után a készülék az
elsõ programozott állomásra kapcsol.

Vezérléssel beprogramozása
1. Hangoljon a kívánt rádióadóra (lásd Hangolás

egy rádióadóra).
2. A PROG gomb megnyomásával térjen át pro-

gramozási módba.
= Kijelzés: program jelzés villog.

3. Nyomjuk le egyszer vagy többször az ALBUM /
PRESET- vagy + gombot gombbal 1-tõl 30-ig szá-
mot rendelhetünk az állomáshoz.

4. A választás jóváhagyásához nyomja meg ismét a
PROG gombot.
= Jelenik meg a hullámsáv, a frekvencia és a

beprogramozott állomás száma.

2. Ha a zenelejátszás le van állítva, a 2; gomb meg-
nyomásával indíthatja el újra, kivéve
]Ha a shuffle beállítást választottuk, a lejátszás

automatikusan megkezdõdik.

3. Ha vissza kíván térni a szokásos módon történõ
lejátszáshoz, akkor addig nyomja meg ismételten
a MODE gombot, míg a lejátszási mód jelzése
nem látszik tovább a kijelzõn.
– A kiválasztott lejátszási mód a 9 gomb megny-

omásával is törölhetõ.

Számok beprogramozása
STOP állásban válassza ki és programozza be a CD
számait tetszõleges sorrendben. Bármelyik számot
tárolhatja többször is. A memóriában összesen 20
szám tárolható.
1. A készüléken lévõ SEARCH ∞ vagy § gombbal

válassza ki a kívánt mûsorszám sorszámát. (a
távirányítón az ¡ vagy ™).

Kizárólag MP3-CD módban:
Elõször nyomja le az ALBUM -ot, aztán a PRESET –
vagy + gombot egyszer vagy többször a kívánt album
eléréséhez. Nyomjuk le az SEARCH ∞ vagy §. (a
távirányítón az ¡ vagy ™)
2. Nyomja meg a PROG gombot.

™ Jelenik meg program és rövid ideig
megjelenik a kiválasztott szám sorszáma.

.
™ Jelenik meg ha nem

választottunk ki programozandó számot.
3. Az 1-2. lépések ismétlésével válasszon ki és

tároljon további számokat a programban.
™ A jelzés látszik a kijelzõn, ha több,

mint 20 számot próbálna tárolni.

4. A 2; gomb megnyomásával indítsa el a lejátszást.

Megjegyzés : Normál lejátszás közben lenyomhatjuk
a PROG gombot az aktuálisszám programlistára való
felvételéhez.

A program átnézése
Álló helyzetben vagy lejátszás közben lenyomva tartva
a PROG gombot a kijelzõn sorban megjelenik az
összes beprogramozott szám.

=Jelenik meg ha nincs programozott
szám.

A program törlése
A következõképpen törölheti programot:
• lejátszás közben megnyomja kétszer a 9 gombot

=A kijelzõn rövid ideig látszik a felirat
és a program jelzés nem világít tovább.

• Nyomjuk le STANDBY ON y

• válasszunk másik hangforrást.
• a CD ajtó kinyitása.

GAMESOUND (ld 8)
JÁTSZÁS GAMESOUND MELLETT:
1. A GAME•AUX funkció kiválasztásához nyomjuk le a

készüléken a SOURCE (a távirányítón az AUX) gom-
bot 
=A kijelzõ görgetve megjeleníti a

feliratot

2. Csatlakoztassuk a konzolt a készülék elején lévõ
AUDIO IN ( LEFT / RIGHT) és VIDEO IN
csatlakozókhoz.

3. Nyomjuk le egyszer vagy többször a 
GAMESOUND gombot az opció kiválasztásához.

=A kijelzõn rövid ideig megjelenik a ,
, vagy .

Más berendezés csatlakoztatása a készülékhez
Lejátszás vagy rögzítés esetén a mellékelt videókábel
segítségével kössük össze a készülék hátulján lévõ
VIDEO OUT kimenetet a tévé- vagy a videókészüléken
lévõ VIDEO IN aljzattal.

USB PC LINK
Útmutató a gyors beállításhoz
PC rendszerkövetelmények

– USB port és Windows 98 SE / ME/ 2000/ XP
– Intel Pentium MMXX200 vagy erõsebb
– CD lejátszó

A MusicMatch szoftver telepítése 
1. A mellékelt USB kábel segítségével csatlakoztassuk a

készüléket a számítógép USB kimenetére. (ld B)
2. Nyomjuk le egyszer vagy többször a SOURCE ( a

távirányítón az USB) gombot az USB PC LINK
kiválasztásához .

3. Kapcsoljuk be a számítógépet, és helyezzük be a mel-
lékelt USB PC LINK telepítõ lemezt a számítógép CD-
ROM meghajtójába. Az alkalmazás az alábbi címrõl
tölthetõ le: http://www.audio.philips.com.

FONTOS!
Az USB PC Link alkalmazáshoz a testre szabott
MusicMatch szoftvert használjuk. Szükség
esetén elõször távolítsuk el az összes többi
MusicMatch jukebox szoftvert a számítógéprõl.

GAMESOUND USB PC LINK
5. Az elõzõ négy lépést megismételve programozzon

be további rádióadókat.

Megjegyzés : Egy beprogramozott állomást úgy törölhet,
hogy a helyére más frekvenciaértéket programoz be.

Elõre beállított állomás hallgatása
Nyomjuk le egyszer vagy többször az ALBUM / 
PRESET - vagy + gombot, amíg meg nem jelenik a
kívánt programozott állomás.

FONTOS JELLEMZÕK
Támogatott formátumok:
• Az ISO9660 formátumú lemezek, Joliet és multi-

session CD-k. CD-íráskor ISO9660 formátumú lemez
használata szükséges.

• MP3 zenei formátumok.
• MP3 bitráta (adatráta): 32-320 kbps, illetve változó

bitráta.
• 650Mb ill. 700Mb kapacitású CD-R és CD-RW.
• Könyvtárstruktúra: maximum 8 szintig (és maximum

64 karakterig).

Általános információk
Az MP3 (MPEG 3 Audio Szint) zenetömörítési
technológia a hangminõség jelentõs romlása nélkül
akár 10-edére is csökkentheti az eredeti hanghordozó
adatok terjedelmét. Az eljárással 10 órányi közel CD-
minõségü zene vehetõ fel egyetlen CD-ROM-ra.

Honnan szerezzünk be MP3 zenéket 
MP3 zenék, amennyiben ez legális, az internetrõl
tölthetõk le, illetve az Ön tulajdonában lévõ audio CD-
számok bármely MP3 kódoló-programmal MP3 fájllá
alakíthatók, és aztán CD-R(W)-re rögzíthetõk.
• Jó hangminõség elérése érdekében az MP3 fájlok

esetében minimum 128kbps bitráta ajánlott.
• Egyes kódoló-szoftverek a zenei fájlok védelmét is

lehetõvé teszik, azaz a fájlokat csak azon a
számítógépen lehet lejátszani, amelyen bekódolták
azokat. Ha ilyen fájlokat CD-re ír, akkor ezzel a
készülékkel nem fogja tudni lejátszani azokat. A
zenei fájlok kódolása elõtt gyõzõdjön meg arról,
hogy a védelmi opció ki van kapcsolva. Ebben az
esetben viszont a helyi és nemzetközi szerzõi jog
védelméért Önt terheli a felelõsség.

MP3-CD felírása
• Gyõzõdjön meg róla, hogy a fájlnevek .mp3-ra

végzõnek.
• Olyan írószoftvert használjon, amely képes az

MP3-számcímek (fájlok) numerikus és

ábécésorrendben való felírására. A program
müködési részleteirõl a szoftver kézikönyvébõl
tájékozódhat.

• Újraírható CD-re (CD-RW) történõ felvétel esetén
ellenõrizzük, hogy minden munkamenetet lezárunk-
e ahhoz, hogy a készülék az összes számot képes
legyen olvasni és lejátszani.

MP3-fájlok rendszerezése
Egy MP3-CD-n legfeljebb 35 album illetve 400
számcím tárolható, a számokat tartalmazó fájlok
hosszától függõen.
Az albumok és a címek rendezése ábécésorrendben
történik.
• Az MP3-CD/CD-albumok és számok címei számként

jelennek meg a kijelzõn.

FONTOS!
A készülék nem támogatja/játssza le a következõ
formátumokat:
• Üres albumok: az üres album olyan albumot jelent,

ami nem tartalmaz MP3 fájlokat, ezek nem jelennek
meg a kijelzõn. 

• A nem támogatott formátumokat a készülék
átugorja. Ez azt jelenti, hogy például a .doc
kiterjesztésü Word dokumentumok, vagy a .dlf
kiterjesztésü MP3 fájlok nem kerülnek lejátszásra.

• Lejátszási Lista Fájlok, pl. a WMA, AAC, Winamp,
Sonic, RealJukebox, MS Mediaplayer 7.0,
MusicMatch programok .m3u, .pls kiterjesztésü
fájljai.

• A pl. PacketWriting illetve Package Writing és
hasonló eljárásokkal készített felvételek.

MP3-CD és CD lejátszása
A készülék audio lemezek, köztük CD-R(W)-k, és MP3
CD-ROM-ok lejátszására alkalmas.
• CD-I, CDV, VCD, DVD vagy számítógépes CD-k

használata nem lehetséges.
1. Nyomjuk le a STANDBY ON y gombot a készülék ki

kapcsolásához, majd válasszuk a CD SOURCE
hangforrást.

2. A CD fiók kinyitásához nyomjuk le az
OPEN•CLOSE gombot.
]A CD ajtó kinyitásakor megjelenik a 

felirat.
3. Tegyen be egy CD-t a nyomtatott oldalával felfelé,

majd zárja be az ajtót.

MP3/CD kijelzõ jelzései
] ,a lemez tartalmának beolvasásakor;

TOVÁBBI KELLÉKEK
– Távirányító
– USB kábel
– videókábel
– CD-ROM USB PC LINK telepítõ
– Csatlakozkábel

FEDÕ- ÉS ELÕLAP (Id. 1)
1 p - 3,5 mm-es fejhallgató-csatlakozó.
Megjegyzés:Ha fejhallgatót csatlakoztat, a hangszórók
kikapcsolnak.

2 VOLUME -beállítja a hangerõt vagy a hangszínt
(BASS/ MID /HIGH)

3 STANDBY ON y - be- és kikapcsolja a készüléket
4 SOURCE - hangforrás kiválasztása a funkciók

számára:CD TUNER / USB PC LINK / GAME•AUX 
5 IR SENSOR -távirányító infravörös sugárzójának

érzékelõje.
6 LCD Kijelzõ - a készülék aktuális állapotának a

kijelzéséhez.
7 [dB]: - a mély hang erejének kijelzõje
8 ALBUM /PRESET -, + :

Csak MP3: az elõzõ/következõ album
kiválasztása
TUNER :-az elõzõ/következõ beállított állomás
kiválasztása

SEARCH ∞ , §
MP3-CD / CD :
- keresés visszafelé vagy elõre egy számon belül;
- ugrás az aktuális/elõzõ/következõ szám elejére.
USB PC LINK -ugrás az elõzõ/következõ szám
elejére.
Rádió : - hangolás egy rádióadóra.

2;- a MP3-CD / CD / USB PC LINK lejátszásának
elindítása és megszakítása.

9 - a MP3-CD / CD / USB PC LINK lejátszásának
megállítása;

- a MP3-CD / CD-program törlése.
MODE :
- különféle lejátszási módok kiválasztása: repeat

vagy shuffle
9 USB - a mellékelt USB kábelt ide, illetve a

számítógép usb portjához kell csatlakoztatni
0 GAMESOUND - a BLAST/ PUNCH/ SPEED/ 

NORMAL hangeffektust választja ki játék 
üzemmódban
WOOX - ki / be kapcsolja a speciális mélyhang-
kiemelést
EQUALIZER -a mély, közepes és magas
hangfrekvencia kiválasztása.

PROG
MP3-CD / CD : -számok beprogramozása és a pro-
gram átnézése;
Rádió: - rádióadók beprogramozása.

BAND / DISPLAY
BAND : - a hullámsáv kiválasztása.
DISPLAY: - az MP3-CD funkciókat jeleníti meg

! AUDIO IN ( LEFT / RIGHT) -a külsõ audió készülék
bemeneti aljzata.
VIDEO IN - a videó csatlakozásának rögzítésére
(nem biztosít jelátvitelt. Csak a kábelek 
elrendezésére szolgál.)

@ OPEN•CLOSE – a CD-tartó kinyitása/bezárása

HÁTLAP (Id. 1)
# Teleszkópantenna - az FM adás vételének

javításához.
$ Elemtartó - 8 nyolc darab R-20, UM-1 vagy D-

cells típusú elemnek.
% AC MAINS - a hálózati kábel csatlakozója.
^ VIDEO OUT- a VIDEO IN dugó tévé- vagy

videókészülékhez való csatlakoztatására lejátszás
vagy rögzítés esetén.

TÁVIRÁNYÍTÓ (Id. 1)
1 CD - az MP3-CD / CD hangforrás kiválasztása

TUNER - a rádió forrás / hullámsáv kiválasztása
USB - USB PC LINK kiválasztása
AUX - GAME •AUX kiválasztása

2 y -a készülék készenléti üzemmódra kapcsolása /
bekapcsolása, ha hálózatról mûködik. (Kikapcsolás
csak akkor, ha elemrõl mûködik)

3 REPEAT -az USB PC LINK forrás összes számának
megismétlése vagy a CD forrás ismétlési módjainak
kiválasztása.
SHUFFLE -az MP3-CD / CD számok véletlenszerû
sorrendben való lejátszása a CD / USB PC LINK 
forráson
MUTE - a hang elnémítása / az elnémítás 
kikapcsolása

4 VOL 4, 3 -- beállítja a hangerõt vagy a hangszínt
(BASS/ MID /HIGH)

5 ¡ , ™ -az elõzõ / következõ szám kiválasztása CD /
USB PC LINK lejátszásnál
9 - a MP3-CD / CD / USB PC LINK lejátszásának

megállítása;
- a MP3-CD / CD-program törlése.

2;- a MP3-CD / CD / USB PC LINK lejátszásának
elindítása és megszakítása.

5 / 6 -keresés visszafelé vagy elõre egy számon
belül/a MP3-CD / CD-n.

Rádió : - hangolás egy rádióadóra.
6 EQUALIZER - a mély, közepes és magas

hangfrekvencia kiválasztása.
WOOX -ki / be kapcsolja a speciális mélyhang-
kiemelést
GAMESOUND - a BLAST/ PUNCH/ SPEED/ 
NORMAL hangeffektust választja ki játék 
üzemmódban

7 ALBUM /PRESET -, + :
Csak MP3: az elõzõ/következõ album
kiválasztása
TUNER :-az elõzõ/következõ beállított állomás
kiválasztása

FESZÜLTSÉGELLÁTÁS
Amikor csak lehet, a hálózatról üzemeltesse a
készüléket, hogy hosszabb legyen az elemek élettarta-
ma. Mielõtt betenné az elemeket, ellenõrizze, hogy a
hálózati kábel ki van-e húzva a készülékbõl és a fali
dugaljból is.
Elemek (nem tartozék)(Id. 1)
• Nyissa ki a 8 elemtartóját és polaritáshelyesen, és

helyezzen be hat darab R-20, UM-1 vagy D, típusú
elemet (lehetõleg tartósat)

Távirányító (Id. A)
• Nyissa ki az elemtartót és helyezzen be két darab

AAA, R03 vagy UM4 típusú elemet (lehetõleg
tartósat).

Ha nem megfelelõen kezeli az elemeket, az elektrolit
kifolyhat, ami korrodálhatja az elemtartót, vagy akár
fel is robbanhatnak az elemek. 
• Ne használjon egyszerre különbözõ típusú– tartós

és cinkkarbonát –  elemeket. A készülékbe mindig
azonos típusú elemeket tegyen.

• Ha elemet kell cserélni, soha ne használjon egysz-
erre új és használt elemeket.

• Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak,
ezért a megfelelõ hulladékgyûjtõbe kell
azokat helyezni.

Hálózatról történõ feszültségellátás
1. Ellenõrizze, hogy a helyi hálózati feszültség

megfelel-e a készülék hátlapján található
adattáblán jelzett értéknek. Ha nem, akkor 
forduljon a forgalmazóhoz vagy a szervizhez.

2. A hálózati kábelt csatlakoztassa a fali dugaljba,
ekkor a készülék használatra kész.

3. Ha teljesen feszültségmentesíteni akarja a
készüléket, húzza ki a hálózati kábelt a fali dugaljból.

AUTOMATIKUS ENERGIATAKARÉKOS
KÉSZENLÉTI ÜZEMMÓD
Energiatakarékos szolgáltatásként a rendszer
automatikusan készenléti üzemmódra kapcsol, ha az
MP3-CD / CD lejárta után 15 másodperccel nem
nyomunk le semmit.

Az adattábla a készülék alján található.

ALAPMÛVELETEK
Be- és kikapcsolás és funkció kiválasztása
1. Nyomjuk le a STANDBY ON y gombot a készülék

ki kapcsolásához.
2. Nyomjuk le egyszer vagy többször a SOURCE

gombot a kívánt funkció kiválasztásához: CD,
TUNER, USB PC LINK vagy GAME•AUX .

3. Nyomjuk le a STANDBY ON y gombot a készülék
be kapcsolásához.

Megjegyzés : A hangszín, hangbeállítások, a rádió
programjai és a hangerõ (legfeljebb a VOL 20
hangerõig) tárolódik a készülék memóriájában.

A hangerõ és hangszín beállítása (Id. 2)
1. Állítsa be a hangerõt a VOLUME gomb segítségével.

= A képernyõn megjelenik a hangerõszintet jelzõ
felirat és egy 0-32 közötti szám. 

2. wOOx
A mélyhang kiemeléséhez nyomjuk le egyszer a
wOOx gombot, vagy többször a kikapcsoláshoz.

=A wOOx gomb világít, ha a wOOx be van 
kapcsolva.

Megjegyzés :
- a wOOx a TUNER, CD, USB PC LINK és a

GAME•AUX forrás esetén használható.
- Egyes lemezek valószínıleg magas modulációval van-

nak rögzítve, amely magas hangerõm torzít. Ha ez a
helyzet, kapcsoljuk ki a wOOx funkciót, vagy
csökkentsük a hangerõt.

3. EQUALIZER
A mély, közepes és magas hang beállításához nyomjuk
le egyszer vagy többször az EQUALIZER gombot,
majd az egyes szintek beállításához forgassuk el a
VOLUME gombot.

=A kijelzõn rövid ideig megjelenik a ,
, vagy szint (-5 tõl +5) vagy
.

Magyar KEZELÕGOMBOK

] , vagy
ha nincsen bent CD, illetve a

CD szennyezett, sérült vagy nem megfelelõen
van behelyezve.
– a CD-müveletek ideje alatt

– a MP3-CD müveletek ideje alatt

– Ha a CD le van állítva: az összes zeneszám
száma és a teljes lejátszási idõ

– , ha lezáratlan CD-R(W) lemezt
helyezett a készülékbe.

Megjegyzés: egyes MP3-CD-k beolvasása több mint 10
másodpercig is eltarthat.

4. A 2; gomb megnyomásával indítsa el a lejátszást.
=Jelenik meg: Az aktuális szám sorszáma és a

számból eltelt idõ MP3-CD / CD lejátszás
közben.

=MP3-CD esetében az album száma is megje-
lenik.

5. Ha meg akarja szakítani a lejátszást, nyomja meg
a 2; gombot. Ha folytatni kívánja a lejátszást,
nyomja meg ismét a 2; gombot.
= Kijelzõ: a pause alatt az eltelt lejátszási idõ

villog.

6. A MP3-CD/ CD lejátszás megállításához nyomja meg
a 9 gombot.

7. Nyomjuk le a STANDBY ON y gombot a készülék
be kapcsolásához.

Megjegyzés: A MP3-CD/ CD lejátszása akkor is befe-
jezõdik, ha:

– a CD fedele nyitva van.
– a CD a végére ért
– válasszunk másik hangforrást.

Lejátszás közben nyomjuk le röviden és egymás után a
BAND / DISPLAY gombot a szöveges információ
megjelenítéséhez.
MP3-CD-k
Nyomjuk le röviden és egymás után a BAND / 
DISPLAY gombot a szöveges pl.

– a szám neve és a számból eltelt idõ;
– az album neve és a számból eltelt idõ;
– az album száma és a szám sorszáma és a szám-

ból eltelt idõ;
– ID3 címke adatok, ha vannak. Egyéb esetben a

kijelzõn jelenik meg .

CD-k
Nyomjuk le röviden és egymás után a BAND / 
DISPLAY gombot a szöveges pl.

– Az aktuális szám sorszáma és a számból eltelt
idõ CD lejátszása közben;

– Az aktuális számból hátralévõ idõ.

Másik szám kiválasztása
• Nyomja meg a készüléken a SEARCH ∞ vagy §

gombot egyszer vagy ismételten mindaddig. ( ¡
vagy ™ a távirányítón)

• Ha röviddel a lemez behelyezése után vagy
megszakított lejátszás közben kiválasztottuk egy
szám sorszámát, a lejátszás megkezdéséhez le
kell nyomnunk a 2; gombot. .

Kizárólag MP3-CD módban: 
Elõször nyomja le az ALBUM-ot, aztán a PRESET –
vagy + gombot egyszer vagy többször a kívánt album
eléréséhez.

] Jelenik meg , ha nincs elérhetõ
album.

Dallamrész megkeresése egy számon belül
1. Tartsa lenyomva a SEARCH ∞ vagy § gombot.(a

távirányítón az 5 vagy 6)
– A CD lejátszása nagy sebességgel és alacsony

hangerõn történik.
– MP3-CD gyors elõre / visszafelé keresése közben

nem hallatszik hang.
2. Ha megtalálta a keresett dallamrészt, engedje el a

∞ vagy § gombot.(a távirányítón az 5 vagy 6)

Megjegyzés : Keresni csak számon belül lehet.

Különféle lejátszási módok: SHUFFLE és REPEAT
(ld 4 - 7)
A lejátszás megkezdése elõtt vagy aközben
kiválaszthat különféle lejátszási módokat és áttérhet
egyikrõl a másikra. A lejátszási módok a PROGRAM
funkcióval is kombinálhatók.
shuffle - a teljes CD/a program összes számának
lejátszása véletlen sorrendben
shuffle repeat all - a teljes CD/a program folyam-
atos, ismételt lejátszása véletlen sorrendben
repeat all - a teljes CD/a program ismételt lejátszása
repeat - az aktuális (véletlenszerû) szám folyamatos
lejátszása
1. A kívánt lejátszási mód kiválasztásához addig

nyomja meg ismételten a MODE egyszeri vagy
többszöri. (a távirányítón az SHUFFLE / REPEAT ).

MP3-CD/ CD LEJÁTSZÓ MP3-CD/ CD LEJÁTSZÓ MP3-CD/ CD LEJÁTSZÓ MP3-CD/ CD LEJÁTSZÓ

KA BIZTONSÁGRA VONATKOZÓ TUDNIVALÓK ÉS ÁLTALÁNOS KARBANTARTÁS

FESZÜLTSÉGELLÁTÁS ALAPMÛVELETEK DIGITÁLIS RÁDIÓ DIGITÁLIS RÁDIÓ

USB PC LINK USB PC LINK
4. A telepítési útmutató automatikusan megjelenik. Ha

mégsem, nyissuk meg a CD-ROM meghajtót a
Windows Explorer, és kattintsunk kétszer az 
USBPCLINK.exe fájlra. Ekkor hajtsuk végre az alábbi
lépéseket:
– Válasszuk ki a kívánt nyelvet a felsorolásból.
– Válasszuk ki a installer driver.
– Válasszuk ki a installer MusicMatch jukebox.
– Válasszuk ki a többi opciót (Tutorial, Free good-

ies, FAQ).

Megjegyzés :
- Az elsõ használat elõtt olvassuk el a MusicMatch
oktató anyagot. Ellenõrizzük, hogy a számítógép hang-
ereje megfelelõen van beállítva ahhoz, hogy
hangkimenetet biztosítson a készüléken. Az optimális
teljesítményhez a MusicMatch hangszín funkcióját
alacsony szintre kell állítani.

5. Indítsuk el a MUSICMATCH JUKEBOX, és hoz-
zuk létre a kedvenc számaink lejátszási listáját úgy,
hogy a számítógépen bárhol lévõ szenei számokat a
lejátszási lista ablakba húzzuk.

Megjegyzés: 
-- Ha problémánk adódik az USB PC LINK használatával,
forduljunk az USB PC LINK telepítõ lemezen található FAQ
(gyakran ismétlõdõ kérdések) anyaghoz, vagy látogassunk
el a www.audio.philips.com oldalra a FAQ legutóbbi
frissítéséért.

Az USB PC LINK beállítás utáni mıködtetéséhez
lásd a „Csatlakozás az USB PC LINKKEZ" címı
anyagot. 
A CD digitális kimenetének engedélyezése
Mielõtt CD-ket játszanánk le a számítógép CD-ROM
meghajtóján, konfigurálni kell a számítógép hardverét az
alábbiak szerint:
Windows ME/ 2000/ XP esetében
1. Lépjünk be a rendszerpanel menübe, és kattintsunk

a 'RENDSZER', 'TULAJDONSÁGOK', 
'HARDVER', 'ESZKÖZKEZELÃ', 'CD-ROM
MEGHAJTÓK' és 'TULAJDONSÁGOK' 
elemekre.

Windows 98 SE esetében
2. Ellenõrizzük, hogy be van-e jelölve (engedélyezve

van-e) az 'Digitális CD engedélyezése a CD-
ROM eszköz számára' beállítás.

Megjegyzés:-A windows 98 SE esetében a
helyes konfiguráláshoz valószínıleg szükség van a
számítógép kézikönyvére.

Az USB PC LINK csatlakoztatása (ld 9)
Az USB PC LINK lehetõvé teszi, hogy az erõteljes AZ2558
erõsítõn és hangszórókon keresztül játsszuk le a
számítógépen tárolt zenei anyagainkat

FONTOS!
Ellenõrizzük, hogy telepítve van-e a MusicMatch
szoftver. Az USB PC Link esetében lásd: "Útmu-
tató a gyors beállításhoz" 
1. Kapcsoljuk be a számítógépet, és AZ2558.

] Hogy a számítógép hangereje hallható, és nincs
minimumra állítva.

2. Nyomjuk le egyszer vagy többször a SOURCE ( a
távirányítón az USB) gombot az USB PC LINK
kiválasztásához .

3. Megfelelõ csatlakoztatás esetén a számítógép
automatikusan elindítja a MUSICMATCH 
JUKEBOX szoftvert.
] Digitalizált hang észlelésekor görgetve megje-

lenik az aktuális szám neve.

] Ha egy ideig a felirat jelenik
meg görgetve, ellenõrizzük a számítógép és a
készülék közötti csatlakozást.

4. Nyomjuk le a ¡ vagy ™ gombokat a kívánt szám
lejátszási listán való kieleméséig.

5. A 2; gomb megnyomásával indítsa el a lejátszást.
] Megjelenik a szám ideje, és a szám neve 

egyszer végigfut
Megjegyzés: A kijelzõ CSAK a nagy betıs angol
karaktereket tudja megjeleníteni.
6. Ha szeretnénk megjeleníteni a szám részletes adatait,

nyomjuk le a MODE gombot.
A lejátszási lista lejátszásakor:
– A távirányítón nyomjuk le a SHUFFLE / REPEAT

gombot a számok véletlenszerı lejátszásához /
folyamatos ismétléséhez.

7. A lejátszási módok törléséhez / a lejátszás leál-
lításához nyomjuk le a 9 gombot, vagy válasszunk
másik hangforrást.

ODSTRAÒOVANIE MO\N‡CH CH‡B HIBAKERESÉS

Slovensky 

Magyar

UPOZORNENIE
Ak budete ovládacie gombíky pou|íva† inak∂ie ako je uvedené v tomto návode
na pou|itie, ak vykonáte iné nastavenia alebo aplikujete iné postupy ne| aké sú
v návode uvedené, vystavíte sa nebezpeèenstvu ∂kodlivého o|iarenia alebo
mô|e dôjs† k inej neoèakávanej udalosti.

FIGYELEM
Ha nem az ezen kézikönyvben ismertetett módon használja a szabályzókat,
végzi el a beállításokat, vagy más eljárásokat alkalmaz, akkor veszélyes 
sugárzás érheti, vagy más, bizonytalan kimenetelû esemény történhet.

Prístroj odpovedá predpisom Európskeho spoloèenstva o
poruchách v rádiovej frekvencii.

A készülék megfelel az Európai Unió rádiófrekvenciás zavarra
vonatkozó elõírásainak.

KA BIZTONSÁGRA VONATKOZÓ TUDNIVALÓK
ÉS ÁLTALÁNOS KARBANTARTÁS (Id 0)

• A készüléket, elemeket vagy a CD-t  ne tegye ki ned-
vességnek, esõnek, homoknak vagy túlzott hõnek.

• A készüléket puha, enyhén megnedvesített szarvas-
bõrrel lehet tisztítani. Ne használjon alkoholt,
ammóniát, benzint vagy súrolóanyagot tartalmazó
tisztítószert, mert ezek károsíthatják a készülék
házát.

• A készüléket szilárd, sima felületre helyezze, ahol
nem borulhat fel. A túlmelegedést elkerülendõ
mindig hagyjon kellõ szabad helyet a készülék
körül, hogy szellõzhessen.

A CD-lejátszó és a CD-k kezelése
• Ha a CD-lejátszó nem olvassa jól a CD-ket, a

kereskedelmi forgalomban kapható tisztító CD-vel
tisztítsa meg a lencsét, mielõtt javíttatni vinné a
készüléket. Más tisztítási módszerrel ne próbálkoz-
zon, mert tönkreteheti a lencsét.

• A CD-lejátszó lencséjéhez soha nem szabad hozzányúl-
ni!

• Ha hirtelen kerül a készülék hideg helyrõl melegre,
akkor páralecsapódás keletkezhet és a CD-lejátszó
lencséje bepárásodhat. Ilyenkor nem lehet CD-t
lejátszani. Ne próbálja ilyenkor megtisztítani a
lencsét, hanem hagyja a készüléket meleg helyen,
hogy a nedvesség elpárologjon.

• A CD ajtaját mindig zárja be, hogy a lencsék
porosodása elkerülhetõ legyen.

• A CD-t úgy tisztítsa, hogy középtõl egyenes vonal-
ban kifelé haladva áttörli egy puha, szöszmentes
ruhával. Ne használjon tisztítószert, mert az
károsíthatja a lemezt.

• Sohane írjon a CD-re és ne ragasszon rá címkét.

V prípade akejkoπvek závady, predt¥m ako odnesiete prístroj do opravovne, skontrolujte ho podπa ni|e uveden¥ch
bodov. Ak sa Vám nepodarí problém podπa na∂ich návrhov vyrie∂i†, obrá†te sa na predajòu alebo na servis.

UPOZORNENIE: Neotvárajte kryt prístroja, aby ste neriskovali zásah elektrick¥m
prúdom. Za |iadnych okolností sa nepokú∂ajte prístroj sami opravi†, v tomto prípade toti|
stratíte záruku.

Nie je zvuk/napätie

– Nie je nastavená VOLUME
• Silu zvuku nastavíte regulátorom VOLUME
– Sie†ov¥ prípoj nie je dobre zasunut¥
• Zasuòte dobre sie†ov¥ prípoj
– Vyèerpané/nesprávne vlo|ené napájacie èlánky
• Vlo|te (nové) napájacie èlánky so správnou polaritou
– Zostali pripojené slúchadlá
• Odpojte slúchadlá
– Elektrostatické vybitie / ru∂enie
• Odpojte prístroj. Ak sú vlo|ené batérie, vyberte ich z

priestoru pre batérie. Stlacte a podr|te STANDBY ON
y na dobu 10 sekúnd, potom prístroj znovu zapojte /
vlo|te batérie naspät a pokúste sa prístroj znovu 
aktivovat.

• Ak je prístroj v re|ime USB PC LINK, skontrolujte, ci je
hlasitost vá∂ho pocítaca dostatocne zv¥∂ená a nie nas-
tavená na minimum.

• Ak chcete prehrávat CD disk z CD-ROM mechaniky
vá∂ho pocítaca, pokyny hladajte v USB PC Link -
Enable digital CD audio output

– CD obsahuje iné ako audio súbory
• Stlaète SEARCH ∞ alebo § jeden alebo viackrát,

aby ste sa dostali k CD audio záznamu, namiesto
dátového súboru

Zlá kvalita zvuku v re|ime GAME•AUX
• Nastavte hlasitost na prístroji AZ2558 alebo va∂ej

hernej konzole.

¤um na príjme alebo skreslen¥ príjem rádioprijímaèa

– Elektrická interferencia: prístroj je umiestnen¥ príli∂
blízko k televízoru, video alebo k poèítaèu

• Umiestnite ho vo väè∂ej vzdialenosti od t¥chto prístrojov

Diaπkov¥ ovládaè nefunguje správne 

– Vyèerpané/nesprávne vlo|ené napájacie èlánky
• Vlo|te (nové) napájacie èlánky so správnou polaritou
– Príli∂ veπk¥ uhoπ/vzdialenos† od prístroja
• Zmen∂ite uhoπ/vzdialenos†

Zl¥ príjem rádioprijímaèa

– Slab¥ signál vysielaèa
• FM/ MW: Nastavte teleskopickú anténu FM/ MW, aby

bol príjem èo najlep∂í

Zobrazí sa nápis 

– Na CD-R(W) nie je záznam alebo nie je finalizovaná
• Pou|ívajte finalizovanú CD-R(W)

Zobrazí sa nápis

– Nie je vlo|ené CD 
• Vlo|te vhodn¥ disk
– Po∂kodená alebo zneèistená CD
• Vymeòte/oèistite CD, pozri Údr|ba
– Laserová optika sa opotila
• Poèkajte, a| sa vyjasní

Prehrávaè CD preskakuje skladby

– Po∂kodená alebo ∂pinavá CD
• Vymeòte alebo oèistite CD
– Je zapojená funkcia shuffle alebo program
• Vypnite funkciu shuffle/ program

je zobrazené v re|ime USB PC
LINK na dobu viac ako 10 sekúnd
– Skontrolujte prosím prepojenie medzi pocítacom a

prístrojom. Ak je to potrebné, precítajte si prosím kapi-
tolu Pripojenie ku USB PC LINK, kde nájdete pokyny
pre po|adované pociatocné nastavenie.

• Ubezpecte sa, |e pripojen¥ pocítac je zapnut¥ a softvér
MusicMatch je spusten¥.

Zvuk poèas prehrávania MP3 preskakuje

– Súbor MP3 vytvoren¥ pri úrovni kompresie presahujúcej
320 kbit/s

• Pre vytvorenie CD hudobn¥ch záznamov vo formáte
MP3 pou|ite ni|∂iu úroveò kompresie

Nemo|no nájs† |elan¥ titul MP3

– Zlá pou|itá koncovka a/ alebo názov súboru s
nevhodn¥mi textov¥mi znakmi

• Uistite sa, |e názvy súborov sú napísane s
anglick¥mi textov¥mi znakmi a |e MP3 súbory majú
koncovku ..MMPP33

DÔLE\ITÉ!
Zmeny nie sú v¥robcom povolené a mô|u zru∂it oprávnenie pou|ívatela na pre-
vádzkovanie prístroja AZ2558.

FONTOS!
A Gyártó által nem engedélyezett módosítások miatt megszınhet a felhasználó 
engedélye az AZ2558 mıködtetésére.

Nincs hang/feszültség

– A VOLUME nincs beállítva
• Állítsa be a hangerõt a VOLUME gombbal
– A hálózati csatlakozó nem megfelelõen csatlakozik
• Csatlakoztassa jól a hálózati csatlakozót
– Az elemek kimerültek/nem jól vannak betéve
• Tegye be az (új) elemeket polaritáshelyesen
– Fejhallgató van csatlakoztatva
• Vegye le a fejhallgatót
– Elektrosztatikus kisülés / interferencia
• Húzza ki a készüléket a fali csatlakozóból. Ha elemek

vannak benne, távolítsuk el azokat a tartójukból.
Nyomjuk le 10 másodpercig a STANDBY ON y

fgombot, majd csatlakoztassuk újra a hálózathoz /
helyezzük vissza az elemeket, és próbáljuk meg újból
aktiválni a készüléket.

• USB PC LINK üzemmódban ellenõrizzük, hogy a
számítógép hangereje hallható, és nincs minimumra
állítva.

• Ha a számítógép CD-ROM meghajtójából játszink le
CD-t, olvassuk el az USB PC Link - Enable digital
CD audio output alatti tájékoztatást

– A CD nem audio fájlokat tartalmaz
• Nyomja le még egyszer vagy többször a SEARCH

∞ vagy § gombot, hogy az adatfájlt átlépve zene-
fájlhoz  ugorjon a készülék

Rossz hangminõség GAME•AUX üzemmódban
• Állítsuk be a hangerõt az AZ2558 játékkonzolon.

A rádióadás vétele zajos vagy torz
– Elektromos interferencia: a készülék túl közel van

televízióhoz, képmagnóhoz vagy számítógéphez
• Növelje meg a távolságot

A távirányító nem megfelelõen mûködik
– Az elemek kimerültek/nem jól vannak betéve
• Tegye be az (új) elemeket polaritáshelyesen
– Túl nagy a szög/távolság a készüléktõl
• Csökkentse a szöget/távolságot

Rossz a rádióadás vétele

– Gyenge a rádióadó jele
• FM / MW: Állítsa be az FM/ MW teleszkópanten-

nát, hogy a legjobb legyen a vétel

A felirat látszik
– A CD-R(W) lemezen nincs felvétel vagy nincs

véglegesítve
• Véglegesített CD-R(W) lemezt használjon

A
felirat látszik
– Nincs behelyezve CD
• Helyezzünk be megfelelõ lemezt
– A CD hibás vagy piszkos
• Cserélje ki/tisztítsa meg a CD-t, lásd Karbantartás
– A lézeroptika bepárásodott
• Várjon, míg az optika kitisztul

A CD átugrik számokat

– A CD hibás vagy piszkos
• Cserélje ki vagy tisztítsa meg a CD-t
– A shuffle vagy program be van kapcsolva
• Kapcsolja ki a shuffle/program módot

Az USB PC LINK üzemmódban több mint 10
másodpercig megjelenik a
felirat.
– Ellenõrizzük a számítógép és a készülék közötti csat-

lakozást. Szükség esetén olvassuk el Az USB PC Link
csatlakoztatása címı részt a szükséges eredeti beál-
lításhoz.

• Ellenõrizzük, hogy a csatlakoztatott számítógép be
van-e kapcsolva, és hogy fut-e a MusicMatch szoftver.

A hang kihagyás MP3 lejátszás alatt

– Az MP3 fájl 320kbps feletti tömörítéssel készült
• A CD-számok MP3 formátumba konvertálásánál

alacsonyabb tömörítési szintet használjon

A keresett MP3 cím nem található

– Rossz a fájl kiterjesztése, illetve a fájl neve érvényte-
len karaktereket tartalmaz

• Gyõzõdjön meg arról, hogy a fájlnevek csak az
angol ábécé betüit tartalmazzák, illetve, hogy az
MP3 fájlok neve .MP3-ra végzõdik

Ha bármilyen hiba elõfordul, mielõtt javíttatni vinné a készüléket, ellenõrizze az alább felsoroltakat. Ha a fel-
sorolt javaslatok alapján nem tudja megoldani a problémát, akkor forduljon a forgalmazóhoz vagy a szervizhez.

FIGYELMEZTETÉS: Ne nyissa ki a készülék házát, mert áramütés érheti. Semmilyen
körülmények között se próbálja önmaga megjavítani a készüléket, mert ebben az esetben
megszûnik a garancia.

NEHÉZ!
Fogjuk meg mindkét fogantyút,
amikor szállítjuk vagy felemeljük az
AZ2558 készüléket.

TA\KÉ!
Pri prená∂aní alebo dvíhaní AZ2558
dr|te prístroj za obe rúcky.

ç‡ÒÚÓfl˘‡fl „‡‡ÌÚËfl ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎflÂÚÒfl ËÁ„ÓÚÓ‚ËÚÂÎÂÏ ‚ ‰ÓÔÓÎÌÂÌËÂ Í
Ô‡‚‡Ï ÔÓÚÂ·ËÚÂÎfl, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚Ï ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ËÏ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ
êÓÒÒËÈÒÍÓÈ îÂ‰Â‡ˆËË, Ë ÌË ‚ ÍÓÂÈ ÏÂÂ ÌÂ Ó„‡ÌË˜Ë‚‡ÂÚ Ëı.

ç‡ÒÚÓfl˘‡fl „‡‡ÌÚËfl ‰ÂÈÒÚ‚ÛÂÚ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ Ó‰ÌÓ„Ó „Ó‰‡ Ò ‰‡Ú˚
ÔËÓ·ÂÚÂÌËfl ËÁ‰ÂÎËfl Ë ÔÓ‰‡ÁÛÏÂ‚‡ÂÚ „‡‡ÌÚËÈÌÓÂ Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËÂ
ËÁ‰ÂÎËfl ‚ ÒÎÛ˜‡Â Ó·Ì‡ÛÊÂÌËfl ‰ÂÙÂÍÚÓ‚, Ò‚flÁ‡ÌÌ˚ı Ò Ï‡ÚÂË‡Î‡ÏË Ë
‡·ÓÚÓÈ. Ç ˝ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ ËÏÂÂÚ Ô‡‚Ó, ÒÂ‰Ë ÔÓ˜Â„Ó, Ì‡
·ÂÒÔÎ‡ÚÌ˚È ÂÏÓÌÚ ËÁ‰ÂÎËfl. ç‡ÒÚÓfl˘‡fl „‡‡ÌÚËfl ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸Ì‡ ÔË
ÒÓ·Î˛‰ÂÌËË ÒÎÂ‰Û˛˘Ëı ÛÒÎÓ‚ËÈ:

1. àÁ‰ÂÎËÂ ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ ÔËÓ·ÂÚÂÌÓ ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡ ÚÂËÚÓËË êÓÒÒËË,
ÔË˜ÂÏ ËÒÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ‰Îfl ÎË˜Ì˚ı ·˚ÚÓ‚˚ı ÌÛÊ‰. àÁ‰ÂÎËÂ ‰ÓÎÊÌÓ
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òfl ‚ ÒÚÓ„ÓÏ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ËÌÒÚÛÍˆËÂÈ ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË Ò
ÒÓ·Î˛‰ÂÌËÂÏ Ô‡‚ËÎ Ë ÚÂ·Ó‚‡ÌËÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË.

2. é·flÁ‡ÌÌÓÒÚË ËÁ„ÓÚÓ‚ËÚÂÎfl ÔÓ Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÈ „‡‡ÌÚËË ËÒÔÓÎÌfl˛ÚÒfl Ì‡
ÚÂËÚÓËË êÓÒÒËË ÔÓ‰‡‚ˆ‡ÏË Ë ÓÙËˆË‡Î¸Ì˚ÏË Ó·ÒÎÛÊË‚‡˛˘ËÏË
(ÒÂ‚ËÒ) ˆÂÌÚ‡ÏË.

3. ç‡ÒÚÓfl˘‡fl „‡‡ÌÚËfl ÌÂ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌflÂÚÒfl Ì‡ ‰ÂÙÂÍÚ˚ ËÁ‰ÂÎËfl,
‚ÓÁÌËÍ¯ËÂ ‚ ÂÁÛÎ Ú̧‡ÚÂ:
‡) ıËÏË˜ÂÒÍÓ„Ó, ÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍÓ„Ó ËÎË ËÌÓ„Ó ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl, ÔÓÔ‡‚¯Ëı
ÔÓÒÚÓÓÌÌËı ÔÂ‰ÏÂÚÓ‚, Ì‡ÒÂÍÓÏ˚ı ‚Ó ‚ÌÛÚ¸ ËÁ‰ÂÎËfl;
·) ÌÂÔ‡‚ËÎ¸ÌÓÈ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË, ‚ÍÎ˛˜‡fl, ÌÓ ÌÂ Ó„‡ÌË˜Ë‚‡flÒ¸,
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂÏ ËÁ‰ÂÎËfl ÌÂ ÔÓ Â„Ó ÔflÏÓÏÛ Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌË˛ Ë ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ ‚
˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆË˛ ËÁ‰ÂÎËfl ‚ Ì‡Û¯ÂÌËÂ Ô‡‚ËÎ Ë ÚÂ·Ó‚‡ÌËÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË;
‚) ËÁÌÓÒ‡ ‰ÂÚ‡ÎÂÈ ÓÚ‰ÂÎÍË, Î‡ÏÔ, ·‡Ú‡ÂÈ, Á‡˘ËÚÌ˚ı ˝Í‡ÌÓ‚,
Ì‡ÍÓÔËÚÂÎÂÈ ÏÛÒÓ‡, ÂÏÌÂÈ, ˘ÂÚÓÍ Ë ËÌ˚ı ‰ÂÚ‡ÎÂÈ Ò Ó„‡ÌË˜ÂÌÌ˚Ï
ÒÓÍÓÏ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl;
„) ÂÏÓÌÚ‡ Ë/ËÎË Ì‡Î‡‰ÍË ËÁ‰ÂÎËfl, ÂÒÎË ÓÌË ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌ˚ Î˛·˚ÏË ËÌ˚ÏË
ÎËˆ‡ÏË ÍÓÏÂ Ó·ÒÎÛÊË‚‡˛˘Ëı ˆÂÌÚÓ‚;
‰) ‡‰‡ÔÚ‡ˆËË Ë ËÁÏÂÌÂÌËfl Ò Ó·˚˜ÌÓÈ ÒÙÂ˚ ÔËÏÂÌÂÌËfl ËÁ‰ÂÎËfl,
ÛÍ‡Á‡ÌÌÓÈ ‚ ËÌÒÚÛÍˆËË Ôo ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË.

4. ç‡ÒÚÓfl˘‡fl „‡‡ÌÚËfl ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸Ì‡ ÔÓ ÔÂ‰˙fl‚ÎÂÌËË ‚ÏÂÒÚÂ Ò
ÓË„ËÌ‡ÎÓÏ Ì‡ÒÚÓfl˘Â„Ó Ú‡ÎÓÌ‡ ÓË„ËÌ‡Î‡ ÚÓ‚‡ÌÓ„Ó ˜ÂÍ‡, ‚˚‰‡ÌÌÓ„Ó
ÔÓ‰‡‚ˆÓÏ, Ë ËÁ‰ÂÎËfl, ‚ ÍÓÚÓÓÏ Ó·Ì‡ÛÊÂÌ˚ ‰ÂÙÂÍÚ˚.

5. ç‡ÒÚÓfl˘‡fl „‡‡ÌÚËfl ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸Ì‡ ÚÓÎ¸ÍÓ ‰Îfl ËÁ‰ÂÎËÈ,
ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÏ˚ı ‰Îfl ÎË˜Ì˚ı ·˚ÚÓ‚˚ı ÌÛÊ‰, Ë ÌÂ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌflÂÚÒfl Ì‡
ËÁ‰ÂÎËfl, ÍÓÚÓ˚Â ËÒÔÓÎ¸ÁÛ˛ÚÒfl ‰Îfl ÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍËı, ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌ˚ı ËÎË
ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚ı ˆÂÎÂÈ.

èÓ ‚ÒÂÏ ‚ÓÔÓÒ‡Ï „‡‡ÌÚËÈÌÓ„Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl ËÁ‰ÂÎËÈ îËÎËÔÒ
Ó·‡˘‡ÈÚÂÒ¸ Í Ç‡¯ÂÏÛ ÏÂÒÚÌÓÏÛ ÔÓ‰‡‚ˆÛ.
îËÏ‡ îËÎËÔÒ ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÚ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ ÒÓÍË ÒÎÛÊ·˚ ËÁ‰ÂÎËfl:

ÉÛÔÔ‡ 1–5 ÎÂÚ
ê‡‰ËÓ, ‡‰ËÓ·Û‰ËÎ¸ÌËÍË, Ï‡„ÌËÚÓÎ˚, ÔÂÂÌÓÒÌ˚Â Ï‡„ÌËÚÓÎ˚,
ÚÂÎÂÙÓÌÌ˚Â ‡ÔÔ‡‡Ú˚ (ÔÓ‚Ó‰Ì˚Â) Ë ‰Û„‡fl ÔÓ‰ÛÍˆËfl, ËÏÂ˛˘‡fl
ÌÂ·ÓÎ¸¯Û˛ ÒÚÓËÏÓÒÚ¸.

ÉÛÔÔ‡ 2–7 ÎÂÚ
èÂÒÓÌ‡Î¸Ì˚Â ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ˚ Ë ÔÂeÙÂËÈÌ˚Â ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡, ˆ‚ÂÚÌ˚Â
ÚÂÎÂ‚ËÁÓ˚ (‚ÍÎ˛˜‡fl ÔÓÂÍˆËÓÌÌ˚Â), ‚Ë‰ÂÓÏ‡„ÌËÚÓÙÓÌ˚,
‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸Ì˚Â Ï‡„ÌËÚÓÎ˚, Hi-Fi Á‚ÛÍÓ‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰fl˘‡fl ‡ÔÔ‡‡ÚÛ‡
(‚ÍÎ˛˜‡fl ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ˚), ‚Ë‰ÂÓÍ‡ÏÂ˚ Ô ÔÂÂÌÓÒÌ˚Â ‚Ë‰ÂÓÛÒÚÓÈÒÚ‚‡,
‡‰ËÓÚÂÎÂÙÓÌ˚ (·ÂÒÔÓ‚Ó‰Ì˚Â), ˆËÙÓ‚˚Â ÒoÚo‚˚Â ÚÂÎÂÙÓÌ˚ Ë
‡ÔÔ‡‡ÚÛ‡ Ë„Ó‚Ó„Ó Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËfl.

îËÏ‡ îËÎËÔÒ Û‰ÂÎflÂÚ ·ÓÎ¸¯ÓÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Í‡˜ÂÒÚ‚Û ‚˚ÔÛÒÍ‡ÂÏÓÈ
ÔÓ‰ÛÍˆËË. èË ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËË ÂÂ ‰Îfl ÎË˜Ì˚ı (·˚ÚÓ‚˚ı) ÌÛÊ‰ Ò
ÒÓ·Î˛‰ÂÌËÂÏ Ô‡‚ËÎ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ÒÓÍ Ëı ÒÎÛÊ·˚ ÏÓÊÂÚ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ
ÔÂ‚˚ÒËÚ¸ ÓÙËˆË‡Î¸Ì˚È ÒÓÍ ÒÎÛÊ·˚, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚È ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò
‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ËÏ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ Ó Ô‡‚‡ı ÔÓÚÂ·ËÚÂÎÂÈ.

îËÏ‡ îËÎËÔÒ
î‡ÍÒ: (095)755-69-23

✃

Környezetvédelmi szempontok
A készülék csomagolása fölösleges anyagokat nem tartalmaz. Mindent megtettünk annak
érdekében, hogy a csomagolóanyagok könnyen szétválaszthatók legyenek három egynemû
anyagra: karton (doboz), polisztirol (hungarocell), polietilén (zacskók, védõlap).

A készülék olyan anyagokból áll, melyek újrahasznosíthatók, ha a szétszerelést hozzáértõcég
végzi. Kérjük, hogy a csomagolóanyagokat, kimerült elemeket és a kiöregedett készüléket a
helyi elõírások figyelembevételével helyezze a hulladékgyûjtõkbe.

SLOVAK REPUBLIC

Prístroj sa nesmie pou|íva† v mokrom a vlhkom prostredí! Chránte pred striekajúcou 
a kvapkajúcou vodou!

Pre ochranu |ivotného prostredia
Prístroj nie je zabalen¥ do nadbytoèn¥ch obalov. Urobili sme v∂etko preto, aby obal mohol
by† rozdelen¥ na tri rovnorodé materiály: kartón (obaly), polystyrol (protinárazové vlo|ky) a
polyetylén (vrecká, ochranná fólia).

Prístroj je vyroben¥ z tak¥ch materiálov, ktoré je mo|né znovu spracova†, ak demontá|
vykonáva ∂peciálne vybavená odborná firma. Obalov¥ materiál, pou|ité batérie a u|
nepou|iteπn¥ prístroj vlo|te, prosím, podπa miestnych predpisov a zvyklostí do nádob na
odpadky.

MAGYARORSZÁG

Minõségtanúsítás
A garanciajegyen feltüntetett forgalombahozó vállalat a 2/1984. (III.10.) 
BkM-IpM együttes rendelet értelmében tanúsítja, hogy ezen készülék megfelel
a mûszaki adatokban megadott értékeknek.

Figyelem!
A meghibásodott készüléket - beleértve a hálózati csatlakozót is - csak 
szakember (szerviz) javíthatja.

Ne tegye ki a készüléket esõnek vagy nedvesség hatásának!

Garancia
A forgalombahozó vállalat a termékre 12 hónap garanciát vállal.

Névleges feszültség ................................................................220–230 V
Elemes mûködéshez.....................................................................8 × R20
Névleges frekvencia ........................................................................50 Hz

Teljesítmény
maximális ...............................................................................≤ 54 W
névleges.....................................................................................15 W
készenléti állapotban...............................................................≤ 5 W

Érintésvédelmi osztály II.

Tömeg..............................................................................................5,5 kg

Befoglaló méretek
szélesség ...............................................................................567 mm
magasság ..............................................................................185 mm
mélység .................................................................................301 mm

Rádiórész vételi tartomány
URH.............................................................................87,5–108 MHz
Középhullámú ..............................................................531–1602 kHz

Erõsítõrész
Kimeneti teljesítmény.........................................................800 W PMPO

2 × 10 W RMS

Megjegyzés

Poznámka

Magyar
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Poznámka :

– EQUALIZER je mo|né pou|it pocas re|imov
TUNER, CD, USB PC LINK a GAME.•AUX .

– Aby sa predi∂lo ru∂eniu zvuku, funguje ovládanie
basov zvlá∂†. Nie je mo|né kombinova† basy z
EQUALIZER-a s wOOx.

4. GAMESOUND
Ak chcete nastavit zvuky pre hry, stlacte raz alebo
viackrát GAMESOUND, cím si vyberiete podla svojho
|elania.

=Na displeji sa na krátko zobrazí ,

, alebo .
Poznámka : GAMESOUND je mo|né pou|ívat len
pocas hrania pri zdroji GAME•AUX .

MUTE: Ako stlmit zvuk
1. Stlaète MUTE na diaπkovom ovládaèi, èím

okam|ite preru∂íte prehrávanie zvuku.
=Prehrávanie pokraèuje bez zvuku a displej bliká

.
2. Obnovi† prehrávanie zvuku mô|ete nasledovne:

– stlaète MUTE znovu;
– pou|ite ovládanie hlasitosti;
– prepnite na in¥ zdroj.

DIGITÁLNY RÁDIOPRIJÍMAÈ (viì 3)
Ladenie rozhlasov¥ch staníc
1. Stlaète na prístroji STANDBY ON y, èím ho 

zapnete.a stlaète raz alebo viackrát SOURCE, èím
vyberiete po|adovanú funkciu: TUNER (alebo raz
stlaète TUNER na diaπkovom ovládaèi).
= Na displeji sa na krátko zobrazí

úroveò , nasledovaná hodnotami vlnové pásmo,
frekvencia a èíslo prednastavenej stanice , ak je
u| ulo|ená.

2. Stisnite jedenkrát alebo niekoπkokrát gombík
BAND / DISPLAY a zvoπte vlnovú dfi|ku. (na
dialkovom ovládaci TUNER )

3. Naladenie staníc: |elanú stanicu si mô|ete 
naladi† manuálne, alebo pomocou automatického
vyhπadávania:
Stlaète ∞ alebo § (5 alebo 6 na diaπkovom ovlá-
daèi ) a tlaèidlo uvoπnite, a| keï sa rozbehnú hod-
noty frekvencie na displeji.
= Rádioprijímaè sa automaticky naladí na rozh-

lasovú stanicu s dostatoène siln¥m vysielacím
signálom. Poèas automatického ladenia sa na
displeji zobrazí oznaèenie .

4. 3 krok opakujte a| nájdete hπadanú rozhlasovú stan-
icu.

• Ak ladíte na rozhlasovú stanicu so slab¥m
signálom, stisnite niekoπkokrát krátko gombík
SEARCH ∞ alebo § , a| príjem bude dostatoèn¥.
(na dialkovom ovládaci 5 alebo 6 ) .

Pre zlep∂enie príjmu rozhlasovej stanice:
• Ak zvolíte pásmo FM, vysuòte teleskopickú anténu.

Anténu nakloòte a otáèajte ju. Ak je signál príli∂
siln¥ (vysielaè je príli∂ blízko), skrá†te jej dfi|ku.

• Pre príjem MW má prístroj vstavanú anténu,  preto
teleskopická anténa nie je potrebná. Otáèaním
prístroja nastavte vstavanú anténu do správneho
smeru.

Programovanie rozhlasov¥ch staníc
Do pamäti je mo|né ulo|i† celkom 30 rozhlasov¥ch
staníc, manuálne alebo automaticky (Automatické
ulo|enie do pamäti)).

Automatické ulo|enie do pamäti
Autostore automaticky zaène programovanie rozh-
lasov¥ch staníc od 1. Prístroj ulo|í iba tie stanice,
ktoré e∂te v pamäti ulo|ené nie sú.
1. Stisnutím jedenkrát alebo niekoπkokrát gombíka

ALBUM / PRESET- alebo + .
2. Stisnutím gombíka PROG na najmenej 4 sekundy

sa zapne autostore programovanie.
= Na displeji zobrazí : a dostupné

stanice budú ulo|ené postupne, najprv vlnové
pásmo FM, potom MW.  Po ulo|ení v∂etk¥ch
nájden¥ch staníc, zaène automaticky hra† prvá
prednastavená stanica.

Manuálne programovanie 
1. Nalaïte |iadanú rozhlasovú stanicu (pozri

Ladenie rozhlasov¥ch staníc).
2. Stisnutím gombíka PROG vstúpte do 

programovacej funkcie.
= Displej: svieti oznaèenie program .

3. Stlaète ALBUM / PRESET- alebo + raz alebo
viackrát, priradenie èísla 1 a| 30 pre túto stanicu.

4. Voπbu potvrïte opätovn¥m stisnutím gombíka PROG.
= Na displeji zobrazí : vlnové pásmo, frekvencia a

èíslo prednastavenej stanice.

5. Opakovaním predchádzajúcich ∂tyroch krokov
ulo|te do pamäti ïal∂ie rozhlasové stanice.

Poznámka : Naprogramovanú rozhlasovú stanicu je
mo|né z pamäti zotrie† tak, |e na jej miesto ulo|íte inú
frekvenènú hodnotu.

Len re|im MP3-CD: 
Aby ste na∂li svoj album najskôr stlaète ALBUM,
PRESET ++ alebo −− jeden alebo viackrát. (na diaπkovom
ovládaèi ¡ alebo ™)
2. Stisnite gombík PROG.

™ Na displeji zobrazí : program a zvolené èíslo
skladby sa na krátko zobrazia na displeji

.
™Na displeji zobrazí : ak nie je

vybratá skladba pre naprogramovanie.
3. Opakovaním krokov 1-2 voπte a ukladajtedo

pamäti ïal∂ie skladby.
™ Ak sa pokúsite do pamäti ulo|i† viac ako 20

skladieb, na displeji sa zobrazí oznaèenie
.

4. Stisnutím gombíka 2; zapojte reprodukciu.

Poznámka : Poèas normálneho prehrávania, mô|ete
stlaèi† PROG a prida† aktuálnu skladbu do vá∂ho pro-
gramovaného zoznamu skladieb.

Kontrola programu
Ak podr|íte v pozícii zastavenia alebo poèas reproduk-
cie stisnut¥ gombík PROG, na displeji sa postupne
zobrazia v∂etky naprogramované skladby.

=Na displeji zobrazí : ak nie sú
naprogramované skladby.

Zotrenie programu
Program je mo|né zotrie† nasledujúcim spôsobom:
• Poèas reprodukcie stisnite dvakrát gombík 9

=Na displeji sa na chvíπu zobrazí nápis 
a oznaèenie program zhasne.

• stlaète STANDBY ON y

• vyberte in¥ zdroj zvuku
• otvorenie dvierok CD

GAMESOUND (viì 8)
PREHRÁVANIE S GAMESOUND:
1. Na prístroji stlacte SOURCE a zvolte si funkciu

GAME•AUX (na dialkovom ovládaci AUX)
=Na displeji prebehne .

2. Pripojte va∂u konzolu na linkové prípojky typu cinc
v prednej casti prístroja AUDIO IN ( LEFT /
RIGHT) a VIDEO IN.

3. Stlacte raz alebo viackrát GAMESOUND, cím si
vyberiete podla svojho |elania.

=Na displeji sa na krátko zobrazí ,
, alebo .

Pripojenie in¥ch zariadení k vá∂mu prístroju
Pomocou dodaného video kábla mô|ete pripojit konek-
tor VIDEO OUT v zadnej casti prístroja na konektor
VIDEO IN na televízore alebo na videu, pre pozeranie
alebo nahrávanie.

USB PC LINK
Krátky návod pre nastavenie
Po|iadavky na systém PC

– USB port s Windows 98 SE / ME/ 2000/ XP
– Intel Pentium MMXX200 alebo lep∂í
– CD ROM mechanika

In∂talácia softvéru MusicMatch
1. Pomocou dodaného USB kábla mô|ete pripojit prístroj

na USB port vá∂ho pocítaca. .(viì B)
2. Stlacte raz alebo viackrát SOURCE ( na diaπkovom

ovládaèi USB) a zvolte USB PC LINK .
3. Zapnite vá∂ pocítac a vlo|te dodan¥ invtalacn¥ disk

USB PC LINK do CD-ROM mechaniky vá∂ho pocítaca.
Túto softvérovú aplikáciu si mô|ete stiahnut aj z:
http://www.audio.philips.com.

DÔLE\ITÉ!
Pou|ívajte prosím pre vás upraven¥ softvér
MusicMatch pre va∂u aplikáciu USB PC Link. Ak je
to potrebné odin∂talujte najprv z vá∂ho pocítaca
v∂etok in¥ softvér MusicMatch jukebox.
4. Sprievodca in∂taláciou sa objaví automaticky. Ak sa

tak nestane, v programe Windows Explorer prejdite
na CD-ROM mechaniku a dvojkliknite na 
USBPCLINK.exe. Potom vykonajte nasledujúce
kroky: 
– Zo zoznamu si vyberte vám vyhovujúci jazyk
– Zvolte installer driver.
– Zvolte installer MusicMatch jukebox.
– Zvolte si aj ostatné mo|nosti (Tutorial, Free

goodies, FAQ).

Poznámka:
- Pred prv¥m pou|itím si prosím precítajte sprievodcu
pre MusicMatch. Ubezpecte sa, |e hlasitost vá∂ho
pocítaca je primerane nastavená, tak aby postacovala
pre zvukov¥ v¥stup z vá∂ho prístroja. Pre optimálny
v¥kon by mala byt funkcia equalizér v MusicMatch
nastavená na nízku úroven.

5. Spustite MUSICMATCH JUKEBOX a vytvorte si
vá∂ vlastn¥ zoznam najoblúbenej∂ích skladieb, a to
jednoduch¥m pretahovaním hudobn¥ch skladieb z
akéhokolvek miesta vo va∂om pocítaci do okna zoz-
namu skladieb.

MP3-CD/CD PREHRÁVAÈ GAMESOUND / USB PC LINK
Voπba naprogramovanej rozhlasovej stanice
Stlaète ALBUM / PRESET- alebo + raz alebo 
viackrát, k¥m sa nezobrazí |elaná prednastavená stani-
ca.
DÔLE\ITÉ ¤PECIFIKÁCIE
Podporované formáty:
• Formát Disku ISO9660, Joliet a multi-session CD.

Keï napaπujete CD-ROM pou|ite disk formátu
ISO9660.

• Hudobné formáty MP3.
• MP3 prenosová r¥chlos†: 32-320 Kbit/s a

premenlivá prenosová r¥chlos†.
• 650Mb a 700Mb CD-R a CD-RWs.
• Maximálne vnorenie do adresára je 8 úrovní (max.

64 znakov).

V∂eobecné informácie
Technológia pre kompresiu hudobn¥ch záznamov MP3
(MPEG Audio Layer 3) redukuje originálne audio dáta
10 násobne bez v¥znamnej straty zvuku. Toto
umo|òuje zaznamena† 10 hodín hudby CD kvality na
jednom CD-ROM.

Ako získa† MP3 hudbu
Buï naèíta† legálnu MP3 hudbu z internetu alebo
konvertova† va∂e audio CD na MP3 formát s nejak¥m MP3
kódovacím software a potom zaznamena† na CD-R(W).
• Pre dosiahnutie dobrej kvality zvuku sa pre MP3

súbory odporúèa prenosová r¥chlos† aspoò 128
kbit/s.

• Niektoré druhy kódovacieho software sa ponúka
mo|nos† ochrany hudobn¥ch súborov, to znamená,
|e súbory sa mô|u prehráva† len na poèítaèi, ktor¥
ich vytvoril. Ak napálite takého súbory na CD-ROM,
nemô|ete ich na tejto jednotke prehráva†. Pred
vytváraním hudobn¥ch súborov sa uistite, |e ste
deaktivovali túto mo|nos† ochrany v kódovacom
software. V takomto prípade ste zodpovedn¥ za
dodr|anie v∂etk¥ch miestnych alebo
medzinárodn¥ch autorsk¥ch práv.

Keï napaπujete MP3-CD
• Uistite sa, |e názvy MP3 súborov majú príponu ..mmpp33
• Pou|ite software schopn¥ zapísa† názvy hudobn¥ch

záznamov MP3 (súborov) v èíselnom a abecednom
poradí. Pre detaily o pou|ívaní software, sa obrá†te
na operaèné in∂trukcie daného software.

• Ak nahrávate na disk CD-RW, ubezpeète sa, |e ste
uzavreli (finalizovali) v∂etky relácie (sessions). Len
vtedy bude vá∂ prístroj schopn¥ preèíta† a prehra†
v∂etky skladby.

Ako organizova† MP3 súbory
Na jedno MP3-CD mô|ete ulo|i† maximálne 35
albumov a 400 titulov, v závislosti od veπkosti
hudobn¥ch súborov.
Albumy a tituly sú abecedne usporiadané.
• MP3-CD/ CD albumy a tituly sa zobrazujú na

displeji ako èísla.

DÔLE\ITÉ!
Tento prístroj neprehráva/nepodporuje nasledujúce:
• Prázdne albumy: prázdny album je album, ktor¥

neobsahuje súbory MP3 a nezobrazí sa na displeji.  
• Nepodporované formáty súborov sú preskoèené. To

znamená, |e napríklad: dokumenty Word .doc
alebo súbory MP3 s príponou .dlf sú ignorované a
nebudú prehrávané.

• Súbory Playlist napr. .m3u, .pls z WMA, AAC,
Winamp, Sonic, RealJukebox, MS Mediaplayer 7.0,
MusicMatch.

• Záznamy vytvorené na napr. PacketWriting a
Package Writing.

Prehrávanie diskov
Toto zariadenie prehráva zvukové disky vrátane 
CD-R(W), a MP3 CD-ROM.
• CD-I, CDV, VCD, DVD alebo poèítaèové CD sú

nepou|iteπné.
1. Stlaète na prístroji STANDBY ON y, èím ho zap-

nete, potom vyberte zdroj CD SOURCE.
2. Stlaète OPEN•CLOSE , èím otvoríte dvierka na

CD.
] je zobrazené v prípade, |e sú

otvorené dvierka CD.

3. Vlo|te CD vytlaèenou stranou nahor a zatvorte
dvierka.

Údaje na displeji MP3/CD
] ,poèas èítania obsahu disku;

] , keï CD nie
je vlo|ené / CD je ∂pinavé, nesprávne vlo|ené
alebo po∂kodené.
– poèas CD operácie

– poèas MP3-CD operácie

– V re|ime CD stop: celkov¥ poèet hudobn¥ch
záznamov a celkov¥ hrací èas

– ak ste vlo|ili nedokonèené CD-
R(W).

Poznámka: MP3-CDs mô|e potrebova† na èítanie viac
ako 10 sekúnd.

DODÁVANÉ PRÍSLU¤ENSTVO
– Diaπkov¥ ovládaè
– USB kábel
– video kábel
– in∂talacn¥ CD-ROM USB PC LINK 
– Sie†ov¥ kábel

HORNÁ A PREDNÁ STRANA (viì 1)
1 p - 3,5 mm prípoj slúchadiel.
Poznámka:Ak pripojíte slúchadlá, reproduktory nebudú
ozvuèené.

2 VOLUME -nestavenie úrovne hlasitosti alebo úrovní
equalizéra (BASS/ MID /HIGH)

3 STANDBY ON y - prepínaèe pre zapnutie / 
vypnutie; 

4 SOURCE - v¥ber zdroja zvuku pre funkcie: CD TUNER
/ USB PC LINK / GAME•AUX 

5 IR SENSOR -infraèerven¥ senzor diaπkového ovlá-
daèa.

6 LCD Displej - zobrazuje aktuálny stav prístroja.
7 [dB]: - zobrazenie pre indikovanie basového v¥konu.
8 ALBUM /PRESET -, + :

Len MP3:: vyberá predchádzajúci/ïal∂í album 
TUNER:: vyberá predchádzajúcu/ïal∂iu stanicu

SEARCH ∞ , §
MP3-CD / CD :
- hπadanie smerom spä† alebo dopredu v rámci jednej

skladby;
- postup na zaèiatok aktuálnej/

predchádzajúcej/nasledujúcej skladby.
USB PC LINK -preskoèenie na zaèiatok 
predchádzajúceho/nasledujúceho 
hudobného záznamu
TUNER : - ladenie rozhlasov¥ch staníc.

2;- zapojenie a preru∂enie reprodukcie MP3/CD / CD
/ USB PC LINK

9 - zastavuje MP3/CD / CD / USB PC LINK
prehrávanie;

- ru∂í MP3/CD / CD program.
MODE :
- voπba rôznych spôsobov reprodukcie: repeat alebo

shuffle (v náhodne volenom poriadku).
9 USB - spája usb dodan¥m káblom odtiaπto s USB

portom vá∂ho poèítaèa
0 GAMESOUND - voπba zvukov¥ch efektov BLAST/

PUNCH/ SPEED/ NORMAL v re|ime hry
WOOX - v¥ber ∂peciálneho posilnenia basov zap / vyp
EQUALIZER -v¥ber basov¥ch, stredov¥ch a vysok¥ch
kmitoètov.

PROG
MP3-CD / CD : -naprogramovanie skladieb a prehπad
programu;
TUNER: - naprogramovanie rozhlasov¥ch staníc

BAND / DISPLAY
BAND : - voπba vlnovej dfi|ky
DISPLAY: - zobrazenie funkcií MP3-CD

! AUDIO IN ( LEFT / RIGHT) -LINE-IN konektor typu
jack pre externé audio zariadenia.
VIDEO IN - pre udr|anie konektora videa na mieste
(bez signálu. Iba pre zaistenie káblov.)

@ OPEN•CLOSE – zatváranie/otváranie priestoru pre
CD 

ZADNÁ STRANA (viì 1)
# Teleskopická anténa - zlep∂enie príjmu vysielania

FM
$ Prostor pro napájecí èlánky - Priestor pre

napájacie èlánky - 8 ose monoèlánkov typu R-20,
UM-1 alebo D-cells 

% AC MAINS - zásuvka sie†ového kabelu.
^ VIDEO OUT- pre pripojenie na konektor VIDEO IN

typu jack na televízore alebo na videu, pre pozeranie
alebo nahrávanie.

DIA∏KOV‡ OVLÁDAÈ (viì 1)
1 CD - v¥ber zdroja zvuku MP3-CD / CD

TUNER - v¥ber zdroja /vlnového pásma tunera
USB - voπba USB PC LINK
AUX - voπba GAME •AUX 

2 y -prepnutie prístroja do pohotovostného re|imu stand-
by / zap., ak je napájan¥ striedav¥m prúdom zo siete.
(Prístroj sa vypne, iba v prípade, |e je napájan¥ z
batérií)

3 REPEAT -opakovanie v∂etk¥ch stôp zo zdroja USB
PC LINK alebo v¥ber re|imu opakovania pre CD
zdroj.
SHUFFLE -prehrávanie skladieb z MP3-CD/CD v
náhodnom poradí, pri zdroji CD / USB PC LINK
MUTE - preru∂enie/ obnovenie zvuku

4 VOL 4, 3 -- nestavenie úrovne hlasitosti alebo úrovní
equalizéra (BASS/ MID /HIGH)

5 ¡ , ™ -v¥ber predo∂lej/ nasledujúcej skladby pri
prehrávaní CD / USB PC LINK 
9 - zastavuje MP3/CD / CD / USB PC LINK

prehrávanie;
- ru∂í MP3/CD / CD program.

2;- zapojenie a preru∂enie reprodukcie MP3/CD / CD
/ USB PC LINK

5 / 6 -hπadanie smerom spä† alebo dopredu v rámci

jednej skladby;
TUNER : - ladenie rozhlasov¥ch staníc

6 EQUALIZER - v¥ber basov¥ch, stredov¥ch a vysok¥ch
kmitoètov.
WOOX -v¥ber ∂peciálneho posilnenia basov zap /
vyp
GAMESOUND - voπba zvukov¥ch efektov BLAST/
PUNCH/ SPEED/ NORMAL v re|ime hry

7 ALBUM /PRESET -, + :
Len MP3:: vyberá predchádzajúci/ïal∂í album 
TUNER:: vyberá predchádzajúcu/ïal∂iu stanicu

NAPÁJANIE
V|dy, keï je to mo|né, napájajte prístroj zo siete,
predfi|ite t¥m |ivotnos† napájacích èlánkov. Pred
vlo|ením napájacích èlánkov sa presvedète, èi je
sie†ov¥ kábel odpojen¥ jak od prístroja tak od zásuvky.

Napájacie èlánky (nepatria k príslu∂enstvu)
(viì 1)
• Otvorte priestor pre napájacie èlánky a vlo|te ∂es†

monoèlánkov typu R-20, UM-1 alebo D, (pokiaπ
mo|no alkalick¥ch) so správnou polaritou

Diaπkov¥ ovládaè (viì 1)
Otvorte priestor pre napájacie èlánky a vlo|te dva
monoèlánky typu AAA, R03 alebo UM4 (pokiaπ mo|no
alkalické).
Nesprávne zaobchádzanie s napájacími èlánkami mô|e
vies† k tomu, |e z nich vyteèie elektrolyt, spôsobí koróz-
iu priestoru pre napájacie èlánky alebo dokonca mô|e
dôjs† k rozpuknutiu monoèlánkov.
• Nepou|ívajte súèasne rôzne typy napájacích

èlánkov – alkalické a karbonátové. Do prístroja
vkladajte v|dynapájacie èlánky rovnakého typu.

• Pri v¥mene napájacích èlánkov nikdy nepou|ívajte
súèasne staré a nové napájacie èlánky.

• Napájacie èlánky obsahujú chemikálie, preto
ich odhadzujte do nádob na odpadky, ktoré sú
pre tento úèel urèené.

Napájanie zo siete
1. Presvedète sa, èi napätie v miestnej sieti

odpovedá hodnote uvedenej na ∂títku na 
zadnej strane prístroja. Ak tomu tak nie je,
obrá†te sa na predajòu alebo na servis.

2. Sie†ov¥ kábel zasuòte do zásuvky, prístroj je
pripraven¥ na pou|itie.

3. Ak si |eláte prístroj úplne vypnú†, odpojte ho od
siete tak |e zástrèku vytiahnete zo zásuvky.

FUNKCIA ¤ETRENIA AUTOMATICK‡ POHO-
TOVOSTN‡ RE\IM STANDBY
Funkcia ∂etrenia energie vykoná to, |e systém auto-
maticky prejde do pohotovostného Standby re|imu,
15 minút po ukonèení prehrávania MP3-CD / CD a ak
nebol pou|it¥ |iadny ovládací prvok.

Typov¥ ∂títok nájdete na spodnej strane prístroja.

ZÁKLADNÉ FUNKCIE
Zapínanie a vypínanie a voπba funkcie
1. Stlaète na prístroji STANDBY ON y, èím ho 

zapnete.
2. Stlaète raz alebo viackrát SOURCE, èím vyberiete

po|adovanú funkciu: CD, TUNER, USB PC LINK
alebo GAME•AUX .

3. Stlaète na prístroji STANDBY ON y, èím ho 
vypnete.

Poznámka : V pamäti prístroja sa uchovajú nastave-
nia tónu a zvuku, prednastavenie tunera a úroveò
hlasitosti (maximálne úroveò hlasitosti VOL 20).
Nastavenie sily a charakteru zvuku (viì 2)
1. Hlasitos† nastavujete ovládaním VOLUME .

= Displej ukazuje úroveò hlasitosti a èíslo
v rozpätí 0-32.

2. wOOx
Basovú odozvu zv¥∂ite jedn¥m zatlacením wOOx
alebo dal∂ími zatlaceniami prepínate zap/ vyp.

=osvetlenie klávesy-wOOx sa rozsvieti, ked zap-
nete wOOx.

Poznámka :
- wOOx je mo|né pou|it pocas re|imov TUNER, CD,

USB PC LINK a GAME.•AUX .
- Niektoré disky mohli byt nahrané pri vysokej mod-

ulácii, co spôsobuje skreslenie pri vysokej hlasitosti.
Ak k tomu dôjde, vypnite wOOx alebo zní|te hla-
sitost. 

3. EQUALIZER
Ak chcete nastavit basové, stredové a v¥∂kové
frekvencie, stlacte raz alebo viackrát EQUALIZER,
potom otácajte hlasitostou VOLUME pocas troch
sekúnd, cím nastavíte jednotlivé úrovne.

=Na displeji sa na krátko zobrazí ,
, alebo úroveò (-5 a| +5) alebo
.

Slovensky OVLÁDACIE GOMBÍKY

4. Stisnutím gombíka 2; zapojte reprodukciu.
=Na displeji zobrazí : Aktuálne èíslo skladby a

uplynut¥ èas skladby poèas prehrávania MP3-CD
/ CD.

=Ak ide o MP3-CD je zobrazené aj èíslo albumu.
5. Ak si |eláte preru∂i† reprodukciu, stisnite gombík

2;. Ak si |eláte v reprodukcii pokraèova†, stisnite
znovu gombík 2;.
=Displej: poèas pauzy bliká uplynul¥ èas skladby.

6. Ak chcete zastavi† prehrávanie, stlaète 9.
7. Stlaète na prístroji STANDBY ON y, èím ho 

vypnete.

Poznámka : Reprodukcia CD sa ukonèí aj v prípade, |e:
– Zásuvka pre CD je otvorená.
– CD dohrá do konca
– vyberte in¥ zdroj zvuku.

Poèas prehrávania, stlaète nakrátko a opakovane
tlaèidlo BAND / DISPLAY a zobrazia sa textové infor-
mácie:
MP3-CDs
Stlaète nakrátko a opakovane tlaèidlo BAND / 
DISPLAY a zobrazia sa napr.

– èíslo skladby a uplynut¥ èas skladby;
– názov albumu a uplynut¥ èas skladby;
– èíslo albumu, èíslo skladby a uplynut¥ èas sklad-

by;
– údaje ID3, ak sú k dispozícii. Inak sa na displeji

zobrazí .
CDèka
Stlaète nakrátko a opakovane tlaèidlo BAND / 
DISPLAY a zobrazia sa napr.

– Aktuálne èíslo skladby a uplynut¥ èas skladby
poèas prehrávania CD;

– Zvy∂n¥ èas prehrávania aktuálnej skladby.

Voπba inej skladby
• Stisnite jedenkrát alebo niekoπkokrát na prístroji

gombík SEARCH ∞ alebo §, a| sa poradové
èíslo hπadanej skladby zobrazí na displeji. (na
diaπkovom ovládaèi ¡ alebo ™)

• Ak ste vybrali èíslo skladby krátko po vlo|ení
disku, alebo v stave pauza, prehrávanie sa spustí
a| po zatlaèení 2; .

Len re|im MP3-CD:
Aby ste na∂li svoj album najskôr stlaète ALBUM,
PRESET + alebo - jeden alebo viackrát.

] Na displeji zobrazí : , |iaden
album nie je dostupn¥.

Vyhπadanie melódie v rámci jednej skladby
1. Podr|te stisnut¥ gombík SEARCH ∞ alebo § .(na

diaπkovom ovládaèi 5 alebo 6)
– CD je prehrávané pri vysokej r¥chlosti a nízkej

hlasitosti.
– Nie je poèu† |iadny zvuk pri MP3-CD poèas

posunu dopredu/ dozadu.
2. Keï nájdete hπadanú melódiu, uvoπnite gombík ∞

alebo § .(na diaπkovom ovládaèi 5 alebo 6)
Poznámka : Vyhπadávanie je mo|né len v rámci
zvukového záznamu.

Rôzne spôsoby reprodukcie: SHUFFLE a
REPEAT((viì 4 - 7)
Pred zaèiatkom alebo poèas reprodukcie je mo|né
zvoli† rôzne spôsoby reprodukcie a je mo|né prepnú† z
jedného spôsobu reprodukcie na druh¥. Spôsoby repro-
dukcie je mo|né kombinova† aj s funkciou PROGRAM.
shuffle - reprodukcia celej CD/v∂etk¥ch skladieb pro-
gramu v náhodne volenom poriadku
shuffle repeat all - nepretr|ité opakovanie 
reprodukcie celej CD/programu v náhodne volenom
poriadku
repeat all - opakovanie reprodukcie celej CD/programu
repeat - nepretr|ité opakovanie reprodukcie aktuálnej
(náhodne zvolenej) skladby
1. \iadan¥ spôsob reprodukcie zvolíte tak, |e

podr|íte stisnut¥ jedenkrát alebo niekoπkokrát gom-
bík MODE . (na diaπkovom ovládaèi SHUFFLE /
REPEAT ).

2. Keï je prístroj v stave "stop", pre prehrávanie
stlaète 2;, ak ste u| nezvolili voπbu "shuffle".
]Ak vyberiete mo|nos† shuffle, prehrávanie sa

zaène automaticky.
3. Ak si |eláte vráti† sa k ∂tandardnému spôsobu

reprodukcie, podr|te gombík MODE stisnut¥, a|
oznaèenie spôsobu reprodukcie z displeja zmizne.
– Zvolen¥ spôsob reprodukcie je mo|né zotrie† aj stis-

nutím gombíka 9.

Programovanie skladieb
V pozícii  STOP zvoπte a naprogramujte skladby CD v
πubovolnom poriadku. Ktorúkoπvek skladbu je mo|né
ulo|i† do pamäti aj niekoπkokrát. Do pamäti je mo|né
ulo|i† celkom 20 skladieb.
1. Gombíkom SEARCH ∞ alebo § na prístroji zvoπte

poradové èíslo |iadanej skladby. (na diaπkovom
ovládaèi ¡ alebo ™)

MP3-CD/CD PREHRÁVAÈ MP3-CD/CD PREHRÁVAÈ MP3-CD/CD PREHRÁVAÈ MP3-CD/CD PREHRÁVAÈ

BEZPEÈNOSTNÉ INFORMÁCIE A V¤EOBECNÉ ÚDR\BA

NAPÁJANIE ZÁKLADNÉ FUNKCIE ZÁKLADNÉ FUNKCIE DIGITÁLNY RÁDIOPRIJÍMAÈ

BEZPEÈNOSTNÉ INFORMÁCIE A V¤EOBECNÉ
ÚDR\BA (viì 0)

• Chráòte prístroj, napájacie èlánky, CD a kazety pred
vlhkos†ou, da|ïom, pieskom a extrémnou teplotou,
aká je v blízkosti vykurovacích telies alebo na pri-
amom slneènom |iarení.

• Prístroj otierajte mäkkou, jemne navlhèenou han-
drièkou. Nepou|ívajte alkohol, èpavok, benzín alebo
mechanické èistiace prostriedky, preto|e tieto mô|u
po∂kodi† kryt prístroja.

• Prístroj umiestnite na pevnom, hladkom podklade,
kde sa nemô|e prevráti†. Prehrievaní predídete tak,
|e okolo prístroja ponecháte dostatoène veπké voπné
miesto na ventiláciu.

Prehrávaè CD a o∂etrovanie CD
• Ak neèíta prehrávaè CD dobre CD, predt¥m, ako

odnesiete prístroj  do opravovne, oèistite jeho
optiku èistiacimprostriedkom na CD, ktor¥ je dosta†
be|ne v obchodoch. O in¥ spôsob èistenia sa
nepokú∂ajte, preto|e mô|ete optiku po∂kodi†.

• Nikdy sa nedot¥kajte optiky prehrávaèa CD!
• Ak prenesiete prístroj z chladného miesta do tepla,

skondenzovaná para mô|e spôsobi† opotenie optiky
prehrávaèa CD. V tomto prípade nie je reprodukcia
CD mo|ná. Nepokú∂ajte sa optiku oèisti†, ale
ponechajte prístroj na teplom mieste a poèkajte a|
sa vlhkos† odparí.

• Priestor pre CD ponechajte v|dy zatvoren¥, aby sa
optika nezaprá∂ila.

• Dvere CD priestoru v|dy zatvárajte. Zamedzíte tak
zneèisteniu snímacej ∂o∂ovky.

USB PC LINK USB PC LINK
Poznámka:
-- Ak sa stretnete s problémami pri pou|ívaní USB PC
LINK, precítajte si prosím najprv FAQ (Casté otázky), ktoré
sú ulo|ené na va∂om in∂talacnom disku pre USB PC LINK
alebo nav∂tívte www.audio.philips.com, kde nájdete
najnov∂ie  FAQ.

Po nastavení, si pozrite "Pripojenie k USB PC
LINK", kde nájdete detaily práce s USB PC LINK.
Zapnutie digitálneho CD audio v¥stupu
Pred prehrávaním CD diskov na CD-ROM mechanike
vá∂ho pocítaca, musíte nakonfigurovat hardvér vá∂ho
pocítaca nasledovne:
Pre Windows ME/ 2000/ XP
1. Vyberte si menu ovládacieho panelu systému a

zvolte: 'SYSTÉM', 'VLASTNOSTI', 'HARDVÉR',
'SPRÁVCA ZARIADENÍ', 'CD-ROM JEDNOTKY'
a 'VLASTNOSTI'.

Pre Windows 98 SE 
2. Za∂krtnite mo|nost 'Zapnú† digitálny CD audio

v¥stup pre túto CD-ROM jednotku', táto mo|nost je
teda zvolená (zapnutá).

Poznámka: -Pre Windows 98 SE musíte pre
správne nastavenie postupovat podla pokynov 
pomocníka vo va∂om pocítaci.

Pripojenie ku USB PC LINK (viì 9)
USB PC LINK umo|nuje prehrávat va∂e hudobné zbierky z
pocítaca prostredníctvom v¥konného zosilnovaca a repro-
duktorov prístroja AZ2558.

DÔLE\ITÉ!
Ubezpecte sa, |e softvér MusicMatch bol
nain∂talovan¥. Pozrite si “Krátky návod pre nas-
tavenie” pre USB PC Link.

1. Zapnite vá∂ pocítac a AZ2558.
] Skontrolujte, ci je hlasitost vá∂ho pocítaca dosta-

tocne zv¥∂ená a nie nastavená na minimum.

2. Stlacte raz alebo viackrát SOURCE ( na diaπkovom
ovládaèi USB) a zvolte USB PC LINK .

3. Ak je to správne zapojené, vá∂ pocítac automaticky
spustí MUSICMATCH JUKEBOX.
] Ak je detekované prehrávanie audio, objaví sa

názov aktuálnej skladby.

] Ak sa na chvílu objaví , skon-
trolujte prosím prepojenie medzi va∂im pocítacom
a prístrojom.

4. Stlácajte ¡ alebo ™ ,a| k¥m sa v zozname skladieb
nezv¥razní po|adovaná skladba.

5. Stisnutím gombíka 2; zapojte reprodukciu.
] Objaví sa dl|ka skladby a raz prebehne jej

názov
Poznámka: Displej doká|e zobrazovat LEN
anglické znaky velkej abecedy.
6. Ak chcete vidiet podrobnosti o skladbe, stlacte

MODE.

Pocas prehrávanie vá∂ho zoznamu skladieb:
– Stlacte SHUFFLE / REPEAT na dialkovom ovlá-

daci: a skladby sa budú prehrávat v náhodnom
poradí / resp. budú hrat nepretr|ite za sebou. 

7. Ak chcete zru∂it re|imy prehrávania/ zastavit
prehrávanie, stlacte 9 alebo vyberte in¥ zdroj zvuku.

Megjegyzés :
– Az EQUALIZER a TUNER, CD, USB PC LINK és a

GAME•AUX forrás esetén használható.
– Az interferencia elkerülése érdekében a mély-

hang-szabályozási opciók külön mûködnek. Nem
lehet kombinálni az EQUALIZER mélyhang
beállítását és a wOOx beállítást.

4. GAMESOUND
Ha a játék hangját szeretnénk beállítani, nyomjuk le
egyszer vagy többször a GAMESOUND gombot az
opció kiválasztásához.

=A kijelzõn rövid ideig megjelenik a ,
, vagy .

Megjegyzés : A GAMESOUND csak akkor érhetõ
el, ha GAME•AUX forrás mellett játszunk.

MUTE: A hang elnémításának módja
1. Nyomjuk le a távirányítón a MUTE gombot a hang

azonnali elnémításához.
= A lejátszás hang nélkül folytatódik, és a kijelzõ

villog .
2. Az elnémítást úgy kapcsolhatjuk ki, hogy

– újra lenyomjuk a MUTE gombot;
– beállítjuk a hangerõt;
– egy másik hangforrásra váltunk.

DIGITÁLIS RÁDIÓ (ld 3)
Hangolás egy rádióadóra
1. Nyomjuk le a STANDBY ON y gombot a készülék

ki kapcsolásához. Nyomjuk le egyszer vagy több-
ször a SOURCE gombot a kívánt funkció
kiválasztásához: TUNER (vagy nyomjuk le egyszer
a TUNER gombot).
= A kijelzõn rövid ideig megjelenik a

amelyet a hullámsáv, a frekvencia és a bepro-
gramozott állomás száma követ, ha van.

2. A BAND / DISPLAY gomb egyszeri vagy többszöri
megnyomásával válassza ki a hullámsávot.
(a távirányítón az TUNER )

3. Állomások hangolása: az állomásokat kézzel
vagy az automatikus keresésû hangolással
állíthatjuk be:
Nyomjuk le a ∞ vagy § (5 vagy 6 a távirányítón)
gombot, és engedjük fel, amikor a frekvencia 
változni kezd a kijelzõn.
= A rádió automatikusan ráhangol egy kellõ 

térerõvel sugárzó rádióadóra.  Az automatikus
hangolás alatt a kijelzõn a jelzés 
látszik.

4. A 3. lépést ismételje mindaddig, míg meg nem
találja a keresett rádióadót.

• Ha gyenge rádióadóra hangol, akkor addig nyomja
meg ismételten, röviden a SEARCH ∞ vagy §
gombot, míg a vétel nem lesz megfelelõ. (5 vagy
6 a távirányítón ) .

A rádióadás vételének javítása:
• Ha az FM sávot választotta, húzza ki a teleszkó-

pantennát. Döntse meg és forgassa el az antennát.
Csökkentse a hosszát, ha a jel túl erõs.

• For MW , adás vételéhez a készülékbe be van építve
antenna, ezért a teleszkópantennára nincs szükség. A
készülék elforgatásával állítsa megfelelõ irányba az
antennát.

Rádióállomások beprogramozása:
Összesen 30 rádióadót tárolhat a memóriában, vezér-
léssel vagy automatikusan (Automatikus tárolás).

Automatikus tárolás
Az automatikus programozás módban a rendszer
automatikusan programozza a rádióadót az 1-es pro-
gramszámtól. A készülék csak azokat az állomásokat
tárolja, amelyek még nincsenek a memóriában.
1. Távirányító: Nyomja le a ALBUM / PRESET- vagy

+ egyszeri vagy többszöri.
2. Az automatikus programozás mód aktiválásához

tartsa lenyomva a PROG gombot 4 másodpercig
vagy tovább.
= Jelenik meg az és az elérhetõ

állomások programozása FM hullámsáv szerint
történik, amelyet az MW követ.  Az összes
állomás automatikus tárolása után a készülék az
elsõ programozott állomásra kapcsol.

Vezérléssel beprogramozása
1. Hangoljon a kívánt rádióadóra (lásd Hangolás

egy rádióadóra).
2. A PROG gomb megnyomásával térjen át pro-

gramozási módba.
= Kijelzés: program jelzés villog.

3. Nyomjuk le egyszer vagy többször az ALBUM /
PRESET- vagy + gombot gombbal 1-tõl 30-ig szá-
mot rendelhetünk az állomáshoz.

4. A választás jóváhagyásához nyomja meg ismét a
PROG gombot.
= Jelenik meg a hullámsáv, a frekvencia és a

beprogramozott állomás száma.

2. Ha a zenelejátszás le van állítva, a 2; gomb meg-
nyomásával indíthatja el újra, kivéve
]Ha a shuffle beállítást választottuk, a lejátszás

automatikusan megkezdõdik.

3. Ha vissza kíván térni a szokásos módon történõ
lejátszáshoz, akkor addig nyomja meg ismételten
a MODE gombot, míg a lejátszási mód jelzése
nem látszik tovább a kijelzõn.
– A kiválasztott lejátszási mód a 9 gomb megny-

omásával is törölhetõ.

Számok beprogramozása
STOP állásban válassza ki és programozza be a CD
számait tetszõleges sorrendben. Bármelyik számot
tárolhatja többször is. A memóriában összesen 20
szám tárolható.
1. A készüléken lévõ SEARCH ∞ vagy § gombbal

válassza ki a kívánt mûsorszám sorszámát. (a
távirányítón az ¡ vagy ™).

Kizárólag MP3-CD módban:
Elõször nyomja le az ALBUM -ot, aztán a PRESET –
vagy + gombot egyszer vagy többször a kívánt album
eléréséhez. Nyomjuk le az SEARCH ∞ vagy §. (a
távirányítón az ¡ vagy ™)
2. Nyomja meg a PROG gombot.

™ Jelenik meg program és rövid ideig
megjelenik a kiválasztott szám sorszáma.

.
™ Jelenik meg ha nem

választottunk ki programozandó számot.
3. Az 1-2. lépések ismétlésével válasszon ki és

tároljon további számokat a programban.
™ A jelzés látszik a kijelzõn, ha több,

mint 20 számot próbálna tárolni.

4. A 2; gomb megnyomásával indítsa el a lejátszást.

Megjegyzés : Normál lejátszás közben lenyomhatjuk
a PROG gombot az aktuálisszám programlistára való
felvételéhez.

A program átnézése
Álló helyzetben vagy lejátszás közben lenyomva tartva
a PROG gombot a kijelzõn sorban megjelenik az
összes beprogramozott szám.

=Jelenik meg ha nincs programozott
szám.

A program törlése
A következõképpen törölheti programot:
• lejátszás közben megnyomja kétszer a 9 gombot

=A kijelzõn rövid ideig látszik a felirat
és a program jelzés nem világít tovább.

• Nyomjuk le STANDBY ON y

• válasszunk másik hangforrást.
• a CD ajtó kinyitása.

GAMESOUND (ld 8)
JÁTSZÁS GAMESOUND MELLETT:
1. A GAME•AUX funkció kiválasztásához nyomjuk le a

készüléken a SOURCE (a távirányítón az AUX) gom-
bot 
=A kijelzõ görgetve megjeleníti a

feliratot

2. Csatlakoztassuk a konzolt a készülék elején lévõ
AUDIO IN ( LEFT / RIGHT) és VIDEO IN
csatlakozókhoz.

3. Nyomjuk le egyszer vagy többször a 
GAMESOUND gombot az opció kiválasztásához.

=A kijelzõn rövid ideig megjelenik a ,
, vagy .

Más berendezés csatlakoztatása a készülékhez
Lejátszás vagy rögzítés esetén a mellékelt videókábel
segítségével kössük össze a készülék hátulján lévõ
VIDEO OUT kimenetet a tévé- vagy a videókészüléken
lévõ VIDEO IN aljzattal.

USB PC LINK
Útmutató a gyors beállításhoz
PC rendszerkövetelmények

– USB port és Windows 98 SE / ME/ 2000/ XP
– Intel Pentium MMXX200 vagy erõsebb
– CD lejátszó

A MusicMatch szoftver telepítése 
1. A mellékelt USB kábel segítségével csatlakoztassuk a

készüléket a számítógép USB kimenetére. (ld B)
2. Nyomjuk le egyszer vagy többször a SOURCE ( a

távirányítón az USB) gombot az USB PC LINK
kiválasztásához .

3. Kapcsoljuk be a számítógépet, és helyezzük be a mel-
lékelt USB PC LINK telepítõ lemezt a számítógép CD-
ROM meghajtójába. Az alkalmazás az alábbi címrõl
tölthetõ le: http://www.audio.philips.com.

FONTOS!
Az USB PC Link alkalmazáshoz a testre szabott
MusicMatch szoftvert használjuk. Szükség
esetén elõször távolítsuk el az összes többi
MusicMatch jukebox szoftvert a számítógéprõl.

GAMESOUND USB PC LINK
5. Az elõzõ négy lépést megismételve programozzon

be további rádióadókat.

Megjegyzés : Egy beprogramozott állomást úgy törölhet,
hogy a helyére más frekvenciaértéket programoz be.

Elõre beállított állomás hallgatása
Nyomjuk le egyszer vagy többször az ALBUM / 
PRESET - vagy + gombot, amíg meg nem jelenik a
kívánt programozott állomás.

FONTOS JELLEMZÕK
Támogatott formátumok:
• Az ISO9660 formátumú lemezek, Joliet és multi-

session CD-k. CD-íráskor ISO9660 formátumú lemez
használata szükséges.

• MP3 zenei formátumok.
• MP3 bitráta (adatráta): 32-320 kbps, illetve változó

bitráta.
• 650Mb ill. 700Mb kapacitású CD-R és CD-RW.
• Könyvtárstruktúra: maximum 8 szintig (és maximum

64 karakterig).

Általános információk
Az MP3 (MPEG 3 Audio Szint) zenetömörítési
technológia a hangminõség jelentõs romlása nélkül
akár 10-edére is csökkentheti az eredeti hanghordozó
adatok terjedelmét. Az eljárással 10 órányi közel CD-
minõségü zene vehetõ fel egyetlen CD-ROM-ra.

Honnan szerezzünk be MP3 zenéket 
MP3 zenék, amennyiben ez legális, az internetrõl
tölthetõk le, illetve az Ön tulajdonában lévõ audio CD-
számok bármely MP3 kódoló-programmal MP3 fájllá
alakíthatók, és aztán CD-R(W)-re rögzíthetõk.
• Jó hangminõség elérése érdekében az MP3 fájlok

esetében minimum 128kbps bitráta ajánlott.
• Egyes kódoló-szoftverek a zenei fájlok védelmét is

lehetõvé teszik, azaz a fájlokat csak azon a
számítógépen lehet lejátszani, amelyen bekódolták
azokat. Ha ilyen fájlokat CD-re ír, akkor ezzel a
készülékkel nem fogja tudni lejátszani azokat. A
zenei fájlok kódolása elõtt gyõzõdjön meg arról,
hogy a védelmi opció ki van kapcsolva. Ebben az
esetben viszont a helyi és nemzetközi szerzõi jog
védelméért Önt terheli a felelõsség.

MP3-CD felírása
• Gyõzõdjön meg róla, hogy a fájlnevek .mp3-ra

végzõnek.
• Olyan írószoftvert használjon, amely képes az

MP3-számcímek (fájlok) numerikus és

ábécésorrendben való felírására. A program
müködési részleteirõl a szoftver kézikönyvébõl
tájékozódhat.

• Újraírható CD-re (CD-RW) történõ felvétel esetén
ellenõrizzük, hogy minden munkamenetet lezárunk-
e ahhoz, hogy a készülék az összes számot képes
legyen olvasni és lejátszani.

MP3-fájlok rendszerezése
Egy MP3-CD-n legfeljebb 35 album illetve 400
számcím tárolható, a számokat tartalmazó fájlok
hosszától függõen.
Az albumok és a címek rendezése ábécésorrendben
történik.
• Az MP3-CD/CD-albumok és számok címei számként

jelennek meg a kijelzõn.

FONTOS!
A készülék nem támogatja/játssza le a következõ
formátumokat:
• Üres albumok: az üres album olyan albumot jelent,

ami nem tartalmaz MP3 fájlokat, ezek nem jelennek
meg a kijelzõn. 

• A nem támogatott formátumokat a készülék
átugorja. Ez azt jelenti, hogy például a .doc
kiterjesztésü Word dokumentumok, vagy a .dlf
kiterjesztésü MP3 fájlok nem kerülnek lejátszásra.

• Lejátszási Lista Fájlok, pl. a WMA, AAC, Winamp,
Sonic, RealJukebox, MS Mediaplayer 7.0,
MusicMatch programok .m3u, .pls kiterjesztésü
fájljai.

• A pl. PacketWriting illetve Package Writing és
hasonló eljárásokkal készített felvételek.

MP3-CD és CD lejátszása
A készülék audio lemezek, köztük CD-R(W)-k, és MP3
CD-ROM-ok lejátszására alkalmas.
• CD-I, CDV, VCD, DVD vagy számítógépes CD-k

használata nem lehetséges.
1. Nyomjuk le a STANDBY ON y gombot a készülék ki

kapcsolásához, majd válasszuk a CD SOURCE
hangforrást.

2. A CD fiók kinyitásához nyomjuk le az
OPEN•CLOSE gombot.
]A CD ajtó kinyitásakor megjelenik a 

felirat.
3. Tegyen be egy CD-t a nyomtatott oldalával felfelé,

majd zárja be az ajtót.

MP3/CD kijelzõ jelzései
] ,a lemez tartalmának beolvasásakor;

TOVÁBBI KELLÉKEK
– Távirányító
– USB kábel
– videókábel
– CD-ROM USB PC LINK telepítõ
– Csatlakozkábel

FEDÕ- ÉS ELÕLAP (Id. 1)
1 p - 3,5 mm-es fejhallgató-csatlakozó.
Megjegyzés:Ha fejhallgatót csatlakoztat, a hangszórók
kikapcsolnak.

2 VOLUME -beállítja a hangerõt vagy a hangszínt
(BASS/ MID /HIGH)

3 STANDBY ON y - be- és kikapcsolja a készüléket
4 SOURCE - hangforrás kiválasztása a funkciók

számára:CD TUNER / USB PC LINK / GAME•AUX 
5 IR SENSOR -távirányító infravörös sugárzójának

érzékelõje.
6 LCD Kijelzõ - a készülék aktuális állapotának a

kijelzéséhez.
7 [dB]: - a mély hang erejének kijelzõje
8 ALBUM /PRESET -, + :

Csak MP3: az elõzõ/következõ album
kiválasztása
TUNER :-az elõzõ/következõ beállított állomás
kiválasztása

SEARCH ∞ , §
MP3-CD / CD :
- keresés visszafelé vagy elõre egy számon belül;
- ugrás az aktuális/elõzõ/következõ szám elejére.
USB PC LINK -ugrás az elõzõ/következõ szám
elejére.
Rádió : - hangolás egy rádióadóra.

2;- a MP3-CD / CD / USB PC LINK lejátszásának
elindítása és megszakítása.

9 - a MP3-CD / CD / USB PC LINK lejátszásának
megállítása;

- a MP3-CD / CD-program törlése.
MODE :
- különféle lejátszási módok kiválasztása: repeat

vagy shuffle
9 USB - a mellékelt USB kábelt ide, illetve a

számítógép usb portjához kell csatlakoztatni
0 GAMESOUND - a BLAST/ PUNCH/ SPEED/ 

NORMAL hangeffektust választja ki játék 
üzemmódban
WOOX - ki / be kapcsolja a speciális mélyhang-
kiemelést
EQUALIZER -a mély, közepes és magas
hangfrekvencia kiválasztása.

PROG
MP3-CD / CD : -számok beprogramozása és a pro-
gram átnézése;
Rádió: - rádióadók beprogramozása.

BAND / DISPLAY
BAND : - a hullámsáv kiválasztása.
DISPLAY: - az MP3-CD funkciókat jeleníti meg

! AUDIO IN ( LEFT / RIGHT) -a külsõ audió készülék
bemeneti aljzata.
VIDEO IN - a videó csatlakozásának rögzítésére
(nem biztosít jelátvitelt. Csak a kábelek 
elrendezésére szolgál.)

@ OPEN•CLOSE – a CD-tartó kinyitása/bezárása

HÁTLAP (Id. 1)
# Teleszkópantenna - az FM adás vételének

javításához.
$ Elemtartó - 8 nyolc darab R-20, UM-1 vagy D-

cells típusú elemnek.
% AC MAINS - a hálózati kábel csatlakozója.
^ VIDEO OUT- a VIDEO IN dugó tévé- vagy

videókészülékhez való csatlakoztatására lejátszás
vagy rögzítés esetén.

TÁVIRÁNYÍTÓ (Id. 1)
1 CD - az MP3-CD / CD hangforrás kiválasztása

TUNER - a rádió forrás / hullámsáv kiválasztása
USB - USB PC LINK kiválasztása
AUX - GAME •AUX kiválasztása

2 y -a készülék készenléti üzemmódra kapcsolása /
bekapcsolása, ha hálózatról mûködik. (Kikapcsolás
csak akkor, ha elemrõl mûködik)

3 REPEAT -az USB PC LINK forrás összes számának
megismétlése vagy a CD forrás ismétlési módjainak
kiválasztása.
SHUFFLE -az MP3-CD / CD számok véletlenszerû
sorrendben való lejátszása a CD / USB PC LINK 
forráson
MUTE - a hang elnémítása / az elnémítás 
kikapcsolása

4 VOL 4, 3 -- beállítja a hangerõt vagy a hangszínt
(BASS/ MID /HIGH)

5 ¡ , ™ -az elõzõ / következõ szám kiválasztása CD /
USB PC LINK lejátszásnál
9 - a MP3-CD / CD / USB PC LINK lejátszásának

megállítása;
- a MP3-CD / CD-program törlése.

2;- a MP3-CD / CD / USB PC LINK lejátszásának
elindítása és megszakítása.

5 / 6 -keresés visszafelé vagy elõre egy számon
belül/a MP3-CD / CD-n.

Rádió : - hangolás egy rádióadóra.
6 EQUALIZER - a mély, közepes és magas

hangfrekvencia kiválasztása.
WOOX -ki / be kapcsolja a speciális mélyhang-
kiemelést
GAMESOUND - a BLAST/ PUNCH/ SPEED/ 
NORMAL hangeffektust választja ki játék 
üzemmódban

7 ALBUM /PRESET -, + :
Csak MP3: az elõzõ/következõ album
kiválasztása
TUNER :-az elõzõ/következõ beállított állomás
kiválasztása

FESZÜLTSÉGELLÁTÁS
Amikor csak lehet, a hálózatról üzemeltesse a
készüléket, hogy hosszabb legyen az elemek élettarta-
ma. Mielõtt betenné az elemeket, ellenõrizze, hogy a
hálózati kábel ki van-e húzva a készülékbõl és a fali
dugaljból is.
Elemek (nem tartozék)(Id. 1)
• Nyissa ki a 8 elemtartóját és polaritáshelyesen, és

helyezzen be hat darab R-20, UM-1 vagy D, típusú
elemet (lehetõleg tartósat)

Távirányító (Id. A)
• Nyissa ki az elemtartót és helyezzen be két darab

AAA, R03 vagy UM4 típusú elemet (lehetõleg
tartósat).

Ha nem megfelelõen kezeli az elemeket, az elektrolit
kifolyhat, ami korrodálhatja az elemtartót, vagy akár
fel is robbanhatnak az elemek. 
• Ne használjon egyszerre különbözõ típusú– tartós

és cinkkarbonát –  elemeket. A készülékbe mindig
azonos típusú elemeket tegyen.

• Ha elemet kell cserélni, soha ne használjon egysz-
erre új és használt elemeket.

• Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak,
ezért a megfelelõ hulladékgyûjtõbe kell
azokat helyezni.

Hálózatról történõ feszültségellátás
1. Ellenõrizze, hogy a helyi hálózati feszültség

megfelel-e a készülék hátlapján található
adattáblán jelzett értéknek. Ha nem, akkor 
forduljon a forgalmazóhoz vagy a szervizhez.

2. A hálózati kábelt csatlakoztassa a fali dugaljba,
ekkor a készülék használatra kész.

3. Ha teljesen feszültségmentesíteni akarja a
készüléket, húzza ki a hálózati kábelt a fali dugaljból.

AUTOMATIKUS ENERGIATAKARÉKOS
KÉSZENLÉTI ÜZEMMÓD
Energiatakarékos szolgáltatásként a rendszer
automatikusan készenléti üzemmódra kapcsol, ha az
MP3-CD / CD lejárta után 15 másodperccel nem
nyomunk le semmit.

Az adattábla a készülék alján található.

ALAPMÛVELETEK
Be- és kikapcsolás és funkció kiválasztása
1. Nyomjuk le a STANDBY ON y gombot a készülék

ki kapcsolásához.
2. Nyomjuk le egyszer vagy többször a SOURCE

gombot a kívánt funkció kiválasztásához: CD,
TUNER, USB PC LINK vagy GAME•AUX .

3. Nyomjuk le a STANDBY ON y gombot a készülék
be kapcsolásához.

Megjegyzés : A hangszín, hangbeállítások, a rádió
programjai és a hangerõ (legfeljebb a VOL 20
hangerõig) tárolódik a készülék memóriájában.

A hangerõ és hangszín beállítása (Id. 2)
1. Állítsa be a hangerõt a VOLUME gomb segítségével.

= A képernyõn megjelenik a hangerõszintet jelzõ
felirat és egy 0-32 közötti szám. 

2. wOOx
A mélyhang kiemeléséhez nyomjuk le egyszer a
wOOx gombot, vagy többször a kikapcsoláshoz.

=A wOOx gomb világít, ha a wOOx be van 
kapcsolva.

Megjegyzés :
- a wOOx a TUNER, CD, USB PC LINK és a

GAME•AUX forrás esetén használható.
- Egyes lemezek valószínıleg magas modulációval van-

nak rögzítve, amely magas hangerõm torzít. Ha ez a
helyzet, kapcsoljuk ki a wOOx funkciót, vagy
csökkentsük a hangerõt.

3. EQUALIZER
A mély, közepes és magas hang beállításához nyomjuk
le egyszer vagy többször az EQUALIZER gombot,
majd az egyes szintek beállításához forgassuk el a
VOLUME gombot.

=A kijelzõn rövid ideig megjelenik a ,
, vagy szint (-5 tõl +5) vagy
.

Magyar KEZELÕGOMBOK

] , vagy
ha nincsen bent CD, illetve a

CD szennyezett, sérült vagy nem megfelelõen
van behelyezve.
– a CD-müveletek ideje alatt

– a MP3-CD müveletek ideje alatt

– Ha a CD le van állítva: az összes zeneszám
száma és a teljes lejátszási idõ

– , ha lezáratlan CD-R(W) lemezt
helyezett a készülékbe.

Megjegyzés: egyes MP3-CD-k beolvasása több mint 10
másodpercig is eltarthat.

4. A 2; gomb megnyomásával indítsa el a lejátszást.
=Jelenik meg: Az aktuális szám sorszáma és a

számból eltelt idõ MP3-CD / CD lejátszás
közben.

=MP3-CD esetében az album száma is megje-
lenik.

5. Ha meg akarja szakítani a lejátszást, nyomja meg
a 2; gombot. Ha folytatni kívánja a lejátszást,
nyomja meg ismét a 2; gombot.
= Kijelzõ: a pause alatt az eltelt lejátszási idõ

villog.

6. A MP3-CD/ CD lejátszás megállításához nyomja meg
a 9 gombot.

7. Nyomjuk le a STANDBY ON y gombot a készülék
be kapcsolásához.

Megjegyzés: A MP3-CD/ CD lejátszása akkor is befe-
jezõdik, ha:

– a CD fedele nyitva van.
– a CD a végére ért
– válasszunk másik hangforrást.

Lejátszás közben nyomjuk le röviden és egymás után a
BAND / DISPLAY gombot a szöveges információ
megjelenítéséhez.
MP3-CD-k
Nyomjuk le röviden és egymás után a BAND / 
DISPLAY gombot a szöveges pl.

– a szám neve és a számból eltelt idõ;
– az album neve és a számból eltelt idõ;
– az album száma és a szám sorszáma és a szám-

ból eltelt idõ;
– ID3 címke adatok, ha vannak. Egyéb esetben a

kijelzõn jelenik meg .

CD-k
Nyomjuk le röviden és egymás után a BAND / 
DISPLAY gombot a szöveges pl.

– Az aktuális szám sorszáma és a számból eltelt
idõ CD lejátszása közben;

– Az aktuális számból hátralévõ idõ.

Másik szám kiválasztása
• Nyomja meg a készüléken a SEARCH ∞ vagy §

gombot egyszer vagy ismételten mindaddig. ( ¡
vagy ™ a távirányítón)

• Ha röviddel a lemez behelyezése után vagy
megszakított lejátszás közben kiválasztottuk egy
szám sorszámát, a lejátszás megkezdéséhez le
kell nyomnunk a 2; gombot. .

Kizárólag MP3-CD módban: 
Elõször nyomja le az ALBUM-ot, aztán a PRESET –
vagy + gombot egyszer vagy többször a kívánt album
eléréséhez.

] Jelenik meg , ha nincs elérhetõ
album.

Dallamrész megkeresése egy számon belül
1. Tartsa lenyomva a SEARCH ∞ vagy § gombot.(a

távirányítón az 5 vagy 6)
– A CD lejátszása nagy sebességgel és alacsony

hangerõn történik.
– MP3-CD gyors elõre / visszafelé keresése közben

nem hallatszik hang.
2. Ha megtalálta a keresett dallamrészt, engedje el a

∞ vagy § gombot.(a távirányítón az 5 vagy 6)

Megjegyzés : Keresni csak számon belül lehet.

Különféle lejátszási módok: SHUFFLE és REPEAT
(ld 4 - 7)
A lejátszás megkezdése elõtt vagy aközben
kiválaszthat különféle lejátszási módokat és áttérhet
egyikrõl a másikra. A lejátszási módok a PROGRAM
funkcióval is kombinálhatók.
shuffle - a teljes CD/a program összes számának
lejátszása véletlen sorrendben
shuffle repeat all - a teljes CD/a program folyam-
atos, ismételt lejátszása véletlen sorrendben
repeat all - a teljes CD/a program ismételt lejátszása
repeat - az aktuális (véletlenszerû) szám folyamatos
lejátszása
1. A kívánt lejátszási mód kiválasztásához addig

nyomja meg ismételten a MODE egyszeri vagy
többszöri. (a távirányítón az SHUFFLE / REPEAT ).

MP3-CD/ CD LEJÁTSZÓ MP3-CD/ CD LEJÁTSZÓ MP3-CD/ CD LEJÁTSZÓ MP3-CD/ CD LEJÁTSZÓ
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USB PC LINK USB PC LINK
4. A telepítési útmutató automatikusan megjelenik. Ha

mégsem, nyissuk meg a CD-ROM meghajtót a
Windows Explorer, és kattintsunk kétszer az 
USBPCLINK.exe fájlra. Ekkor hajtsuk végre az alábbi
lépéseket:
– Válasszuk ki a kívánt nyelvet a felsorolásból.
– Válasszuk ki a installer driver.
– Válasszuk ki a installer MusicMatch jukebox.
– Válasszuk ki a többi opciót (Tutorial, Free good-

ies, FAQ).

Megjegyzés :
- Az elsõ használat elõtt olvassuk el a MusicMatch
oktató anyagot. Ellenõrizzük, hogy a számítógép hang-
ereje megfelelõen van beállítva ahhoz, hogy
hangkimenetet biztosítson a készüléken. Az optimális
teljesítményhez a MusicMatch hangszín funkcióját
alacsony szintre kell állítani.

5. Indítsuk el a MUSICMATCH JUKEBOX, és hoz-
zuk létre a kedvenc számaink lejátszási listáját úgy,
hogy a számítógépen bárhol lévõ szenei számokat a
lejátszási lista ablakba húzzuk.

Megjegyzés: 
-- Ha problémánk adódik az USB PC LINK használatával,
forduljunk az USB PC LINK telepítõ lemezen található FAQ
(gyakran ismétlõdõ kérdések) anyaghoz, vagy látogassunk
el a www.audio.philips.com oldalra a FAQ legutóbbi
frissítéséért.

Az USB PC LINK beállítás utáni mıködtetéséhez
lásd a „Csatlakozás az USB PC LINKKEZ" címı
anyagot. 
A CD digitális kimenetének engedélyezése
Mielõtt CD-ket játszanánk le a számítógép CD-ROM
meghajtóján, konfigurálni kell a számítógép hardverét az
alábbiak szerint:
Windows ME/ 2000/ XP esetében
1. Lépjünk be a rendszerpanel menübe, és kattintsunk

a 'RENDSZER', 'TULAJDONSÁGOK', 
'HARDVER', 'ESZKÖZKEZELÃ', 'CD-ROM
MEGHAJTÓK' és 'TULAJDONSÁGOK' 
elemekre.

Windows 98 SE esetében
2. Ellenõrizzük, hogy be van-e jelölve (engedélyezve

van-e) az 'Digitális CD engedélyezése a CD-
ROM eszköz számára' beállítás.

Megjegyzés:-A windows 98 SE esetében a
helyes konfiguráláshoz valószínıleg szükség van a
számítógép kézikönyvére.

Az USB PC LINK csatlakoztatása (ld 9)
Az USB PC LINK lehetõvé teszi, hogy az erõteljes AZ2558
erõsítõn és hangszórókon keresztül játsszuk le a
számítógépen tárolt zenei anyagainkat

FONTOS!
Ellenõrizzük, hogy telepítve van-e a MusicMatch
szoftver. Az USB PC Link esetében lásd: "Útmu-
tató a gyors beállításhoz" 
1. Kapcsoljuk be a számítógépet, és AZ2558.

] Hogy a számítógép hangereje hallható, és nincs
minimumra állítva.

2. Nyomjuk le egyszer vagy többször a SOURCE ( a
távirányítón az USB) gombot az USB PC LINK
kiválasztásához .

3. Megfelelõ csatlakoztatás esetén a számítógép
automatikusan elindítja a MUSICMATCH 
JUKEBOX szoftvert.
] Digitalizált hang észlelésekor görgetve megje-

lenik az aktuális szám neve.

] Ha egy ideig a felirat jelenik
meg görgetve, ellenõrizzük a számítógép és a
készülék közötti csatlakozást.

4. Nyomjuk le a ¡ vagy ™ gombokat a kívánt szám
lejátszási listán való kieleméséig.

5. A 2; gomb megnyomásával indítsa el a lejátszást.
] Megjelenik a szám ideje, és a szám neve 

egyszer végigfut
Megjegyzés: A kijelzõ CSAK a nagy betıs angol
karaktereket tudja megjeleníteni.
6. Ha szeretnénk megjeleníteni a szám részletes adatait,

nyomjuk le a MODE gombot.
A lejátszási lista lejátszásakor:
– A távirányítón nyomjuk le a SHUFFLE / REPEAT

gombot a számok véletlenszerı lejátszásához /
folyamatos ismétléséhez.

7. A lejátszási módok törléséhez / a lejátszás leál-
lításához nyomjuk le a 9 gombot, vagy válasszunk
másik hangforrást.
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UPOZORNENIE
Ak budete ovládacie gombíky pou|íva† inak∂ie ako je uvedené v tomto návode
na pou|itie, ak vykonáte iné nastavenia alebo aplikujete iné postupy ne| aké sú
v návode uvedené, vystavíte sa nebezpeèenstvu ∂kodlivého o|iarenia alebo
mô|e dôjs† k inej neoèakávanej udalosti.

FIGYELEM
Ha nem az ezen kézikönyvben ismertetett módon használja a szabályzókat,
végzi el a beállításokat, vagy más eljárásokat alkalmaz, akkor veszélyes 
sugárzás érheti, vagy más, bizonytalan kimenetelû esemény történhet.

Prístroj odpovedá predpisom Európskeho spoloèenstva o
poruchách v rádiovej frekvencii.

A készülék megfelel az Európai Unió rádiófrekvenciás zavarra
vonatkozó elõírásainak.

KA BIZTONSÁGRA VONATKOZÓ TUDNIVALÓK
ÉS ÁLTALÁNOS KARBANTARTÁS (Id 0)

• A készüléket, elemeket vagy a CD-t  ne tegye ki ned-
vességnek, esõnek, homoknak vagy túlzott hõnek.

• A készüléket puha, enyhén megnedvesített szarvas-
bõrrel lehet tisztítani. Ne használjon alkoholt,
ammóniát, benzint vagy súrolóanyagot tartalmazó
tisztítószert, mert ezek károsíthatják a készülék
házát.

• A készüléket szilárd, sima felületre helyezze, ahol
nem borulhat fel. A túlmelegedést elkerülendõ
mindig hagyjon kellõ szabad helyet a készülék
körül, hogy szellõzhessen.

A CD-lejátszó és a CD-k kezelése
• Ha a CD-lejátszó nem olvassa jól a CD-ket, a

kereskedelmi forgalomban kapható tisztító CD-vel
tisztítsa meg a lencsét, mielõtt javíttatni vinné a
készüléket. Más tisztítási módszerrel ne próbálkoz-
zon, mert tönkreteheti a lencsét.

• A CD-lejátszó lencséjéhez soha nem szabad hozzányúl-
ni!

• Ha hirtelen kerül a készülék hideg helyrõl melegre,
akkor páralecsapódás keletkezhet és a CD-lejátszó
lencséje bepárásodhat. Ilyenkor nem lehet CD-t
lejátszani. Ne próbálja ilyenkor megtisztítani a
lencsét, hanem hagyja a készüléket meleg helyen,
hogy a nedvesség elpárologjon.

• A CD ajtaját mindig zárja be, hogy a lencsék
porosodása elkerülhetõ legyen.

• A CD-t úgy tisztítsa, hogy középtõl egyenes vonal-
ban kifelé haladva áttörli egy puha, szöszmentes
ruhával. Ne használjon tisztítószert, mert az
károsíthatja a lemezt.

• Sohane írjon a CD-re és ne ragasszon rá címkét.

V prípade akejkoπvek závady, predt¥m ako odnesiete prístroj do opravovne, skontrolujte ho podπa ni|e uveden¥ch
bodov. Ak sa Vám nepodarí problém podπa na∂ich návrhov vyrie∂i†, obrá†te sa na predajòu alebo na servis.

UPOZORNENIE: Neotvárajte kryt prístroja, aby ste neriskovali zásah elektrick¥m
prúdom. Za |iadnych okolností sa nepokú∂ajte prístroj sami opravi†, v tomto prípade toti|
stratíte záruku.

Nie je zvuk/napätie

– Nie je nastavená VOLUME
• Silu zvuku nastavíte regulátorom VOLUME
– Sie†ov¥ prípoj nie je dobre zasunut¥
• Zasuòte dobre sie†ov¥ prípoj
– Vyèerpané/nesprávne vlo|ené napájacie èlánky
• Vlo|te (nové) napájacie èlánky so správnou polaritou
– Zostali pripojené slúchadlá
• Odpojte slúchadlá
– Elektrostatické vybitie / ru∂enie
• Odpojte prístroj. Ak sú vlo|ené batérie, vyberte ich z

priestoru pre batérie. Stlacte a podr|te STANDBY ON
y na dobu 10 sekúnd, potom prístroj znovu zapojte /
vlo|te batérie naspät a pokúste sa prístroj znovu 
aktivovat.

• Ak je prístroj v re|ime USB PC LINK, skontrolujte, ci je
hlasitost vá∂ho pocítaca dostatocne zv¥∂ená a nie nas-
tavená na minimum.

• Ak chcete prehrávat CD disk z CD-ROM mechaniky
vá∂ho pocítaca, pokyny hladajte v USB PC Link -
Enable digital CD audio output

– CD obsahuje iné ako audio súbory
• Stlaète SEARCH ∞ alebo § jeden alebo viackrát,

aby ste sa dostali k CD audio záznamu, namiesto
dátového súboru

Zlá kvalita zvuku v re|ime GAME•AUX
• Nastavte hlasitost na prístroji AZ2558 alebo va∂ej

hernej konzole.

¤um na príjme alebo skreslen¥ príjem rádioprijímaèa

– Elektrická interferencia: prístroj je umiestnen¥ príli∂
blízko k televízoru, video alebo k poèítaèu

• Umiestnite ho vo väè∂ej vzdialenosti od t¥chto prístrojov

Diaπkov¥ ovládaè nefunguje správne 

– Vyèerpané/nesprávne vlo|ené napájacie èlánky
• Vlo|te (nové) napájacie èlánky so správnou polaritou
– Príli∂ veπk¥ uhoπ/vzdialenos† od prístroja
• Zmen∂ite uhoπ/vzdialenos†

Zl¥ príjem rádioprijímaèa

– Slab¥ signál vysielaèa
• FM/ MW: Nastavte teleskopickú anténu FM/ MW, aby

bol príjem èo najlep∂í

Zobrazí sa nápis 

– Na CD-R(W) nie je záznam alebo nie je finalizovaná
• Pou|ívajte finalizovanú CD-R(W)

Zobrazí sa nápis

– Nie je vlo|ené CD 
• Vlo|te vhodn¥ disk
– Po∂kodená alebo zneèistená CD
• Vymeòte/oèistite CD, pozri Údr|ba
– Laserová optika sa opotila
• Poèkajte, a| sa vyjasní

Prehrávaè CD preskakuje skladby

– Po∂kodená alebo ∂pinavá CD
• Vymeòte alebo oèistite CD
– Je zapojená funkcia shuffle alebo program
• Vypnite funkciu shuffle/ program

je zobrazené v re|ime USB PC
LINK na dobu viac ako 10 sekúnd
– Skontrolujte prosím prepojenie medzi pocítacom a

prístrojom. Ak je to potrebné, precítajte si prosím kapi-
tolu Pripojenie ku USB PC LINK, kde nájdete pokyny
pre po|adované pociatocné nastavenie.

• Ubezpecte sa, |e pripojen¥ pocítac je zapnut¥ a softvér
MusicMatch je spusten¥.

Zvuk poèas prehrávania MP3 preskakuje

– Súbor MP3 vytvoren¥ pri úrovni kompresie presahujúcej
320 kbit/s

• Pre vytvorenie CD hudobn¥ch záznamov vo formáte
MP3 pou|ite ni|∂iu úroveò kompresie

Nemo|no nájs† |elan¥ titul MP3

– Zlá pou|itá koncovka a/ alebo názov súboru s
nevhodn¥mi textov¥mi znakmi

• Uistite sa, |e názvy súborov sú napísane s
anglick¥mi textov¥mi znakmi a |e MP3 súbory majú
koncovku ..MMPP33

DÔLE\ITÉ!
Zmeny nie sú v¥robcom povolené a mô|u zru∂it oprávnenie pou|ívatela na pre-
vádzkovanie prístroja AZ2558.

FONTOS!
A Gyártó által nem engedélyezett módosítások miatt megszınhet a felhasználó 
engedélye az AZ2558 mıködtetésére.

Nincs hang/feszültség

– A VOLUME nincs beállítva
• Állítsa be a hangerõt a VOLUME gombbal
– A hálózati csatlakozó nem megfelelõen csatlakozik
• Csatlakoztassa jól a hálózati csatlakozót
– Az elemek kimerültek/nem jól vannak betéve
• Tegye be az (új) elemeket polaritáshelyesen
– Fejhallgató van csatlakoztatva
• Vegye le a fejhallgatót
– Elektrosztatikus kisülés / interferencia
• Húzza ki a készüléket a fali csatlakozóból. Ha elemek

vannak benne, távolítsuk el azokat a tartójukból.
Nyomjuk le 10 másodpercig a STANDBY ON y

fgombot, majd csatlakoztassuk újra a hálózathoz /
helyezzük vissza az elemeket, és próbáljuk meg újból
aktiválni a készüléket.

• USB PC LINK üzemmódban ellenõrizzük, hogy a
számítógép hangereje hallható, és nincs minimumra
állítva.

• Ha a számítógép CD-ROM meghajtójából játszink le
CD-t, olvassuk el az USB PC Link - Enable digital
CD audio output alatti tájékoztatást

– A CD nem audio fájlokat tartalmaz
• Nyomja le még egyszer vagy többször a SEARCH

∞ vagy § gombot, hogy az adatfájlt átlépve zene-
fájlhoz  ugorjon a készülék

Rossz hangminõség GAME•AUX üzemmódban
• Állítsuk be a hangerõt az AZ2558 játékkonzolon.

A rádióadás vétele zajos vagy torz
– Elektromos interferencia: a készülék túl közel van

televízióhoz, képmagnóhoz vagy számítógéphez
• Növelje meg a távolságot

A távirányító nem megfelelõen mûködik
– Az elemek kimerültek/nem jól vannak betéve
• Tegye be az (új) elemeket polaritáshelyesen
– Túl nagy a szög/távolság a készüléktõl
• Csökkentse a szöget/távolságot

Rossz a rádióadás vétele

– Gyenge a rádióadó jele
• FM / MW: Állítsa be az FM/ MW teleszkópanten-

nát, hogy a legjobb legyen a vétel

A felirat látszik
– A CD-R(W) lemezen nincs felvétel vagy nincs

véglegesítve
• Véglegesített CD-R(W) lemezt használjon

A
felirat látszik
– Nincs behelyezve CD
• Helyezzünk be megfelelõ lemezt
– A CD hibás vagy piszkos
• Cserélje ki/tisztítsa meg a CD-t, lásd Karbantartás
– A lézeroptika bepárásodott
• Várjon, míg az optika kitisztul

A CD átugrik számokat

– A CD hibás vagy piszkos
• Cserélje ki vagy tisztítsa meg a CD-t
– A shuffle vagy program be van kapcsolva
• Kapcsolja ki a shuffle/program módot

Az USB PC LINK üzemmódban több mint 10
másodpercig megjelenik a
felirat.
– Ellenõrizzük a számítógép és a készülék közötti csat-

lakozást. Szükség esetén olvassuk el Az USB PC Link
csatlakoztatása címı részt a szükséges eredeti beál-
lításhoz.

• Ellenõrizzük, hogy a csatlakoztatott számítógép be
van-e kapcsolva, és hogy fut-e a MusicMatch szoftver.

A hang kihagyás MP3 lejátszás alatt

– Az MP3 fájl 320kbps feletti tömörítéssel készült
• A CD-számok MP3 formátumba konvertálásánál

alacsonyabb tömörítési szintet használjon

A keresett MP3 cím nem található

– Rossz a fájl kiterjesztése, illetve a fájl neve érvényte-
len karaktereket tartalmaz

• Gyõzõdjön meg arról, hogy a fájlnevek csak az
angol ábécé betüit tartalmazzák, illetve, hogy az
MP3 fájlok neve .MP3-ra végzõdik

Ha bármilyen hiba elõfordul, mielõtt javíttatni vinné a készüléket, ellenõrizze az alább felsoroltakat. Ha a fel-
sorolt javaslatok alapján nem tudja megoldani a problémát, akkor forduljon a forgalmazóhoz vagy a szervizhez.

FIGYELMEZTETÉS: Ne nyissa ki a készülék házát, mert áramütés érheti. Semmilyen
körülmények között se próbálja önmaga megjavítani a készüléket, mert ebben az esetben
megszûnik a garancia.

NEHÉZ!
Fogjuk meg mindkét fogantyút,
amikor szállítjuk vagy felemeljük az
AZ2558 készüléket.

TA\KÉ!
Pri prená∂aní alebo dvíhaní AZ2558
dr|te prístroj za obe rúcky.
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Ô‡‚‡Ï ÔÓÚÂ·ËÚÂÎfl, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚Ï ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ËÏ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ
êÓÒÒËÈÒÍÓÈ îÂ‰Â‡ˆËË, Ë ÌË ‚ ÍÓÂÈ ÏÂÂ ÌÂ Ó„‡ÌË˜Ë‚‡ÂÚ Ëı.

ç‡ÒÚÓfl˘‡fl „‡‡ÌÚËfl ‰ÂÈÒÚ‚ÛÂÚ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ Ó‰ÌÓ„Ó „Ó‰‡ Ò ‰‡Ú˚
ÔËÓ·ÂÚÂÌËfl ËÁ‰ÂÎËfl Ë ÔÓ‰‡ÁÛÏÂ‚‡ÂÚ „‡‡ÌÚËÈÌÓÂ Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËÂ
ËÁ‰ÂÎËfl ‚ ÒÎÛ˜‡Â Ó·Ì‡ÛÊÂÌËfl ‰ÂÙÂÍÚÓ‚, Ò‚flÁ‡ÌÌ˚ı Ò Ï‡ÚÂË‡Î‡ÏË Ë
‡·ÓÚÓÈ. Ç ˝ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ ËÏÂÂÚ Ô‡‚Ó, ÒÂ‰Ë ÔÓ˜Â„Ó, Ì‡
·ÂÒÔÎ‡ÚÌ˚È ÂÏÓÌÚ ËÁ‰ÂÎËfl. ç‡ÒÚÓfl˘‡fl „‡‡ÌÚËfl ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸Ì‡ ÔË
ÒÓ·Î˛‰ÂÌËË ÒÎÂ‰Û˛˘Ëı ÛÒÎÓ‚ËÈ:

1. àÁ‰ÂÎËÂ ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ ÔËÓ·ÂÚÂÌÓ ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡ ÚÂËÚÓËË êÓÒÒËË,
ÔË˜ÂÏ ËÒÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ‰Îfl ÎË˜Ì˚ı ·˚ÚÓ‚˚ı ÌÛÊ‰. àÁ‰ÂÎËÂ ‰ÓÎÊÌÓ
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òfl ‚ ÒÚÓ„ÓÏ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ËÌÒÚÛÍˆËÂÈ ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË Ò
ÒÓ·Î˛‰ÂÌËÂÏ Ô‡‚ËÎ Ë ÚÂ·Ó‚‡ÌËÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË.

2. é·flÁ‡ÌÌÓÒÚË ËÁ„ÓÚÓ‚ËÚÂÎfl ÔÓ Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÈ „‡‡ÌÚËË ËÒÔÓÎÌfl˛ÚÒfl Ì‡
ÚÂËÚÓËË êÓÒÒËË ÔÓ‰‡‚ˆ‡ÏË Ë ÓÙËˆË‡Î¸Ì˚ÏË Ó·ÒÎÛÊË‚‡˛˘ËÏË
(ÒÂ‚ËÒ) ˆÂÌÚ‡ÏË.

3. ç‡ÒÚÓfl˘‡fl „‡‡ÌÚËfl ÌÂ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌflÂÚÒfl Ì‡ ‰ÂÙÂÍÚ˚ ËÁ‰ÂÎËfl,
‚ÓÁÌËÍ¯ËÂ ‚ ÂÁÛÎ Ú̧‡ÚÂ:
‡) ıËÏË˜ÂÒÍÓ„Ó, ÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍÓ„Ó ËÎË ËÌÓ„Ó ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl, ÔÓÔ‡‚¯Ëı
ÔÓÒÚÓÓÌÌËı ÔÂ‰ÏÂÚÓ‚, Ì‡ÒÂÍÓÏ˚ı ‚Ó ‚ÌÛÚ¸ ËÁ‰ÂÎËfl;
·) ÌÂÔ‡‚ËÎ¸ÌÓÈ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË, ‚ÍÎ˛˜‡fl, ÌÓ ÌÂ Ó„‡ÌË˜Ë‚‡flÒ¸,
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂÏ ËÁ‰ÂÎËfl ÌÂ ÔÓ Â„Ó ÔflÏÓÏÛ Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌË˛ Ë ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ ‚
˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆË˛ ËÁ‰ÂÎËfl ‚ Ì‡Û¯ÂÌËÂ Ô‡‚ËÎ Ë ÚÂ·Ó‚‡ÌËÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË;
‚) ËÁÌÓÒ‡ ‰ÂÚ‡ÎÂÈ ÓÚ‰ÂÎÍË, Î‡ÏÔ, ·‡Ú‡ÂÈ, Á‡˘ËÚÌ˚ı ˝Í‡ÌÓ‚,
Ì‡ÍÓÔËÚÂÎÂÈ ÏÛÒÓ‡, ÂÏÌÂÈ, ˘ÂÚÓÍ Ë ËÌ˚ı ‰ÂÚ‡ÎÂÈ Ò Ó„‡ÌË˜ÂÌÌ˚Ï
ÒÓÍÓÏ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl;
„) ÂÏÓÌÚ‡ Ë/ËÎË Ì‡Î‡‰ÍË ËÁ‰ÂÎËfl, ÂÒÎË ÓÌË ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌ˚ Î˛·˚ÏË ËÌ˚ÏË
ÎËˆ‡ÏË ÍÓÏÂ Ó·ÒÎÛÊË‚‡˛˘Ëı ˆÂÌÚÓ‚;
‰) ‡‰‡ÔÚ‡ˆËË Ë ËÁÏÂÌÂÌËfl Ò Ó·˚˜ÌÓÈ ÒÙÂ˚ ÔËÏÂÌÂÌËfl ËÁ‰ÂÎËfl,
ÛÍ‡Á‡ÌÌÓÈ ‚ ËÌÒÚÛÍˆËË Ôo ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË.

4. ç‡ÒÚÓfl˘‡fl „‡‡ÌÚËfl ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸Ì‡ ÔÓ ÔÂ‰˙fl‚ÎÂÌËË ‚ÏÂÒÚÂ Ò
ÓË„ËÌ‡ÎÓÏ Ì‡ÒÚÓfl˘Â„Ó Ú‡ÎÓÌ‡ ÓË„ËÌ‡Î‡ ÚÓ‚‡ÌÓ„Ó ˜ÂÍ‡, ‚˚‰‡ÌÌÓ„Ó
ÔÓ‰‡‚ˆÓÏ, Ë ËÁ‰ÂÎËfl, ‚ ÍÓÚÓÓÏ Ó·Ì‡ÛÊÂÌ˚ ‰ÂÙÂÍÚ˚.

5. ç‡ÒÚÓfl˘‡fl „‡‡ÌÚËfl ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸Ì‡ ÚÓÎ¸ÍÓ ‰Îfl ËÁ‰ÂÎËÈ,
ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÏ˚ı ‰Îfl ÎË˜Ì˚ı ·˚ÚÓ‚˚ı ÌÛÊ‰, Ë ÌÂ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌflÂÚÒfl Ì‡
ËÁ‰ÂÎËfl, ÍÓÚÓ˚Â ËÒÔÓÎ¸ÁÛ˛ÚÒfl ‰Îfl ÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍËı, ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌ˚ı ËÎË
ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚ı ˆÂÎÂÈ.

èÓ ‚ÒÂÏ ‚ÓÔÓÒ‡Ï „‡‡ÌÚËÈÌÓ„Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl ËÁ‰ÂÎËÈ îËÎËÔÒ
Ó·‡˘‡ÈÚÂÒ¸ Í Ç‡¯ÂÏÛ ÏÂÒÚÌÓÏÛ ÔÓ‰‡‚ˆÛ.
îËÏ‡ îËÎËÔÒ ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÚ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ ÒÓÍË ÒÎÛÊ·˚ ËÁ‰ÂÎËfl:

ÉÛÔÔ‡ 1–5 ÎÂÚ
ê‡‰ËÓ, ‡‰ËÓ·Û‰ËÎ¸ÌËÍË, Ï‡„ÌËÚÓÎ˚, ÔÂÂÌÓÒÌ˚Â Ï‡„ÌËÚÓÎ˚,
ÚÂÎÂÙÓÌÌ˚Â ‡ÔÔ‡‡Ú˚ (ÔÓ‚Ó‰Ì˚Â) Ë ‰Û„‡fl ÔÓ‰ÛÍˆËfl, ËÏÂ˛˘‡fl
ÌÂ·ÓÎ¸¯Û˛ ÒÚÓËÏÓÒÚ¸.

ÉÛÔÔ‡ 2–7 ÎÂÚ
èÂÒÓÌ‡Î¸Ì˚Â ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ˚ Ë ÔÂeÙÂËÈÌ˚Â ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡, ˆ‚ÂÚÌ˚Â
ÚÂÎÂ‚ËÁÓ˚ (‚ÍÎ˛˜‡fl ÔÓÂÍˆËÓÌÌ˚Â), ‚Ë‰ÂÓÏ‡„ÌËÚÓÙÓÌ˚,
‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸Ì˚Â Ï‡„ÌËÚÓÎ˚, Hi-Fi Á‚ÛÍÓ‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰fl˘‡fl ‡ÔÔ‡‡ÚÛ‡
(‚ÍÎ˛˜‡fl ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ˚), ‚Ë‰ÂÓÍ‡ÏÂ˚ Ô ÔÂÂÌÓÒÌ˚Â ‚Ë‰ÂÓÛÒÚÓÈÒÚ‚‡,
‡‰ËÓÚÂÎÂÙÓÌ˚ (·ÂÒÔÓ‚Ó‰Ì˚Â), ˆËÙÓ‚˚Â ÒoÚo‚˚Â ÚÂÎÂÙÓÌ˚ Ë
‡ÔÔ‡‡ÚÛ‡ Ë„Ó‚Ó„Ó Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËfl.

îËÏ‡ îËÎËÔÒ Û‰ÂÎflÂÚ ·ÓÎ¸¯ÓÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Í‡˜ÂÒÚ‚Û ‚˚ÔÛÒÍ‡ÂÏÓÈ
ÔÓ‰ÛÍˆËË. èË ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËË ÂÂ ‰Îfl ÎË˜Ì˚ı (·˚ÚÓ‚˚ı) ÌÛÊ‰ Ò
ÒÓ·Î˛‰ÂÌËÂÏ Ô‡‚ËÎ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ÒÓÍ Ëı ÒÎÛÊ·˚ ÏÓÊÂÚ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ
ÔÂ‚˚ÒËÚ¸ ÓÙËˆË‡Î¸Ì˚È ÒÓÍ ÒÎÛÊ·˚, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚È ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò
‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ËÏ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ Ó Ô‡‚‡ı ÔÓÚÂ·ËÚÂÎÂÈ.

îËÏ‡ îËÎËÔÒ
î‡ÍÒ: (095)755-69-23

✃

Környezetvédelmi szempontok
A készülék csomagolása fölösleges anyagokat nem tartalmaz. Mindent megtettünk annak
érdekében, hogy a csomagolóanyagok könnyen szétválaszthatók legyenek három egynemû
anyagra: karton (doboz), polisztirol (hungarocell), polietilén (zacskók, védõlap).

A készülék olyan anyagokból áll, melyek újrahasznosíthatók, ha a szétszerelést hozzáértõcég
végzi. Kérjük, hogy a csomagolóanyagokat, kimerült elemeket és a kiöregedett készüléket a
helyi elõírások figyelembevételével helyezze a hulladékgyûjtõkbe.

SLOVAK REPUBLIC

Prístroj sa nesmie pou|íva† v mokrom a vlhkom prostredí! Chránte pred striekajúcou 
a kvapkajúcou vodou!

Pre ochranu |ivotného prostredia
Prístroj nie je zabalen¥ do nadbytoèn¥ch obalov. Urobili sme v∂etko preto, aby obal mohol
by† rozdelen¥ na tri rovnorodé materiály: kartón (obaly), polystyrol (protinárazové vlo|ky) a
polyetylén (vrecká, ochranná fólia).

Prístroj je vyroben¥ z tak¥ch materiálov, ktoré je mo|né znovu spracova†, ak demontá|
vykonáva ∂peciálne vybavená odborná firma. Obalov¥ materiál, pou|ité batérie a u|
nepou|iteπn¥ prístroj vlo|te, prosím, podπa miestnych predpisov a zvyklostí do nádob na
odpadky.

MAGYARORSZÁG

Minõségtanúsítás
A garanciajegyen feltüntetett forgalombahozó vállalat a 2/1984. (III.10.) 
BkM-IpM együttes rendelet értelmében tanúsítja, hogy ezen készülék megfelel
a mûszaki adatokban megadott értékeknek.

Figyelem!
A meghibásodott készüléket - beleértve a hálózati csatlakozót is - csak 
szakember (szerviz) javíthatja.

Ne tegye ki a készüléket esõnek vagy nedvesség hatásának!

Garancia
A forgalombahozó vállalat a termékre 12 hónap garanciát vállal.

Névleges feszültség ................................................................220–230 V
Elemes mûködéshez.....................................................................8 × R20
Névleges frekvencia ........................................................................50 Hz

Teljesítmény
maximális ...............................................................................≤ 54 W
névleges.....................................................................................15 W
készenléti állapotban...............................................................≤ 5 W

Érintésvédelmi osztály II.

Tömeg..............................................................................................5,5 kg

Befoglaló méretek
szélesség ...............................................................................567 mm
magasság ..............................................................................185 mm
mélység .................................................................................301 mm

Rádiórész vételi tartomány
URH.............................................................................87,5–108 MHz
Középhullámú ..............................................................531–1602 kHz

Erõsítõrész
Kimeneti teljesítmény.........................................................800 W PMPO

2 × 10 W RMS

Megjegyzés

Poznámka

Magyar
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Poznámka :

– EQUALIZER je mo|né pou|it pocas re|imov
TUNER, CD, USB PC LINK a GAME.•AUX .

– Aby sa predi∂lo ru∂eniu zvuku, funguje ovládanie
basov zvlá∂†. Nie je mo|né kombinova† basy z
EQUALIZER-a s wOOx.

4. GAMESOUND
Ak chcete nastavit zvuky pre hry, stlacte raz alebo
viackrát GAMESOUND, cím si vyberiete podla svojho
|elania.

=Na displeji sa na krátko zobrazí ,

, alebo .
Poznámka : GAMESOUND je mo|né pou|ívat len
pocas hrania pri zdroji GAME•AUX .

MUTE: Ako stlmit zvuk
1. Stlaète MUTE na diaπkovom ovládaèi, èím

okam|ite preru∂íte prehrávanie zvuku.
=Prehrávanie pokraèuje bez zvuku a displej bliká

.
2. Obnovi† prehrávanie zvuku mô|ete nasledovne:

– stlaète MUTE znovu;
– pou|ite ovládanie hlasitosti;
– prepnite na in¥ zdroj.

DIGITÁLNY RÁDIOPRIJÍMAÈ (viì 3)
Ladenie rozhlasov¥ch staníc
1. Stlaète na prístroji STANDBY ON y, èím ho 

zapnete.a stlaète raz alebo viackrát SOURCE, èím
vyberiete po|adovanú funkciu: TUNER (alebo raz
stlaète TUNER na diaπkovom ovládaèi).
= Na displeji sa na krátko zobrazí

úroveò , nasledovaná hodnotami vlnové pásmo,
frekvencia a èíslo prednastavenej stanice , ak je
u| ulo|ená.

2. Stisnite jedenkrát alebo niekoπkokrát gombík
BAND / DISPLAY a zvoπte vlnovú dfi|ku. (na
dialkovom ovládaci TUNER )

3. Naladenie staníc: |elanú stanicu si mô|ete 
naladi† manuálne, alebo pomocou automatického
vyhπadávania:
Stlaète ∞ alebo § (5 alebo 6 na diaπkovom ovlá-
daèi ) a tlaèidlo uvoπnite, a| keï sa rozbehnú hod-
noty frekvencie na displeji.
= Rádioprijímaè sa automaticky naladí na rozh-

lasovú stanicu s dostatoène siln¥m vysielacím
signálom. Poèas automatického ladenia sa na
displeji zobrazí oznaèenie .

4. 3 krok opakujte a| nájdete hπadanú rozhlasovú stan-
icu.

• Ak ladíte na rozhlasovú stanicu so slab¥m
signálom, stisnite niekoπkokrát krátko gombík
SEARCH ∞ alebo § , a| príjem bude dostatoèn¥.
(na dialkovom ovládaci 5 alebo 6 ) .

Pre zlep∂enie príjmu rozhlasovej stanice:
• Ak zvolíte pásmo FM, vysuòte teleskopickú anténu.

Anténu nakloòte a otáèajte ju. Ak je signál príli∂
siln¥ (vysielaè je príli∂ blízko), skrá†te jej dfi|ku.

• Pre príjem MW má prístroj vstavanú anténu,  preto
teleskopická anténa nie je potrebná. Otáèaním
prístroja nastavte vstavanú anténu do správneho
smeru.

Programovanie rozhlasov¥ch staníc
Do pamäti je mo|né ulo|i† celkom 30 rozhlasov¥ch
staníc, manuálne alebo automaticky (Automatické
ulo|enie do pamäti)).

Automatické ulo|enie do pamäti
Autostore automaticky zaène programovanie rozh-
lasov¥ch staníc od 1. Prístroj ulo|í iba tie stanice,
ktoré e∂te v pamäti ulo|ené nie sú.
1. Stisnutím jedenkrát alebo niekoπkokrát gombíka

ALBUM / PRESET- alebo + .
2. Stisnutím gombíka PROG na najmenej 4 sekundy

sa zapne autostore programovanie.
= Na displeji zobrazí : a dostupné

stanice budú ulo|ené postupne, najprv vlnové
pásmo FM, potom MW.  Po ulo|ení v∂etk¥ch
nájden¥ch staníc, zaène automaticky hra† prvá
prednastavená stanica.

Manuálne programovanie 
1. Nalaïte |iadanú rozhlasovú stanicu (pozri

Ladenie rozhlasov¥ch staníc).
2. Stisnutím gombíka PROG vstúpte do 

programovacej funkcie.
= Displej: svieti oznaèenie program .

3. Stlaète ALBUM / PRESET- alebo + raz alebo
viackrát, priradenie èísla 1 a| 30 pre túto stanicu.

4. Voπbu potvrïte opätovn¥m stisnutím gombíka PROG.
= Na displeji zobrazí : vlnové pásmo, frekvencia a

èíslo prednastavenej stanice.

5. Opakovaním predchádzajúcich ∂tyroch krokov
ulo|te do pamäti ïal∂ie rozhlasové stanice.

Poznámka : Naprogramovanú rozhlasovú stanicu je
mo|né z pamäti zotrie† tak, |e na jej miesto ulo|íte inú
frekvenènú hodnotu.

Len re|im MP3-CD: 
Aby ste na∂li svoj album najskôr stlaète ALBUM,
PRESET ++ alebo −− jeden alebo viackrát. (na diaπkovom
ovládaèi ¡ alebo ™)
2. Stisnite gombík PROG.

™ Na displeji zobrazí : program a zvolené èíslo
skladby sa na krátko zobrazia na displeji

.
™Na displeji zobrazí : ak nie je

vybratá skladba pre naprogramovanie.
3. Opakovaním krokov 1-2 voπte a ukladajtedo

pamäti ïal∂ie skladby.
™ Ak sa pokúsite do pamäti ulo|i† viac ako 20

skladieb, na displeji sa zobrazí oznaèenie
.

4. Stisnutím gombíka 2; zapojte reprodukciu.

Poznámka : Poèas normálneho prehrávania, mô|ete
stlaèi† PROG a prida† aktuálnu skladbu do vá∂ho pro-
gramovaného zoznamu skladieb.

Kontrola programu
Ak podr|íte v pozícii zastavenia alebo poèas reproduk-
cie stisnut¥ gombík PROG, na displeji sa postupne
zobrazia v∂etky naprogramované skladby.

=Na displeji zobrazí : ak nie sú
naprogramované skladby.

Zotrenie programu
Program je mo|né zotrie† nasledujúcim spôsobom:
• Poèas reprodukcie stisnite dvakrát gombík 9

=Na displeji sa na chvíπu zobrazí nápis 
a oznaèenie program zhasne.

• stlaète STANDBY ON y

• vyberte in¥ zdroj zvuku
• otvorenie dvierok CD

GAMESOUND (viì 8)
PREHRÁVANIE S GAMESOUND:
1. Na prístroji stlacte SOURCE a zvolte si funkciu

GAME•AUX (na dialkovom ovládaci AUX)
=Na displeji prebehne .

2. Pripojte va∂u konzolu na linkové prípojky typu cinc
v prednej casti prístroja AUDIO IN ( LEFT /
RIGHT) a VIDEO IN.

3. Stlacte raz alebo viackrát GAMESOUND, cím si
vyberiete podla svojho |elania.

=Na displeji sa na krátko zobrazí ,
, alebo .

Pripojenie in¥ch zariadení k vá∂mu prístroju
Pomocou dodaného video kábla mô|ete pripojit konek-
tor VIDEO OUT v zadnej casti prístroja na konektor
VIDEO IN na televízore alebo na videu, pre pozeranie
alebo nahrávanie.

USB PC LINK
Krátky návod pre nastavenie
Po|iadavky na systém PC

– USB port s Windows 98 SE / ME/ 2000/ XP
– Intel Pentium MMXX200 alebo lep∂í
– CD ROM mechanika

In∂talácia softvéru MusicMatch
1. Pomocou dodaného USB kábla mô|ete pripojit prístroj

na USB port vá∂ho pocítaca. .(viì B)
2. Stlacte raz alebo viackrát SOURCE ( na diaπkovom

ovládaèi USB) a zvolte USB PC LINK .
3. Zapnite vá∂ pocítac a vlo|te dodan¥ invtalacn¥ disk

USB PC LINK do CD-ROM mechaniky vá∂ho pocítaca.
Túto softvérovú aplikáciu si mô|ete stiahnut aj z:
http://www.audio.philips.com.

DÔLE\ITÉ!
Pou|ívajte prosím pre vás upraven¥ softvér
MusicMatch pre va∂u aplikáciu USB PC Link. Ak je
to potrebné odin∂talujte najprv z vá∂ho pocítaca
v∂etok in¥ softvér MusicMatch jukebox.
4. Sprievodca in∂taláciou sa objaví automaticky. Ak sa

tak nestane, v programe Windows Explorer prejdite
na CD-ROM mechaniku a dvojkliknite na 
USBPCLINK.exe. Potom vykonajte nasledujúce
kroky: 
– Zo zoznamu si vyberte vám vyhovujúci jazyk
– Zvolte installer driver.
– Zvolte installer MusicMatch jukebox.
– Zvolte si aj ostatné mo|nosti (Tutorial, Free

goodies, FAQ).

Poznámka:
- Pred prv¥m pou|itím si prosím precítajte sprievodcu
pre MusicMatch. Ubezpecte sa, |e hlasitost vá∂ho
pocítaca je primerane nastavená, tak aby postacovala
pre zvukov¥ v¥stup z vá∂ho prístroja. Pre optimálny
v¥kon by mala byt funkcia equalizér v MusicMatch
nastavená na nízku úroven.

5. Spustite MUSICMATCH JUKEBOX a vytvorte si
vá∂ vlastn¥ zoznam najoblúbenej∂ích skladieb, a to
jednoduch¥m pretahovaním hudobn¥ch skladieb z
akéhokolvek miesta vo va∂om pocítaci do okna zoz-
namu skladieb.

MP3-CD/CD PREHRÁVAÈ GAMESOUND / USB PC LINK
Voπba naprogramovanej rozhlasovej stanice
Stlaète ALBUM / PRESET- alebo + raz alebo 
viackrát, k¥m sa nezobrazí |elaná prednastavená stani-
ca.
DÔLE\ITÉ ¤PECIFIKÁCIE
Podporované formáty:
• Formát Disku ISO9660, Joliet a multi-session CD.

Keï napaπujete CD-ROM pou|ite disk formátu
ISO9660.

• Hudobné formáty MP3.
• MP3 prenosová r¥chlos†: 32-320 Kbit/s a

premenlivá prenosová r¥chlos†.
• 650Mb a 700Mb CD-R a CD-RWs.
• Maximálne vnorenie do adresára je 8 úrovní (max.

64 znakov).

V∂eobecné informácie
Technológia pre kompresiu hudobn¥ch záznamov MP3
(MPEG Audio Layer 3) redukuje originálne audio dáta
10 násobne bez v¥znamnej straty zvuku. Toto
umo|òuje zaznamena† 10 hodín hudby CD kvality na
jednom CD-ROM.

Ako získa† MP3 hudbu
Buï naèíta† legálnu MP3 hudbu z internetu alebo
konvertova† va∂e audio CD na MP3 formát s nejak¥m MP3
kódovacím software a potom zaznamena† na CD-R(W).
• Pre dosiahnutie dobrej kvality zvuku sa pre MP3

súbory odporúèa prenosová r¥chlos† aspoò 128
kbit/s.

• Niektoré druhy kódovacieho software sa ponúka
mo|nos† ochrany hudobn¥ch súborov, to znamená,
|e súbory sa mô|u prehráva† len na poèítaèi, ktor¥
ich vytvoril. Ak napálite takého súbory na CD-ROM,
nemô|ete ich na tejto jednotke prehráva†. Pred
vytváraním hudobn¥ch súborov sa uistite, |e ste
deaktivovali túto mo|nos† ochrany v kódovacom
software. V takomto prípade ste zodpovedn¥ za
dodr|anie v∂etk¥ch miestnych alebo
medzinárodn¥ch autorsk¥ch práv.

Keï napaπujete MP3-CD
• Uistite sa, |e názvy MP3 súborov majú príponu ..mmpp33
• Pou|ite software schopn¥ zapísa† názvy hudobn¥ch

záznamov MP3 (súborov) v èíselnom a abecednom
poradí. Pre detaily o pou|ívaní software, sa obrá†te
na operaèné in∂trukcie daného software.

• Ak nahrávate na disk CD-RW, ubezpeète sa, |e ste
uzavreli (finalizovali) v∂etky relácie (sessions). Len
vtedy bude vá∂ prístroj schopn¥ preèíta† a prehra†
v∂etky skladby.

Ako organizova† MP3 súbory
Na jedno MP3-CD mô|ete ulo|i† maximálne 35
albumov a 400 titulov, v závislosti od veπkosti
hudobn¥ch súborov.
Albumy a tituly sú abecedne usporiadané.
• MP3-CD/ CD albumy a tituly sa zobrazujú na

displeji ako èísla.

DÔLE\ITÉ!
Tento prístroj neprehráva/nepodporuje nasledujúce:
• Prázdne albumy: prázdny album je album, ktor¥

neobsahuje súbory MP3 a nezobrazí sa na displeji.  
• Nepodporované formáty súborov sú preskoèené. To

znamená, |e napríklad: dokumenty Word .doc
alebo súbory MP3 s príponou .dlf sú ignorované a
nebudú prehrávané.

• Súbory Playlist napr. .m3u, .pls z WMA, AAC,
Winamp, Sonic, RealJukebox, MS Mediaplayer 7.0,
MusicMatch.

• Záznamy vytvorené na napr. PacketWriting a
Package Writing.

Prehrávanie diskov
Toto zariadenie prehráva zvukové disky vrátane 
CD-R(W), a MP3 CD-ROM.
• CD-I, CDV, VCD, DVD alebo poèítaèové CD sú

nepou|iteπné.
1. Stlaète na prístroji STANDBY ON y, èím ho zap-

nete, potom vyberte zdroj CD SOURCE.
2. Stlaète OPEN•CLOSE , èím otvoríte dvierka na

CD.
] je zobrazené v prípade, |e sú

otvorené dvierka CD.

3. Vlo|te CD vytlaèenou stranou nahor a zatvorte
dvierka.

Údaje na displeji MP3/CD
] ,poèas èítania obsahu disku;

] , keï CD nie
je vlo|ené / CD je ∂pinavé, nesprávne vlo|ené
alebo po∂kodené.
– poèas CD operácie

– poèas MP3-CD operácie

– V re|ime CD stop: celkov¥ poèet hudobn¥ch
záznamov a celkov¥ hrací èas

– ak ste vlo|ili nedokonèené CD-
R(W).

Poznámka: MP3-CDs mô|e potrebova† na èítanie viac
ako 10 sekúnd.

DODÁVANÉ PRÍSLU¤ENSTVO
– Diaπkov¥ ovládaè
– USB kábel
– video kábel
– in∂talacn¥ CD-ROM USB PC LINK 
– Sie†ov¥ kábel

HORNÁ A PREDNÁ STRANA (viì 1)
1 p - 3,5 mm prípoj slúchadiel.
Poznámka:Ak pripojíte slúchadlá, reproduktory nebudú
ozvuèené.

2 VOLUME -nestavenie úrovne hlasitosti alebo úrovní
equalizéra (BASS/ MID /HIGH)

3 STANDBY ON y - prepínaèe pre zapnutie / 
vypnutie; 

4 SOURCE - v¥ber zdroja zvuku pre funkcie: CD TUNER
/ USB PC LINK / GAME•AUX 

5 IR SENSOR -infraèerven¥ senzor diaπkového ovlá-
daèa.

6 LCD Displej - zobrazuje aktuálny stav prístroja.
7 [dB]: - zobrazenie pre indikovanie basového v¥konu.
8 ALBUM /PRESET -, + :

Len MP3:: vyberá predchádzajúci/ïal∂í album 
TUNER:: vyberá predchádzajúcu/ïal∂iu stanicu

SEARCH ∞ , §
MP3-CD / CD :
- hπadanie smerom spä† alebo dopredu v rámci jednej

skladby;
- postup na zaèiatok aktuálnej/

predchádzajúcej/nasledujúcej skladby.
USB PC LINK -preskoèenie na zaèiatok 
predchádzajúceho/nasledujúceho 
hudobného záznamu
TUNER : - ladenie rozhlasov¥ch staníc.

2;- zapojenie a preru∂enie reprodukcie MP3/CD / CD
/ USB PC LINK

9 - zastavuje MP3/CD / CD / USB PC LINK
prehrávanie;

- ru∂í MP3/CD / CD program.
MODE :
- voπba rôznych spôsobov reprodukcie: repeat alebo

shuffle (v náhodne volenom poriadku).
9 USB - spája usb dodan¥m káblom odtiaπto s USB

portom vá∂ho poèítaèa
0 GAMESOUND - voπba zvukov¥ch efektov BLAST/

PUNCH/ SPEED/ NORMAL v re|ime hry
WOOX - v¥ber ∂peciálneho posilnenia basov zap / vyp
EQUALIZER -v¥ber basov¥ch, stredov¥ch a vysok¥ch
kmitoètov.

PROG
MP3-CD / CD : -naprogramovanie skladieb a prehπad
programu;
TUNER: - naprogramovanie rozhlasov¥ch staníc

BAND / DISPLAY
BAND : - voπba vlnovej dfi|ky
DISPLAY: - zobrazenie funkcií MP3-CD

! AUDIO IN ( LEFT / RIGHT) -LINE-IN konektor typu
jack pre externé audio zariadenia.
VIDEO IN - pre udr|anie konektora videa na mieste
(bez signálu. Iba pre zaistenie káblov.)

@ OPEN•CLOSE – zatváranie/otváranie priestoru pre
CD 

ZADNÁ STRANA (viì 1)
# Teleskopická anténa - zlep∂enie príjmu vysielania

FM
$ Prostor pro napájecí èlánky - Priestor pre

napájacie èlánky - 8 ose monoèlánkov typu R-20,
UM-1 alebo D-cells 

% AC MAINS - zásuvka sie†ového kabelu.
^ VIDEO OUT- pre pripojenie na konektor VIDEO IN

typu jack na televízore alebo na videu, pre pozeranie
alebo nahrávanie.

DIA∏KOV‡ OVLÁDAÈ (viì 1)
1 CD - v¥ber zdroja zvuku MP3-CD / CD

TUNER - v¥ber zdroja /vlnového pásma tunera
USB - voπba USB PC LINK
AUX - voπba GAME •AUX 

2 y -prepnutie prístroja do pohotovostného re|imu stand-
by / zap., ak je napájan¥ striedav¥m prúdom zo siete.
(Prístroj sa vypne, iba v prípade, |e je napájan¥ z
batérií)

3 REPEAT -opakovanie v∂etk¥ch stôp zo zdroja USB
PC LINK alebo v¥ber re|imu opakovania pre CD
zdroj.
SHUFFLE -prehrávanie skladieb z MP3-CD/CD v
náhodnom poradí, pri zdroji CD / USB PC LINK
MUTE - preru∂enie/ obnovenie zvuku

4 VOL 4, 3 -- nestavenie úrovne hlasitosti alebo úrovní
equalizéra (BASS/ MID /HIGH)

5 ¡ , ™ -v¥ber predo∂lej/ nasledujúcej skladby pri
prehrávaní CD / USB PC LINK 
9 - zastavuje MP3/CD / CD / USB PC LINK

prehrávanie;
- ru∂í MP3/CD / CD program.

2;- zapojenie a preru∂enie reprodukcie MP3/CD / CD
/ USB PC LINK

5 / 6 -hπadanie smerom spä† alebo dopredu v rámci

jednej skladby;
TUNER : - ladenie rozhlasov¥ch staníc

6 EQUALIZER - v¥ber basov¥ch, stredov¥ch a vysok¥ch
kmitoètov.
WOOX -v¥ber ∂peciálneho posilnenia basov zap /
vyp
GAMESOUND - voπba zvukov¥ch efektov BLAST/
PUNCH/ SPEED/ NORMAL v re|ime hry

7 ALBUM /PRESET -, + :
Len MP3:: vyberá predchádzajúci/ïal∂í album 
TUNER:: vyberá predchádzajúcu/ïal∂iu stanicu

NAPÁJANIE
V|dy, keï je to mo|né, napájajte prístroj zo siete,
predfi|ite t¥m |ivotnos† napájacích èlánkov. Pred
vlo|ením napájacích èlánkov sa presvedète, èi je
sie†ov¥ kábel odpojen¥ jak od prístroja tak od zásuvky.

Napájacie èlánky (nepatria k príslu∂enstvu)
(viì 1)
• Otvorte priestor pre napájacie èlánky a vlo|te ∂es†

monoèlánkov typu R-20, UM-1 alebo D, (pokiaπ
mo|no alkalick¥ch) so správnou polaritou

Diaπkov¥ ovládaè (viì 1)
Otvorte priestor pre napájacie èlánky a vlo|te dva
monoèlánky typu AAA, R03 alebo UM4 (pokiaπ mo|no
alkalické).
Nesprávne zaobchádzanie s napájacími èlánkami mô|e
vies† k tomu, |e z nich vyteèie elektrolyt, spôsobí koróz-
iu priestoru pre napájacie èlánky alebo dokonca mô|e
dôjs† k rozpuknutiu monoèlánkov.
• Nepou|ívajte súèasne rôzne typy napájacích

èlánkov – alkalické a karbonátové. Do prístroja
vkladajte v|dynapájacie èlánky rovnakého typu.

• Pri v¥mene napájacích èlánkov nikdy nepou|ívajte
súèasne staré a nové napájacie èlánky.

• Napájacie èlánky obsahujú chemikálie, preto
ich odhadzujte do nádob na odpadky, ktoré sú
pre tento úèel urèené.

Napájanie zo siete
1. Presvedète sa, èi napätie v miestnej sieti

odpovedá hodnote uvedenej na ∂títku na 
zadnej strane prístroja. Ak tomu tak nie je,
obrá†te sa na predajòu alebo na servis.

2. Sie†ov¥ kábel zasuòte do zásuvky, prístroj je
pripraven¥ na pou|itie.

3. Ak si |eláte prístroj úplne vypnú†, odpojte ho od
siete tak |e zástrèku vytiahnete zo zásuvky.

FUNKCIA ¤ETRENIA AUTOMATICK‡ POHO-
TOVOSTN‡ RE\IM STANDBY
Funkcia ∂etrenia energie vykoná to, |e systém auto-
maticky prejde do pohotovostného Standby re|imu,
15 minút po ukonèení prehrávania MP3-CD / CD a ak
nebol pou|it¥ |iadny ovládací prvok.

Typov¥ ∂títok nájdete na spodnej strane prístroja.

ZÁKLADNÉ FUNKCIE
Zapínanie a vypínanie a voπba funkcie
1. Stlaète na prístroji STANDBY ON y, èím ho 

zapnete.
2. Stlaète raz alebo viackrát SOURCE, èím vyberiete

po|adovanú funkciu: CD, TUNER, USB PC LINK
alebo GAME•AUX .

3. Stlaète na prístroji STANDBY ON y, èím ho 
vypnete.

Poznámka : V pamäti prístroja sa uchovajú nastave-
nia tónu a zvuku, prednastavenie tunera a úroveò
hlasitosti (maximálne úroveò hlasitosti VOL 20).
Nastavenie sily a charakteru zvuku (viì 2)
1. Hlasitos† nastavujete ovládaním VOLUME .

= Displej ukazuje úroveò hlasitosti a èíslo
v rozpätí 0-32.

2. wOOx
Basovú odozvu zv¥∂ite jedn¥m zatlacením wOOx
alebo dal∂ími zatlaceniami prepínate zap/ vyp.

=osvetlenie klávesy-wOOx sa rozsvieti, ked zap-
nete wOOx.

Poznámka :
- wOOx je mo|né pou|it pocas re|imov TUNER, CD,

USB PC LINK a GAME.•AUX .
- Niektoré disky mohli byt nahrané pri vysokej mod-

ulácii, co spôsobuje skreslenie pri vysokej hlasitosti.
Ak k tomu dôjde, vypnite wOOx alebo zní|te hla-
sitost. 

3. EQUALIZER
Ak chcete nastavit basové, stredové a v¥∂kové
frekvencie, stlacte raz alebo viackrát EQUALIZER,
potom otácajte hlasitostou VOLUME pocas troch
sekúnd, cím nastavíte jednotlivé úrovne.

=Na displeji sa na krátko zobrazí ,
, alebo úroveò (-5 a| +5) alebo
.

Slovensky OVLÁDACIE GOMBÍKY

4. Stisnutím gombíka 2; zapojte reprodukciu.
=Na displeji zobrazí : Aktuálne èíslo skladby a

uplynut¥ èas skladby poèas prehrávania MP3-CD
/ CD.

=Ak ide o MP3-CD je zobrazené aj èíslo albumu.
5. Ak si |eláte preru∂i† reprodukciu, stisnite gombík

2;. Ak si |eláte v reprodukcii pokraèova†, stisnite
znovu gombík 2;.
=Displej: poèas pauzy bliká uplynul¥ èas skladby.

6. Ak chcete zastavi† prehrávanie, stlaète 9.
7. Stlaète na prístroji STANDBY ON y, èím ho 

vypnete.

Poznámka : Reprodukcia CD sa ukonèí aj v prípade, |e:
– Zásuvka pre CD je otvorená.
– CD dohrá do konca
– vyberte in¥ zdroj zvuku.

Poèas prehrávania, stlaète nakrátko a opakovane
tlaèidlo BAND / DISPLAY a zobrazia sa textové infor-
mácie:
MP3-CDs
Stlaète nakrátko a opakovane tlaèidlo BAND / 
DISPLAY a zobrazia sa napr.

– èíslo skladby a uplynut¥ èas skladby;
– názov albumu a uplynut¥ èas skladby;
– èíslo albumu, èíslo skladby a uplynut¥ èas sklad-

by;
– údaje ID3, ak sú k dispozícii. Inak sa na displeji

zobrazí .
CDèka
Stlaète nakrátko a opakovane tlaèidlo BAND / 
DISPLAY a zobrazia sa napr.

– Aktuálne èíslo skladby a uplynut¥ èas skladby
poèas prehrávania CD;

– Zvy∂n¥ èas prehrávania aktuálnej skladby.

Voπba inej skladby
• Stisnite jedenkrát alebo niekoπkokrát na prístroji

gombík SEARCH ∞ alebo §, a| sa poradové
èíslo hπadanej skladby zobrazí na displeji. (na
diaπkovom ovládaèi ¡ alebo ™)

• Ak ste vybrali èíslo skladby krátko po vlo|ení
disku, alebo v stave pauza, prehrávanie sa spustí
a| po zatlaèení 2; .

Len re|im MP3-CD:
Aby ste na∂li svoj album najskôr stlaète ALBUM,
PRESET + alebo - jeden alebo viackrát.

] Na displeji zobrazí : , |iaden
album nie je dostupn¥.

Vyhπadanie melódie v rámci jednej skladby
1. Podr|te stisnut¥ gombík SEARCH ∞ alebo § .(na

diaπkovom ovládaèi 5 alebo 6)
– CD je prehrávané pri vysokej r¥chlosti a nízkej

hlasitosti.
– Nie je poèu† |iadny zvuk pri MP3-CD poèas

posunu dopredu/ dozadu.
2. Keï nájdete hπadanú melódiu, uvoπnite gombík ∞

alebo § .(na diaπkovom ovládaèi 5 alebo 6)
Poznámka : Vyhπadávanie je mo|né len v rámci
zvukového záznamu.

Rôzne spôsoby reprodukcie: SHUFFLE a
REPEAT((viì 4 - 7)
Pred zaèiatkom alebo poèas reprodukcie je mo|né
zvoli† rôzne spôsoby reprodukcie a je mo|né prepnú† z
jedného spôsobu reprodukcie na druh¥. Spôsoby repro-
dukcie je mo|né kombinova† aj s funkciou PROGRAM.
shuffle - reprodukcia celej CD/v∂etk¥ch skladieb pro-
gramu v náhodne volenom poriadku
shuffle repeat all - nepretr|ité opakovanie 
reprodukcie celej CD/programu v náhodne volenom
poriadku
repeat all - opakovanie reprodukcie celej CD/programu
repeat - nepretr|ité opakovanie reprodukcie aktuálnej
(náhodne zvolenej) skladby
1. \iadan¥ spôsob reprodukcie zvolíte tak, |e

podr|íte stisnut¥ jedenkrát alebo niekoπkokrát gom-
bík MODE . (na diaπkovom ovládaèi SHUFFLE /
REPEAT ).

2. Keï je prístroj v stave "stop", pre prehrávanie
stlaète 2;, ak ste u| nezvolili voπbu "shuffle".
]Ak vyberiete mo|nos† shuffle, prehrávanie sa

zaène automaticky.
3. Ak si |eláte vráti† sa k ∂tandardnému spôsobu

reprodukcie, podr|te gombík MODE stisnut¥, a|
oznaèenie spôsobu reprodukcie z displeja zmizne.
– Zvolen¥ spôsob reprodukcie je mo|né zotrie† aj stis-

nutím gombíka 9.

Programovanie skladieb
V pozícii  STOP zvoπte a naprogramujte skladby CD v
πubovolnom poriadku. Ktorúkoπvek skladbu je mo|né
ulo|i† do pamäti aj niekoπkokrát. Do pamäti je mo|né
ulo|i† celkom 20 skladieb.
1. Gombíkom SEARCH ∞ alebo § na prístroji zvoπte

poradové èíslo |iadanej skladby. (na diaπkovom
ovládaèi ¡ alebo ™)

MP3-CD/CD PREHRÁVAÈ MP3-CD/CD PREHRÁVAÈ MP3-CD/CD PREHRÁVAÈ MP3-CD/CD PREHRÁVAÈ

BEZPEÈNOSTNÉ INFORMÁCIE A V¤EOBECNÉ ÚDR\BA

NAPÁJANIE ZÁKLADNÉ FUNKCIE ZÁKLADNÉ FUNKCIE DIGITÁLNY RÁDIOPRIJÍMAÈ

BEZPEÈNOSTNÉ INFORMÁCIE A V¤EOBECNÉ
ÚDR\BA (viì 0)

• Chráòte prístroj, napájacie èlánky, CD a kazety pred
vlhkos†ou, da|ïom, pieskom a extrémnou teplotou,
aká je v blízkosti vykurovacích telies alebo na pri-
amom slneènom |iarení.

• Prístroj otierajte mäkkou, jemne navlhèenou han-
drièkou. Nepou|ívajte alkohol, èpavok, benzín alebo
mechanické èistiace prostriedky, preto|e tieto mô|u
po∂kodi† kryt prístroja.

• Prístroj umiestnite na pevnom, hladkom podklade,
kde sa nemô|e prevráti†. Prehrievaní predídete tak,
|e okolo prístroja ponecháte dostatoène veπké voπné
miesto na ventiláciu.

Prehrávaè CD a o∂etrovanie CD
• Ak neèíta prehrávaè CD dobre CD, predt¥m, ako

odnesiete prístroj  do opravovne, oèistite jeho
optiku èistiacimprostriedkom na CD, ktor¥ je dosta†
be|ne v obchodoch. O in¥ spôsob èistenia sa
nepokú∂ajte, preto|e mô|ete optiku po∂kodi†.

• Nikdy sa nedot¥kajte optiky prehrávaèa CD!
• Ak prenesiete prístroj z chladného miesta do tepla,

skondenzovaná para mô|e spôsobi† opotenie optiky
prehrávaèa CD. V tomto prípade nie je reprodukcia
CD mo|ná. Nepokú∂ajte sa optiku oèisti†, ale
ponechajte prístroj na teplom mieste a poèkajte a|
sa vlhkos† odparí.

• Priestor pre CD ponechajte v|dy zatvoren¥, aby sa
optika nezaprá∂ila.

• Dvere CD priestoru v|dy zatvárajte. Zamedzíte tak
zneèisteniu snímacej ∂o∂ovky.

USB PC LINK USB PC LINK
Poznámka:
-- Ak sa stretnete s problémami pri pou|ívaní USB PC
LINK, precítajte si prosím najprv FAQ (Casté otázky), ktoré
sú ulo|ené na va∂om in∂talacnom disku pre USB PC LINK
alebo nav∂tívte www.audio.philips.com, kde nájdete
najnov∂ie  FAQ.

Po nastavení, si pozrite "Pripojenie k USB PC
LINK", kde nájdete detaily práce s USB PC LINK.
Zapnutie digitálneho CD audio v¥stupu
Pred prehrávaním CD diskov na CD-ROM mechanike
vá∂ho pocítaca, musíte nakonfigurovat hardvér vá∂ho
pocítaca nasledovne:
Pre Windows ME/ 2000/ XP
1. Vyberte si menu ovládacieho panelu systému a

zvolte: 'SYSTÉM', 'VLASTNOSTI', 'HARDVÉR',
'SPRÁVCA ZARIADENÍ', 'CD-ROM JEDNOTKY'
a 'VLASTNOSTI'.

Pre Windows 98 SE 
2. Za∂krtnite mo|nost 'Zapnú† digitálny CD audio

v¥stup pre túto CD-ROM jednotku', táto mo|nost je
teda zvolená (zapnutá).

Poznámka: -Pre Windows 98 SE musíte pre
správne nastavenie postupovat podla pokynov 
pomocníka vo va∂om pocítaci.

Pripojenie ku USB PC LINK (viì 9)
USB PC LINK umo|nuje prehrávat va∂e hudobné zbierky z
pocítaca prostredníctvom v¥konného zosilnovaca a repro-
duktorov prístroja AZ2558.

DÔLE\ITÉ!
Ubezpecte sa, |e softvér MusicMatch bol
nain∂talovan¥. Pozrite si “Krátky návod pre nas-
tavenie” pre USB PC Link.

1. Zapnite vá∂ pocítac a AZ2558.
] Skontrolujte, ci je hlasitost vá∂ho pocítaca dosta-

tocne zv¥∂ená a nie nastavená na minimum.

2. Stlacte raz alebo viackrát SOURCE ( na diaπkovom
ovládaèi USB) a zvolte USB PC LINK .

3. Ak je to správne zapojené, vá∂ pocítac automaticky
spustí MUSICMATCH JUKEBOX.
] Ak je detekované prehrávanie audio, objaví sa

názov aktuálnej skladby.

] Ak sa na chvílu objaví , skon-
trolujte prosím prepojenie medzi va∂im pocítacom
a prístrojom.

4. Stlácajte ¡ alebo ™ ,a| k¥m sa v zozname skladieb
nezv¥razní po|adovaná skladba.

5. Stisnutím gombíka 2; zapojte reprodukciu.
] Objaví sa dl|ka skladby a raz prebehne jej

názov
Poznámka: Displej doká|e zobrazovat LEN
anglické znaky velkej abecedy.
6. Ak chcete vidiet podrobnosti o skladbe, stlacte

MODE.

Pocas prehrávanie vá∂ho zoznamu skladieb:
– Stlacte SHUFFLE / REPEAT na dialkovom ovlá-

daci: a skladby sa budú prehrávat v náhodnom
poradí / resp. budú hrat nepretr|ite za sebou. 

7. Ak chcete zru∂it re|imy prehrávania/ zastavit
prehrávanie, stlacte 9 alebo vyberte in¥ zdroj zvuku.

Megjegyzés :
– Az EQUALIZER a TUNER, CD, USB PC LINK és a

GAME•AUX forrás esetén használható.
– Az interferencia elkerülése érdekében a mély-

hang-szabályozási opciók külön mûködnek. Nem
lehet kombinálni az EQUALIZER mélyhang
beállítását és a wOOx beállítást.

4. GAMESOUND
Ha a játék hangját szeretnénk beállítani, nyomjuk le
egyszer vagy többször a GAMESOUND gombot az
opció kiválasztásához.

=A kijelzõn rövid ideig megjelenik a ,
, vagy .

Megjegyzés : A GAMESOUND csak akkor érhetõ
el, ha GAME•AUX forrás mellett játszunk.

MUTE: A hang elnémításának módja
1. Nyomjuk le a távirányítón a MUTE gombot a hang

azonnali elnémításához.
= A lejátszás hang nélkül folytatódik, és a kijelzõ

villog .
2. Az elnémítást úgy kapcsolhatjuk ki, hogy

– újra lenyomjuk a MUTE gombot;
– beállítjuk a hangerõt;
– egy másik hangforrásra váltunk.

DIGITÁLIS RÁDIÓ (ld 3)
Hangolás egy rádióadóra
1. Nyomjuk le a STANDBY ON y gombot a készülék

ki kapcsolásához. Nyomjuk le egyszer vagy több-
ször a SOURCE gombot a kívánt funkció
kiválasztásához: TUNER (vagy nyomjuk le egyszer
a TUNER gombot).
= A kijelzõn rövid ideig megjelenik a

amelyet a hullámsáv, a frekvencia és a bepro-
gramozott állomás száma követ, ha van.

2. A BAND / DISPLAY gomb egyszeri vagy többszöri
megnyomásával válassza ki a hullámsávot.
(a távirányítón az TUNER )

3. Állomások hangolása: az állomásokat kézzel
vagy az automatikus keresésû hangolással
állíthatjuk be:
Nyomjuk le a ∞ vagy § (5 vagy 6 a távirányítón)
gombot, és engedjük fel, amikor a frekvencia 
változni kezd a kijelzõn.
= A rádió automatikusan ráhangol egy kellõ 

térerõvel sugárzó rádióadóra.  Az automatikus
hangolás alatt a kijelzõn a jelzés 
látszik.

4. A 3. lépést ismételje mindaddig, míg meg nem
találja a keresett rádióadót.

• Ha gyenge rádióadóra hangol, akkor addig nyomja
meg ismételten, röviden a SEARCH ∞ vagy §
gombot, míg a vétel nem lesz megfelelõ. (5 vagy
6 a távirányítón ) .

A rádióadás vételének javítása:
• Ha az FM sávot választotta, húzza ki a teleszkó-

pantennát. Döntse meg és forgassa el az antennát.
Csökkentse a hosszát, ha a jel túl erõs.

• For MW , adás vételéhez a készülékbe be van építve
antenna, ezért a teleszkópantennára nincs szükség. A
készülék elforgatásával állítsa megfelelõ irányba az
antennát.

Rádióállomások beprogramozása:
Összesen 30 rádióadót tárolhat a memóriában, vezér-
léssel vagy automatikusan (Automatikus tárolás).

Automatikus tárolás
Az automatikus programozás módban a rendszer
automatikusan programozza a rádióadót az 1-es pro-
gramszámtól. A készülék csak azokat az állomásokat
tárolja, amelyek még nincsenek a memóriában.
1. Távirányító: Nyomja le a ALBUM / PRESET- vagy

+ egyszeri vagy többszöri.
2. Az automatikus programozás mód aktiválásához

tartsa lenyomva a PROG gombot 4 másodpercig
vagy tovább.
= Jelenik meg az és az elérhetõ

állomások programozása FM hullámsáv szerint
történik, amelyet az MW követ.  Az összes
állomás automatikus tárolása után a készülék az
elsõ programozott állomásra kapcsol.

Vezérléssel beprogramozása
1. Hangoljon a kívánt rádióadóra (lásd Hangolás

egy rádióadóra).
2. A PROG gomb megnyomásával térjen át pro-

gramozási módba.
= Kijelzés: program jelzés villog.

3. Nyomjuk le egyszer vagy többször az ALBUM /
PRESET- vagy + gombot gombbal 1-tõl 30-ig szá-
mot rendelhetünk az állomáshoz.

4. A választás jóváhagyásához nyomja meg ismét a
PROG gombot.
= Jelenik meg a hullámsáv, a frekvencia és a

beprogramozott állomás száma.

2. Ha a zenelejátszás le van állítva, a 2; gomb meg-
nyomásával indíthatja el újra, kivéve
]Ha a shuffle beállítást választottuk, a lejátszás

automatikusan megkezdõdik.

3. Ha vissza kíván térni a szokásos módon történõ
lejátszáshoz, akkor addig nyomja meg ismételten
a MODE gombot, míg a lejátszási mód jelzése
nem látszik tovább a kijelzõn.
– A kiválasztott lejátszási mód a 9 gomb megny-

omásával is törölhetõ.

Számok beprogramozása
STOP állásban válassza ki és programozza be a CD
számait tetszõleges sorrendben. Bármelyik számot
tárolhatja többször is. A memóriában összesen 20
szám tárolható.
1. A készüléken lévõ SEARCH ∞ vagy § gombbal

válassza ki a kívánt mûsorszám sorszámát. (a
távirányítón az ¡ vagy ™).

Kizárólag MP3-CD módban:
Elõször nyomja le az ALBUM -ot, aztán a PRESET –
vagy + gombot egyszer vagy többször a kívánt album
eléréséhez. Nyomjuk le az SEARCH ∞ vagy §. (a
távirányítón az ¡ vagy ™)
2. Nyomja meg a PROG gombot.

™ Jelenik meg program és rövid ideig
megjelenik a kiválasztott szám sorszáma.

.
™ Jelenik meg ha nem

választottunk ki programozandó számot.
3. Az 1-2. lépések ismétlésével válasszon ki és

tároljon további számokat a programban.
™ A jelzés látszik a kijelzõn, ha több,

mint 20 számot próbálna tárolni.

4. A 2; gomb megnyomásával indítsa el a lejátszást.

Megjegyzés : Normál lejátszás közben lenyomhatjuk
a PROG gombot az aktuálisszám programlistára való
felvételéhez.

A program átnézése
Álló helyzetben vagy lejátszás közben lenyomva tartva
a PROG gombot a kijelzõn sorban megjelenik az
összes beprogramozott szám.

=Jelenik meg ha nincs programozott
szám.

A program törlése
A következõképpen törölheti programot:
• lejátszás közben megnyomja kétszer a 9 gombot

=A kijelzõn rövid ideig látszik a felirat
és a program jelzés nem világít tovább.

• Nyomjuk le STANDBY ON y

• válasszunk másik hangforrást.
• a CD ajtó kinyitása.

GAMESOUND (ld 8)
JÁTSZÁS GAMESOUND MELLETT:
1. A GAME•AUX funkció kiválasztásához nyomjuk le a

készüléken a SOURCE (a távirányítón az AUX) gom-
bot 
=A kijelzõ görgetve megjeleníti a

feliratot

2. Csatlakoztassuk a konzolt a készülék elején lévõ
AUDIO IN ( LEFT / RIGHT) és VIDEO IN
csatlakozókhoz.

3. Nyomjuk le egyszer vagy többször a 
GAMESOUND gombot az opció kiválasztásához.

=A kijelzõn rövid ideig megjelenik a ,
, vagy .

Más berendezés csatlakoztatása a készülékhez
Lejátszás vagy rögzítés esetén a mellékelt videókábel
segítségével kössük össze a készülék hátulján lévõ
VIDEO OUT kimenetet a tévé- vagy a videókészüléken
lévõ VIDEO IN aljzattal.

USB PC LINK
Útmutató a gyors beállításhoz
PC rendszerkövetelmények

– USB port és Windows 98 SE / ME/ 2000/ XP
– Intel Pentium MMXX200 vagy erõsebb
– CD lejátszó

A MusicMatch szoftver telepítése 
1. A mellékelt USB kábel segítségével csatlakoztassuk a

készüléket a számítógép USB kimenetére. (ld B)
2. Nyomjuk le egyszer vagy többször a SOURCE ( a

távirányítón az USB) gombot az USB PC LINK
kiválasztásához .

3. Kapcsoljuk be a számítógépet, és helyezzük be a mel-
lékelt USB PC LINK telepítõ lemezt a számítógép CD-
ROM meghajtójába. Az alkalmazás az alábbi címrõl
tölthetõ le: http://www.audio.philips.com.

FONTOS!
Az USB PC Link alkalmazáshoz a testre szabott
MusicMatch szoftvert használjuk. Szükség
esetén elõször távolítsuk el az összes többi
MusicMatch jukebox szoftvert a számítógéprõl.

GAMESOUND USB PC LINK
5. Az elõzõ négy lépést megismételve programozzon

be további rádióadókat.

Megjegyzés : Egy beprogramozott állomást úgy törölhet,
hogy a helyére más frekvenciaértéket programoz be.

Elõre beállított állomás hallgatása
Nyomjuk le egyszer vagy többször az ALBUM / 
PRESET - vagy + gombot, amíg meg nem jelenik a
kívánt programozott állomás.

FONTOS JELLEMZÕK
Támogatott formátumok:
• Az ISO9660 formátumú lemezek, Joliet és multi-

session CD-k. CD-íráskor ISO9660 formátumú lemez
használata szükséges.

• MP3 zenei formátumok.
• MP3 bitráta (adatráta): 32-320 kbps, illetve változó

bitráta.
• 650Mb ill. 700Mb kapacitású CD-R és CD-RW.
• Könyvtárstruktúra: maximum 8 szintig (és maximum

64 karakterig).

Általános információk
Az MP3 (MPEG 3 Audio Szint) zenetömörítési
technológia a hangminõség jelentõs romlása nélkül
akár 10-edére is csökkentheti az eredeti hanghordozó
adatok terjedelmét. Az eljárással 10 órányi közel CD-
minõségü zene vehetõ fel egyetlen CD-ROM-ra.

Honnan szerezzünk be MP3 zenéket 
MP3 zenék, amennyiben ez legális, az internetrõl
tölthetõk le, illetve az Ön tulajdonában lévõ audio CD-
számok bármely MP3 kódoló-programmal MP3 fájllá
alakíthatók, és aztán CD-R(W)-re rögzíthetõk.
• Jó hangminõség elérése érdekében az MP3 fájlok

esetében minimum 128kbps bitráta ajánlott.
• Egyes kódoló-szoftverek a zenei fájlok védelmét is

lehetõvé teszik, azaz a fájlokat csak azon a
számítógépen lehet lejátszani, amelyen bekódolták
azokat. Ha ilyen fájlokat CD-re ír, akkor ezzel a
készülékkel nem fogja tudni lejátszani azokat. A
zenei fájlok kódolása elõtt gyõzõdjön meg arról,
hogy a védelmi opció ki van kapcsolva. Ebben az
esetben viszont a helyi és nemzetközi szerzõi jog
védelméért Önt terheli a felelõsség.

MP3-CD felírása
• Gyõzõdjön meg róla, hogy a fájlnevek .mp3-ra

végzõnek.
• Olyan írószoftvert használjon, amely képes az

MP3-számcímek (fájlok) numerikus és

ábécésorrendben való felírására. A program
müködési részleteirõl a szoftver kézikönyvébõl
tájékozódhat.

• Újraírható CD-re (CD-RW) történõ felvétel esetén
ellenõrizzük, hogy minden munkamenetet lezárunk-
e ahhoz, hogy a készülék az összes számot képes
legyen olvasni és lejátszani.

MP3-fájlok rendszerezése
Egy MP3-CD-n legfeljebb 35 album illetve 400
számcím tárolható, a számokat tartalmazó fájlok
hosszától függõen.
Az albumok és a címek rendezése ábécésorrendben
történik.
• Az MP3-CD/CD-albumok és számok címei számként

jelennek meg a kijelzõn.

FONTOS!
A készülék nem támogatja/játssza le a következõ
formátumokat:
• Üres albumok: az üres album olyan albumot jelent,

ami nem tartalmaz MP3 fájlokat, ezek nem jelennek
meg a kijelzõn. 

• A nem támogatott formátumokat a készülék
átugorja. Ez azt jelenti, hogy például a .doc
kiterjesztésü Word dokumentumok, vagy a .dlf
kiterjesztésü MP3 fájlok nem kerülnek lejátszásra.

• Lejátszási Lista Fájlok, pl. a WMA, AAC, Winamp,
Sonic, RealJukebox, MS Mediaplayer 7.0,
MusicMatch programok .m3u, .pls kiterjesztésü
fájljai.

• A pl. PacketWriting illetve Package Writing és
hasonló eljárásokkal készített felvételek.

MP3-CD és CD lejátszása
A készülék audio lemezek, köztük CD-R(W)-k, és MP3
CD-ROM-ok lejátszására alkalmas.
• CD-I, CDV, VCD, DVD vagy számítógépes CD-k

használata nem lehetséges.
1. Nyomjuk le a STANDBY ON y gombot a készülék ki

kapcsolásához, majd válasszuk a CD SOURCE
hangforrást.

2. A CD fiók kinyitásához nyomjuk le az
OPEN•CLOSE gombot.
]A CD ajtó kinyitásakor megjelenik a 

felirat.
3. Tegyen be egy CD-t a nyomtatott oldalával felfelé,

majd zárja be az ajtót.

MP3/CD kijelzõ jelzései
] ,a lemez tartalmának beolvasásakor;

TOVÁBBI KELLÉKEK
– Távirányító
– USB kábel
– videókábel
– CD-ROM USB PC LINK telepítõ
– Csatlakozkábel

FEDÕ- ÉS ELÕLAP (Id. 1)
1 p - 3,5 mm-es fejhallgató-csatlakozó.
Megjegyzés:Ha fejhallgatót csatlakoztat, a hangszórók
kikapcsolnak.

2 VOLUME -beállítja a hangerõt vagy a hangszínt
(BASS/ MID /HIGH)

3 STANDBY ON y - be- és kikapcsolja a készüléket
4 SOURCE - hangforrás kiválasztása a funkciók

számára:CD TUNER / USB PC LINK / GAME•AUX 
5 IR SENSOR -távirányító infravörös sugárzójának

érzékelõje.
6 LCD Kijelzõ - a készülék aktuális állapotának a

kijelzéséhez.
7 [dB]: - a mély hang erejének kijelzõje
8 ALBUM /PRESET -, + :

Csak MP3: az elõzõ/következõ album
kiválasztása
TUNER :-az elõzõ/következõ beállított állomás
kiválasztása

SEARCH ∞ , §
MP3-CD / CD :
- keresés visszafelé vagy elõre egy számon belül;
- ugrás az aktuális/elõzõ/következõ szám elejére.
USB PC LINK -ugrás az elõzõ/következõ szám
elejére.
Rádió : - hangolás egy rádióadóra.

2;- a MP3-CD / CD / USB PC LINK lejátszásának
elindítása és megszakítása.

9 - a MP3-CD / CD / USB PC LINK lejátszásának
megállítása;

- a MP3-CD / CD-program törlése.
MODE :
- különféle lejátszási módok kiválasztása: repeat

vagy shuffle
9 USB - a mellékelt USB kábelt ide, illetve a

számítógép usb portjához kell csatlakoztatni
0 GAMESOUND - a BLAST/ PUNCH/ SPEED/ 

NORMAL hangeffektust választja ki játék 
üzemmódban
WOOX - ki / be kapcsolja a speciális mélyhang-
kiemelést
EQUALIZER -a mély, közepes és magas
hangfrekvencia kiválasztása.

PROG
MP3-CD / CD : -számok beprogramozása és a pro-
gram átnézése;
Rádió: - rádióadók beprogramozása.

BAND / DISPLAY
BAND : - a hullámsáv kiválasztása.
DISPLAY: - az MP3-CD funkciókat jeleníti meg

! AUDIO IN ( LEFT / RIGHT) -a külsõ audió készülék
bemeneti aljzata.
VIDEO IN - a videó csatlakozásának rögzítésére
(nem biztosít jelátvitelt. Csak a kábelek 
elrendezésére szolgál.)

@ OPEN•CLOSE – a CD-tartó kinyitása/bezárása

HÁTLAP (Id. 1)
# Teleszkópantenna - az FM adás vételének

javításához.
$ Elemtartó - 8 nyolc darab R-20, UM-1 vagy D-

cells típusú elemnek.
% AC MAINS - a hálózati kábel csatlakozója.
^ VIDEO OUT- a VIDEO IN dugó tévé- vagy

videókészülékhez való csatlakoztatására lejátszás
vagy rögzítés esetén.

TÁVIRÁNYÍTÓ (Id. 1)
1 CD - az MP3-CD / CD hangforrás kiválasztása

TUNER - a rádió forrás / hullámsáv kiválasztása
USB - USB PC LINK kiválasztása
AUX - GAME •AUX kiválasztása

2 y -a készülék készenléti üzemmódra kapcsolása /
bekapcsolása, ha hálózatról mûködik. (Kikapcsolás
csak akkor, ha elemrõl mûködik)

3 REPEAT -az USB PC LINK forrás összes számának
megismétlése vagy a CD forrás ismétlési módjainak
kiválasztása.
SHUFFLE -az MP3-CD / CD számok véletlenszerû
sorrendben való lejátszása a CD / USB PC LINK 
forráson
MUTE - a hang elnémítása / az elnémítás 
kikapcsolása

4 VOL 4, 3 -- beállítja a hangerõt vagy a hangszínt
(BASS/ MID /HIGH)

5 ¡ , ™ -az elõzõ / következõ szám kiválasztása CD /
USB PC LINK lejátszásnál
9 - a MP3-CD / CD / USB PC LINK lejátszásának

megállítása;
- a MP3-CD / CD-program törlése.

2;- a MP3-CD / CD / USB PC LINK lejátszásának
elindítása és megszakítása.

5 / 6 -keresés visszafelé vagy elõre egy számon
belül/a MP3-CD / CD-n.

Rádió : - hangolás egy rádióadóra.
6 EQUALIZER - a mély, közepes és magas

hangfrekvencia kiválasztása.
WOOX -ki / be kapcsolja a speciális mélyhang-
kiemelést
GAMESOUND - a BLAST/ PUNCH/ SPEED/ 
NORMAL hangeffektust választja ki játék 
üzemmódban

7 ALBUM /PRESET -, + :
Csak MP3: az elõzõ/következõ album
kiválasztása
TUNER :-az elõzõ/következõ beállított állomás
kiválasztása

FESZÜLTSÉGELLÁTÁS
Amikor csak lehet, a hálózatról üzemeltesse a
készüléket, hogy hosszabb legyen az elemek élettarta-
ma. Mielõtt betenné az elemeket, ellenõrizze, hogy a
hálózati kábel ki van-e húzva a készülékbõl és a fali
dugaljból is.
Elemek (nem tartozék)(Id. 1)
• Nyissa ki a 8 elemtartóját és polaritáshelyesen, és

helyezzen be hat darab R-20, UM-1 vagy D, típusú
elemet (lehetõleg tartósat)

Távirányító (Id. A)
• Nyissa ki az elemtartót és helyezzen be két darab

AAA, R03 vagy UM4 típusú elemet (lehetõleg
tartósat).

Ha nem megfelelõen kezeli az elemeket, az elektrolit
kifolyhat, ami korrodálhatja az elemtartót, vagy akár
fel is robbanhatnak az elemek. 
• Ne használjon egyszerre különbözõ típusú– tartós

és cinkkarbonát –  elemeket. A készülékbe mindig
azonos típusú elemeket tegyen.

• Ha elemet kell cserélni, soha ne használjon egysz-
erre új és használt elemeket.

• Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak,
ezért a megfelelõ hulladékgyûjtõbe kell
azokat helyezni.

Hálózatról történõ feszültségellátás
1. Ellenõrizze, hogy a helyi hálózati feszültség

megfelel-e a készülék hátlapján található
adattáblán jelzett értéknek. Ha nem, akkor 
forduljon a forgalmazóhoz vagy a szervizhez.

2. A hálózati kábelt csatlakoztassa a fali dugaljba,
ekkor a készülék használatra kész.

3. Ha teljesen feszültségmentesíteni akarja a
készüléket, húzza ki a hálózati kábelt a fali dugaljból.

AUTOMATIKUS ENERGIATAKARÉKOS
KÉSZENLÉTI ÜZEMMÓD
Energiatakarékos szolgáltatásként a rendszer
automatikusan készenléti üzemmódra kapcsol, ha az
MP3-CD / CD lejárta után 15 másodperccel nem
nyomunk le semmit.

Az adattábla a készülék alján található.

ALAPMÛVELETEK
Be- és kikapcsolás és funkció kiválasztása
1. Nyomjuk le a STANDBY ON y gombot a készülék

ki kapcsolásához.
2. Nyomjuk le egyszer vagy többször a SOURCE

gombot a kívánt funkció kiválasztásához: CD,
TUNER, USB PC LINK vagy GAME•AUX .

3. Nyomjuk le a STANDBY ON y gombot a készülék
be kapcsolásához.

Megjegyzés : A hangszín, hangbeállítások, a rádió
programjai és a hangerõ (legfeljebb a VOL 20
hangerõig) tárolódik a készülék memóriájában.

A hangerõ és hangszín beállítása (Id. 2)
1. Állítsa be a hangerõt a VOLUME gomb segítségével.

= A képernyõn megjelenik a hangerõszintet jelzõ
felirat és egy 0-32 közötti szám. 

2. wOOx
A mélyhang kiemeléséhez nyomjuk le egyszer a
wOOx gombot, vagy többször a kikapcsoláshoz.

=A wOOx gomb világít, ha a wOOx be van 
kapcsolva.

Megjegyzés :
- a wOOx a TUNER, CD, USB PC LINK és a

GAME•AUX forrás esetén használható.
- Egyes lemezek valószínıleg magas modulációval van-

nak rögzítve, amely magas hangerõm torzít. Ha ez a
helyzet, kapcsoljuk ki a wOOx funkciót, vagy
csökkentsük a hangerõt.

3. EQUALIZER
A mély, közepes és magas hang beállításához nyomjuk
le egyszer vagy többször az EQUALIZER gombot,
majd az egyes szintek beállításához forgassuk el a
VOLUME gombot.

=A kijelzõn rövid ideig megjelenik a ,
, vagy szint (-5 tõl +5) vagy
.

Magyar KEZELÕGOMBOK

] , vagy
ha nincsen bent CD, illetve a

CD szennyezett, sérült vagy nem megfelelõen
van behelyezve.
– a CD-müveletek ideje alatt

– a MP3-CD müveletek ideje alatt

– Ha a CD le van állítva: az összes zeneszám
száma és a teljes lejátszási idõ

– , ha lezáratlan CD-R(W) lemezt
helyezett a készülékbe.

Megjegyzés: egyes MP3-CD-k beolvasása több mint 10
másodpercig is eltarthat.

4. A 2; gomb megnyomásával indítsa el a lejátszást.
=Jelenik meg: Az aktuális szám sorszáma és a

számból eltelt idõ MP3-CD / CD lejátszás
közben.

=MP3-CD esetében az album száma is megje-
lenik.

5. Ha meg akarja szakítani a lejátszást, nyomja meg
a 2; gombot. Ha folytatni kívánja a lejátszást,
nyomja meg ismét a 2; gombot.
= Kijelzõ: a pause alatt az eltelt lejátszási idõ

villog.

6. A MP3-CD/ CD lejátszás megállításához nyomja meg
a 9 gombot.

7. Nyomjuk le a STANDBY ON y gombot a készülék
be kapcsolásához.

Megjegyzés: A MP3-CD/ CD lejátszása akkor is befe-
jezõdik, ha:

– a CD fedele nyitva van.
– a CD a végére ért
– válasszunk másik hangforrást.

Lejátszás közben nyomjuk le röviden és egymás után a
BAND / DISPLAY gombot a szöveges információ
megjelenítéséhez.
MP3-CD-k
Nyomjuk le röviden és egymás után a BAND / 
DISPLAY gombot a szöveges pl.

– a szám neve és a számból eltelt idõ;
– az album neve és a számból eltelt idõ;
– az album száma és a szám sorszáma és a szám-

ból eltelt idõ;
– ID3 címke adatok, ha vannak. Egyéb esetben a

kijelzõn jelenik meg .

CD-k
Nyomjuk le röviden és egymás után a BAND / 
DISPLAY gombot a szöveges pl.

– Az aktuális szám sorszáma és a számból eltelt
idõ CD lejátszása közben;

– Az aktuális számból hátralévõ idõ.

Másik szám kiválasztása
• Nyomja meg a készüléken a SEARCH ∞ vagy §

gombot egyszer vagy ismételten mindaddig. ( ¡
vagy ™ a távirányítón)

• Ha röviddel a lemez behelyezése után vagy
megszakított lejátszás közben kiválasztottuk egy
szám sorszámát, a lejátszás megkezdéséhez le
kell nyomnunk a 2; gombot. .

Kizárólag MP3-CD módban: 
Elõször nyomja le az ALBUM-ot, aztán a PRESET –
vagy + gombot egyszer vagy többször a kívánt album
eléréséhez.

] Jelenik meg , ha nincs elérhetõ
album.

Dallamrész megkeresése egy számon belül
1. Tartsa lenyomva a SEARCH ∞ vagy § gombot.(a

távirányítón az 5 vagy 6)
– A CD lejátszása nagy sebességgel és alacsony

hangerõn történik.
– MP3-CD gyors elõre / visszafelé keresése közben

nem hallatszik hang.
2. Ha megtalálta a keresett dallamrészt, engedje el a

∞ vagy § gombot.(a távirányítón az 5 vagy 6)

Megjegyzés : Keresni csak számon belül lehet.

Különféle lejátszási módok: SHUFFLE és REPEAT
(ld 4 - 7)
A lejátszás megkezdése elõtt vagy aközben
kiválaszthat különféle lejátszási módokat és áttérhet
egyikrõl a másikra. A lejátszási módok a PROGRAM
funkcióval is kombinálhatók.
shuffle - a teljes CD/a program összes számának
lejátszása véletlen sorrendben
shuffle repeat all - a teljes CD/a program folyam-
atos, ismételt lejátszása véletlen sorrendben
repeat all - a teljes CD/a program ismételt lejátszása
repeat - az aktuális (véletlenszerû) szám folyamatos
lejátszása
1. A kívánt lejátszási mód kiválasztásához addig

nyomja meg ismételten a MODE egyszeri vagy
többszöri. (a távirányítón az SHUFFLE / REPEAT ).

MP3-CD/ CD LEJÁTSZÓ MP3-CD/ CD LEJÁTSZÓ MP3-CD/ CD LEJÁTSZÓ MP3-CD/ CD LEJÁTSZÓ

KA BIZTONSÁGRA VONATKOZÓ TUDNIVALÓK ÉS ÁLTALÁNOS KARBANTARTÁS

FESZÜLTSÉGELLÁTÁS ALAPMÛVELETEK DIGITÁLIS RÁDIÓ DIGITÁLIS RÁDIÓ

USB PC LINK USB PC LINK
4. A telepítési útmutató automatikusan megjelenik. Ha

mégsem, nyissuk meg a CD-ROM meghajtót a
Windows Explorer, és kattintsunk kétszer az 
USBPCLINK.exe fájlra. Ekkor hajtsuk végre az alábbi
lépéseket:
– Válasszuk ki a kívánt nyelvet a felsorolásból.
– Válasszuk ki a installer driver.
– Válasszuk ki a installer MusicMatch jukebox.
– Válasszuk ki a többi opciót (Tutorial, Free good-

ies, FAQ).

Megjegyzés :
- Az elsõ használat elõtt olvassuk el a MusicMatch
oktató anyagot. Ellenõrizzük, hogy a számítógép hang-
ereje megfelelõen van beállítva ahhoz, hogy
hangkimenetet biztosítson a készüléken. Az optimális
teljesítményhez a MusicMatch hangszín funkcióját
alacsony szintre kell állítani.

5. Indítsuk el a MUSICMATCH JUKEBOX, és hoz-
zuk létre a kedvenc számaink lejátszási listáját úgy,
hogy a számítógépen bárhol lévõ szenei számokat a
lejátszási lista ablakba húzzuk.

Megjegyzés: 
-- Ha problémánk adódik az USB PC LINK használatával,
forduljunk az USB PC LINK telepítõ lemezen található FAQ
(gyakran ismétlõdõ kérdések) anyaghoz, vagy látogassunk
el a www.audio.philips.com oldalra a FAQ legutóbbi
frissítéséért.

Az USB PC LINK beállítás utáni mıködtetéséhez
lásd a „Csatlakozás az USB PC LINKKEZ" címı
anyagot. 
A CD digitális kimenetének engedélyezése
Mielõtt CD-ket játszanánk le a számítógép CD-ROM
meghajtóján, konfigurálni kell a számítógép hardverét az
alábbiak szerint:
Windows ME/ 2000/ XP esetében
1. Lépjünk be a rendszerpanel menübe, és kattintsunk

a 'RENDSZER', 'TULAJDONSÁGOK', 
'HARDVER', 'ESZKÖZKEZELÃ', 'CD-ROM
MEGHAJTÓK' és 'TULAJDONSÁGOK' 
elemekre.

Windows 98 SE esetében
2. Ellenõrizzük, hogy be van-e jelölve (engedélyezve

van-e) az 'Digitális CD engedélyezése a CD-
ROM eszköz számára' beállítás.

Megjegyzés:-A windows 98 SE esetében a
helyes konfiguráláshoz valószínıleg szükség van a
számítógép kézikönyvére.

Az USB PC LINK csatlakoztatása (ld 9)
Az USB PC LINK lehetõvé teszi, hogy az erõteljes AZ2558
erõsítõn és hangszórókon keresztül játsszuk le a
számítógépen tárolt zenei anyagainkat

FONTOS!
Ellenõrizzük, hogy telepítve van-e a MusicMatch
szoftver. Az USB PC Link esetében lásd: "Útmu-
tató a gyors beállításhoz" 
1. Kapcsoljuk be a számítógépet, és AZ2558.

] Hogy a számítógép hangereje hallható, és nincs
minimumra állítva.

2. Nyomjuk le egyszer vagy többször a SOURCE ( a
távirányítón az USB) gombot az USB PC LINK
kiválasztásához .

3. Megfelelõ csatlakoztatás esetén a számítógép
automatikusan elindítja a MUSICMATCH 
JUKEBOX szoftvert.
] Digitalizált hang észlelésekor görgetve megje-

lenik az aktuális szám neve.

] Ha egy ideig a felirat jelenik
meg görgetve, ellenõrizzük a számítógép és a
készülék közötti csatlakozást.

4. Nyomjuk le a ¡ vagy ™ gombokat a kívánt szám
lejátszási listán való kieleméséig.

5. A 2; gomb megnyomásával indítsa el a lejátszást.
] Megjelenik a szám ideje, és a szám neve 

egyszer végigfut
Megjegyzés: A kijelzõ CSAK a nagy betıs angol
karaktereket tudja megjeleníteni.
6. Ha szeretnénk megjeleníteni a szám részletes adatait,

nyomjuk le a MODE gombot.
A lejátszási lista lejátszásakor:
– A távirányítón nyomjuk le a SHUFFLE / REPEAT

gombot a számok véletlenszerı lejátszásához /
folyamatos ismétléséhez.

7. A lejátszási módok törléséhez / a lejátszás leál-
lításához nyomjuk le a 9 gombot, vagy válasszunk
másik hangforrást.

ODSTRAÒOVANIE MO\N‡CH CH‡B HIBAKERESÉS

Slovensky 

Magyar

UPOZORNENIE
Ak budete ovládacie gombíky pou|íva† inak∂ie ako je uvedené v tomto návode
na pou|itie, ak vykonáte iné nastavenia alebo aplikujete iné postupy ne| aké sú
v návode uvedené, vystavíte sa nebezpeèenstvu ∂kodlivého o|iarenia alebo
mô|e dôjs† k inej neoèakávanej udalosti.

FIGYELEM
Ha nem az ezen kézikönyvben ismertetett módon használja a szabályzókat,
végzi el a beállításokat, vagy más eljárásokat alkalmaz, akkor veszélyes 
sugárzás érheti, vagy más, bizonytalan kimenetelû esemény történhet.

Prístroj odpovedá predpisom Európskeho spoloèenstva o
poruchách v rádiovej frekvencii.

A készülék megfelel az Európai Unió rádiófrekvenciás zavarra
vonatkozó elõírásainak.

KA BIZTONSÁGRA VONATKOZÓ TUDNIVALÓK
ÉS ÁLTALÁNOS KARBANTARTÁS (Id 0)

• A készüléket, elemeket vagy a CD-t  ne tegye ki ned-
vességnek, esõnek, homoknak vagy túlzott hõnek.

• A készüléket puha, enyhén megnedvesített szarvas-
bõrrel lehet tisztítani. Ne használjon alkoholt,
ammóniát, benzint vagy súrolóanyagot tartalmazó
tisztítószert, mert ezek károsíthatják a készülék
házát.

• A készüléket szilárd, sima felületre helyezze, ahol
nem borulhat fel. A túlmelegedést elkerülendõ
mindig hagyjon kellõ szabad helyet a készülék
körül, hogy szellõzhessen.

A CD-lejátszó és a CD-k kezelése
• Ha a CD-lejátszó nem olvassa jól a CD-ket, a

kereskedelmi forgalomban kapható tisztító CD-vel
tisztítsa meg a lencsét, mielõtt javíttatni vinné a
készüléket. Más tisztítási módszerrel ne próbálkoz-
zon, mert tönkreteheti a lencsét.

• A CD-lejátszó lencséjéhez soha nem szabad hozzányúl-
ni!

• Ha hirtelen kerül a készülék hideg helyrõl melegre,
akkor páralecsapódás keletkezhet és a CD-lejátszó
lencséje bepárásodhat. Ilyenkor nem lehet CD-t
lejátszani. Ne próbálja ilyenkor megtisztítani a
lencsét, hanem hagyja a készüléket meleg helyen,
hogy a nedvesség elpárologjon.

• A CD ajtaját mindig zárja be, hogy a lencsék
porosodása elkerülhetõ legyen.

• A CD-t úgy tisztítsa, hogy középtõl egyenes vonal-
ban kifelé haladva áttörli egy puha, szöszmentes
ruhával. Ne használjon tisztítószert, mert az
károsíthatja a lemezt.

• Sohane írjon a CD-re és ne ragasszon rá címkét.

V prípade akejkoπvek závady, predt¥m ako odnesiete prístroj do opravovne, skontrolujte ho podπa ni|e uveden¥ch
bodov. Ak sa Vám nepodarí problém podπa na∂ich návrhov vyrie∂i†, obrá†te sa na predajòu alebo na servis.

UPOZORNENIE: Neotvárajte kryt prístroja, aby ste neriskovali zásah elektrick¥m
prúdom. Za |iadnych okolností sa nepokú∂ajte prístroj sami opravi†, v tomto prípade toti|
stratíte záruku.

Nie je zvuk/napätie

– Nie je nastavená VOLUME
• Silu zvuku nastavíte regulátorom VOLUME
– Sie†ov¥ prípoj nie je dobre zasunut¥
• Zasuòte dobre sie†ov¥ prípoj
– Vyèerpané/nesprávne vlo|ené napájacie èlánky
• Vlo|te (nové) napájacie èlánky so správnou polaritou
– Zostali pripojené slúchadlá
• Odpojte slúchadlá
– Elektrostatické vybitie / ru∂enie
• Odpojte prístroj. Ak sú vlo|ené batérie, vyberte ich z

priestoru pre batérie. Stlacte a podr|te STANDBY ON
y na dobu 10 sekúnd, potom prístroj znovu zapojte /
vlo|te batérie naspät a pokúste sa prístroj znovu 
aktivovat.

• Ak je prístroj v re|ime USB PC LINK, skontrolujte, ci je
hlasitost vá∂ho pocítaca dostatocne zv¥∂ená a nie nas-
tavená na minimum.

• Ak chcete prehrávat CD disk z CD-ROM mechaniky
vá∂ho pocítaca, pokyny hladajte v USB PC Link -
Enable digital CD audio output

– CD obsahuje iné ako audio súbory
• Stlaète SEARCH ∞ alebo § jeden alebo viackrát,

aby ste sa dostali k CD audio záznamu, namiesto
dátového súboru

Zlá kvalita zvuku v re|ime GAME•AUX
• Nastavte hlasitost na prístroji AZ2558 alebo va∂ej

hernej konzole.

¤um na príjme alebo skreslen¥ príjem rádioprijímaèa

– Elektrická interferencia: prístroj je umiestnen¥ príli∂
blízko k televízoru, video alebo k poèítaèu

• Umiestnite ho vo väè∂ej vzdialenosti od t¥chto prístrojov

Diaπkov¥ ovládaè nefunguje správne 

– Vyèerpané/nesprávne vlo|ené napájacie èlánky
• Vlo|te (nové) napájacie èlánky so správnou polaritou
– Príli∂ veπk¥ uhoπ/vzdialenos† od prístroja
• Zmen∂ite uhoπ/vzdialenos†

Zl¥ príjem rádioprijímaèa

– Slab¥ signál vysielaèa
• FM/ MW: Nastavte teleskopickú anténu FM/ MW, aby

bol príjem èo najlep∂í

Zobrazí sa nápis 

– Na CD-R(W) nie je záznam alebo nie je finalizovaná
• Pou|ívajte finalizovanú CD-R(W)

Zobrazí sa nápis

– Nie je vlo|ené CD 
• Vlo|te vhodn¥ disk
– Po∂kodená alebo zneèistená CD
• Vymeòte/oèistite CD, pozri Údr|ba
– Laserová optika sa opotila
• Poèkajte, a| sa vyjasní

Prehrávaè CD preskakuje skladby

– Po∂kodená alebo ∂pinavá CD
• Vymeòte alebo oèistite CD
– Je zapojená funkcia shuffle alebo program
• Vypnite funkciu shuffle/ program

je zobrazené v re|ime USB PC
LINK na dobu viac ako 10 sekúnd
– Skontrolujte prosím prepojenie medzi pocítacom a

prístrojom. Ak je to potrebné, precítajte si prosím kapi-
tolu Pripojenie ku USB PC LINK, kde nájdete pokyny
pre po|adované pociatocné nastavenie.

• Ubezpecte sa, |e pripojen¥ pocítac je zapnut¥ a softvér
MusicMatch je spusten¥.

Zvuk poèas prehrávania MP3 preskakuje

– Súbor MP3 vytvoren¥ pri úrovni kompresie presahujúcej
320 kbit/s

• Pre vytvorenie CD hudobn¥ch záznamov vo formáte
MP3 pou|ite ni|∂iu úroveò kompresie

Nemo|no nájs† |elan¥ titul MP3

– Zlá pou|itá koncovka a/ alebo názov súboru s
nevhodn¥mi textov¥mi znakmi

• Uistite sa, |e názvy súborov sú napísane s
anglick¥mi textov¥mi znakmi a |e MP3 súbory majú
koncovku ..MMPP33

DÔLE\ITÉ!
Zmeny nie sú v¥robcom povolené a mô|u zru∂it oprávnenie pou|ívatela na pre-
vádzkovanie prístroja AZ2558.

FONTOS!
A Gyártó által nem engedélyezett módosítások miatt megszınhet a felhasználó 
engedélye az AZ2558 mıködtetésére.

Nincs hang/feszültség

– A VOLUME nincs beállítva
• Állítsa be a hangerõt a VOLUME gombbal
– A hálózati csatlakozó nem megfelelõen csatlakozik
• Csatlakoztassa jól a hálózati csatlakozót
– Az elemek kimerültek/nem jól vannak betéve
• Tegye be az (új) elemeket polaritáshelyesen
– Fejhallgató van csatlakoztatva
• Vegye le a fejhallgatót
– Elektrosztatikus kisülés / interferencia
• Húzza ki a készüléket a fali csatlakozóból. Ha elemek

vannak benne, távolítsuk el azokat a tartójukból.
Nyomjuk le 10 másodpercig a STANDBY ON y

fgombot, majd csatlakoztassuk újra a hálózathoz /
helyezzük vissza az elemeket, és próbáljuk meg újból
aktiválni a készüléket.

• USB PC LINK üzemmódban ellenõrizzük, hogy a
számítógép hangereje hallható, és nincs minimumra
állítva.

• Ha a számítógép CD-ROM meghajtójából játszink le
CD-t, olvassuk el az USB PC Link - Enable digital
CD audio output alatti tájékoztatást

– A CD nem audio fájlokat tartalmaz
• Nyomja le még egyszer vagy többször a SEARCH

∞ vagy § gombot, hogy az adatfájlt átlépve zene-
fájlhoz  ugorjon a készülék

Rossz hangminõség GAME•AUX üzemmódban
• Állítsuk be a hangerõt az AZ2558 játékkonzolon.

A rádióadás vétele zajos vagy torz
– Elektromos interferencia: a készülék túl közel van

televízióhoz, képmagnóhoz vagy számítógéphez
• Növelje meg a távolságot

A távirányító nem megfelelõen mûködik
– Az elemek kimerültek/nem jól vannak betéve
• Tegye be az (új) elemeket polaritáshelyesen
– Túl nagy a szög/távolság a készüléktõl
• Csökkentse a szöget/távolságot

Rossz a rádióadás vétele

– Gyenge a rádióadó jele
• FM / MW: Állítsa be az FM/ MW teleszkópanten-

nát, hogy a legjobb legyen a vétel

A felirat látszik
– A CD-R(W) lemezen nincs felvétel vagy nincs

véglegesítve
• Véglegesített CD-R(W) lemezt használjon

A
felirat látszik
– Nincs behelyezve CD
• Helyezzünk be megfelelõ lemezt
– A CD hibás vagy piszkos
• Cserélje ki/tisztítsa meg a CD-t, lásd Karbantartás
– A lézeroptika bepárásodott
• Várjon, míg az optika kitisztul

A CD átugrik számokat

– A CD hibás vagy piszkos
• Cserélje ki vagy tisztítsa meg a CD-t
– A shuffle vagy program be van kapcsolva
• Kapcsolja ki a shuffle/program módot

Az USB PC LINK üzemmódban több mint 10
másodpercig megjelenik a
felirat.
– Ellenõrizzük a számítógép és a készülék közötti csat-

lakozást. Szükség esetén olvassuk el Az USB PC Link
csatlakoztatása címı részt a szükséges eredeti beál-
lításhoz.

• Ellenõrizzük, hogy a csatlakoztatott számítógép be
van-e kapcsolva, és hogy fut-e a MusicMatch szoftver.

A hang kihagyás MP3 lejátszás alatt

– Az MP3 fájl 320kbps feletti tömörítéssel készült
• A CD-számok MP3 formátumba konvertálásánál

alacsonyabb tömörítési szintet használjon

A keresett MP3 cím nem található

– Rossz a fájl kiterjesztése, illetve a fájl neve érvényte-
len karaktereket tartalmaz

• Gyõzõdjön meg arról, hogy a fájlnevek csak az
angol ábécé betüit tartalmazzák, illetve, hogy az
MP3 fájlok neve .MP3-ra végzõdik

Ha bármilyen hiba elõfordul, mielõtt javíttatni vinné a készüléket, ellenõrizze az alább felsoroltakat. Ha a fel-
sorolt javaslatok alapján nem tudja megoldani a problémát, akkor forduljon a forgalmazóhoz vagy a szervizhez.

FIGYELMEZTETÉS: Ne nyissa ki a készülék házát, mert áramütés érheti. Semmilyen
körülmények között se próbálja önmaga megjavítani a készüléket, mert ebben az esetben
megszûnik a garancia.

NEHÉZ!
Fogjuk meg mindkét fogantyút,
amikor szállítjuk vagy felemeljük az
AZ2558 készüléket.

TA\KÉ!
Pri prená∂aní alebo dvíhaní AZ2558
dr|te prístroj za obe rúcky.

ç‡ÒÚÓfl˘‡fl „‡‡ÌÚËfl ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎflÂÚÒfl ËÁ„ÓÚÓ‚ËÚÂÎÂÏ ‚ ‰ÓÔÓÎÌÂÌËÂ Í
Ô‡‚‡Ï ÔÓÚÂ·ËÚÂÎfl, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚Ï ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ËÏ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ
êÓÒÒËÈÒÍÓÈ îÂ‰Â‡ˆËË, Ë ÌË ‚ ÍÓÂÈ ÏÂÂ ÌÂ Ó„‡ÌË˜Ë‚‡ÂÚ Ëı.

ç‡ÒÚÓfl˘‡fl „‡‡ÌÚËfl ‰ÂÈÒÚ‚ÛÂÚ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ Ó‰ÌÓ„Ó „Ó‰‡ Ò ‰‡Ú˚
ÔËÓ·ÂÚÂÌËfl ËÁ‰ÂÎËfl Ë ÔÓ‰‡ÁÛÏÂ‚‡ÂÚ „‡‡ÌÚËÈÌÓÂ Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËÂ
ËÁ‰ÂÎËfl ‚ ÒÎÛ˜‡Â Ó·Ì‡ÛÊÂÌËfl ‰ÂÙÂÍÚÓ‚, Ò‚flÁ‡ÌÌ˚ı Ò Ï‡ÚÂË‡Î‡ÏË Ë
‡·ÓÚÓÈ. Ç ˝ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ ËÏÂÂÚ Ô‡‚Ó, ÒÂ‰Ë ÔÓ˜Â„Ó, Ì‡
·ÂÒÔÎ‡ÚÌ˚È ÂÏÓÌÚ ËÁ‰ÂÎËfl. ç‡ÒÚÓfl˘‡fl „‡‡ÌÚËfl ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸Ì‡ ÔË
ÒÓ·Î˛‰ÂÌËË ÒÎÂ‰Û˛˘Ëı ÛÒÎÓ‚ËÈ:

1. àÁ‰ÂÎËÂ ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ ÔËÓ·ÂÚÂÌÓ ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡ ÚÂËÚÓËË êÓÒÒËË,
ÔË˜ÂÏ ËÒÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ‰Îfl ÎË˜Ì˚ı ·˚ÚÓ‚˚ı ÌÛÊ‰. àÁ‰ÂÎËÂ ‰ÓÎÊÌÓ
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òfl ‚ ÒÚÓ„ÓÏ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ËÌÒÚÛÍˆËÂÈ ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË Ò
ÒÓ·Î˛‰ÂÌËÂÏ Ô‡‚ËÎ Ë ÚÂ·Ó‚‡ÌËÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË.

2. é·flÁ‡ÌÌÓÒÚË ËÁ„ÓÚÓ‚ËÚÂÎfl ÔÓ Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÈ „‡‡ÌÚËË ËÒÔÓÎÌfl˛ÚÒfl Ì‡
ÚÂËÚÓËË êÓÒÒËË ÔÓ‰‡‚ˆ‡ÏË Ë ÓÙËˆË‡Î¸Ì˚ÏË Ó·ÒÎÛÊË‚‡˛˘ËÏË
(ÒÂ‚ËÒ) ˆÂÌÚ‡ÏË.

3. ç‡ÒÚÓfl˘‡fl „‡‡ÌÚËfl ÌÂ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌflÂÚÒfl Ì‡ ‰ÂÙÂÍÚ˚ ËÁ‰ÂÎËfl,
‚ÓÁÌËÍ¯ËÂ ‚ ÂÁÛÎ Ú̧‡ÚÂ:
‡) ıËÏË˜ÂÒÍÓ„Ó, ÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍÓ„Ó ËÎË ËÌÓ„Ó ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl, ÔÓÔ‡‚¯Ëı
ÔÓÒÚÓÓÌÌËı ÔÂ‰ÏÂÚÓ‚, Ì‡ÒÂÍÓÏ˚ı ‚Ó ‚ÌÛÚ¸ ËÁ‰ÂÎËfl;
·) ÌÂÔ‡‚ËÎ¸ÌÓÈ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË, ‚ÍÎ˛˜‡fl, ÌÓ ÌÂ Ó„‡ÌË˜Ë‚‡flÒ¸,
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂÏ ËÁ‰ÂÎËfl ÌÂ ÔÓ Â„Ó ÔflÏÓÏÛ Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌË˛ Ë ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ ‚
˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆË˛ ËÁ‰ÂÎËfl ‚ Ì‡Û¯ÂÌËÂ Ô‡‚ËÎ Ë ÚÂ·Ó‚‡ÌËÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË;
‚) ËÁÌÓÒ‡ ‰ÂÚ‡ÎÂÈ ÓÚ‰ÂÎÍË, Î‡ÏÔ, ·‡Ú‡ÂÈ, Á‡˘ËÚÌ˚ı ˝Í‡ÌÓ‚,
Ì‡ÍÓÔËÚÂÎÂÈ ÏÛÒÓ‡, ÂÏÌÂÈ, ˘ÂÚÓÍ Ë ËÌ˚ı ‰ÂÚ‡ÎÂÈ Ò Ó„‡ÌË˜ÂÌÌ˚Ï
ÒÓÍÓÏ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl;
„) ÂÏÓÌÚ‡ Ë/ËÎË Ì‡Î‡‰ÍË ËÁ‰ÂÎËfl, ÂÒÎË ÓÌË ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌ˚ Î˛·˚ÏË ËÌ˚ÏË
ÎËˆ‡ÏË ÍÓÏÂ Ó·ÒÎÛÊË‚‡˛˘Ëı ˆÂÌÚÓ‚;
‰) ‡‰‡ÔÚ‡ˆËË Ë ËÁÏÂÌÂÌËfl Ò Ó·˚˜ÌÓÈ ÒÙÂ˚ ÔËÏÂÌÂÌËfl ËÁ‰ÂÎËfl,
ÛÍ‡Á‡ÌÌÓÈ ‚ ËÌÒÚÛÍˆËË Ôo ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË.

4. ç‡ÒÚÓfl˘‡fl „‡‡ÌÚËfl ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸Ì‡ ÔÓ ÔÂ‰˙fl‚ÎÂÌËË ‚ÏÂÒÚÂ Ò
ÓË„ËÌ‡ÎÓÏ Ì‡ÒÚÓfl˘Â„Ó Ú‡ÎÓÌ‡ ÓË„ËÌ‡Î‡ ÚÓ‚‡ÌÓ„Ó ˜ÂÍ‡, ‚˚‰‡ÌÌÓ„Ó
ÔÓ‰‡‚ˆÓÏ, Ë ËÁ‰ÂÎËfl, ‚ ÍÓÚÓÓÏ Ó·Ì‡ÛÊÂÌ˚ ‰ÂÙÂÍÚ˚.

5. ç‡ÒÚÓfl˘‡fl „‡‡ÌÚËfl ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸Ì‡ ÚÓÎ¸ÍÓ ‰Îfl ËÁ‰ÂÎËÈ,
ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÏ˚ı ‰Îfl ÎË˜Ì˚ı ·˚ÚÓ‚˚ı ÌÛÊ‰, Ë ÌÂ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌflÂÚÒfl Ì‡
ËÁ‰ÂÎËfl, ÍÓÚÓ˚Â ËÒÔÓÎ¸ÁÛ˛ÚÒfl ‰Îfl ÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍËı, ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌ˚ı ËÎË
ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚ı ˆÂÎÂÈ.

èÓ ‚ÒÂÏ ‚ÓÔÓÒ‡Ï „‡‡ÌÚËÈÌÓ„Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl ËÁ‰ÂÎËÈ îËÎËÔÒ
Ó·‡˘‡ÈÚÂÒ¸ Í Ç‡¯ÂÏÛ ÏÂÒÚÌÓÏÛ ÔÓ‰‡‚ˆÛ.
îËÏ‡ îËÎËÔÒ ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÚ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ ÒÓÍË ÒÎÛÊ·˚ ËÁ‰ÂÎËfl:

ÉÛÔÔ‡ 1–5 ÎÂÚ
ê‡‰ËÓ, ‡‰ËÓ·Û‰ËÎ¸ÌËÍË, Ï‡„ÌËÚÓÎ˚, ÔÂÂÌÓÒÌ˚Â Ï‡„ÌËÚÓÎ˚,
ÚÂÎÂÙÓÌÌ˚Â ‡ÔÔ‡‡Ú˚ (ÔÓ‚Ó‰Ì˚Â) Ë ‰Û„‡fl ÔÓ‰ÛÍˆËfl, ËÏÂ˛˘‡fl
ÌÂ·ÓÎ¸¯Û˛ ÒÚÓËÏÓÒÚ¸.

ÉÛÔÔ‡ 2–7 ÎÂÚ
èÂÒÓÌ‡Î¸Ì˚Â ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ˚ Ë ÔÂeÙÂËÈÌ˚Â ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡, ˆ‚ÂÚÌ˚Â
ÚÂÎÂ‚ËÁÓ˚ (‚ÍÎ˛˜‡fl ÔÓÂÍˆËÓÌÌ˚Â), ‚Ë‰ÂÓÏ‡„ÌËÚÓÙÓÌ˚,
‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸Ì˚Â Ï‡„ÌËÚÓÎ˚, Hi-Fi Á‚ÛÍÓ‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰fl˘‡fl ‡ÔÔ‡‡ÚÛ‡
(‚ÍÎ˛˜‡fl ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ˚), ‚Ë‰ÂÓÍ‡ÏÂ˚ Ô ÔÂÂÌÓÒÌ˚Â ‚Ë‰ÂÓÛÒÚÓÈÒÚ‚‡,
‡‰ËÓÚÂÎÂÙÓÌ˚ (·ÂÒÔÓ‚Ó‰Ì˚Â), ˆËÙÓ‚˚Â ÒoÚo‚˚Â ÚÂÎÂÙÓÌ˚ Ë
‡ÔÔ‡‡ÚÛ‡ Ë„Ó‚Ó„Ó Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËfl.

îËÏ‡ îËÎËÔÒ Û‰ÂÎflÂÚ ·ÓÎ¸¯ÓÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Í‡˜ÂÒÚ‚Û ‚˚ÔÛÒÍ‡ÂÏÓÈ
ÔÓ‰ÛÍˆËË. èË ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËË ÂÂ ‰Îfl ÎË˜Ì˚ı (·˚ÚÓ‚˚ı) ÌÛÊ‰ Ò
ÒÓ·Î˛‰ÂÌËÂÏ Ô‡‚ËÎ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ÒÓÍ Ëı ÒÎÛÊ·˚ ÏÓÊÂÚ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ
ÔÂ‚˚ÒËÚ¸ ÓÙËˆË‡Î¸Ì˚È ÒÓÍ ÒÎÛÊ·˚, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚È ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò
‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ËÏ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ Ó Ô‡‚‡ı ÔÓÚÂ·ËÚÂÎÂÈ.

îËÏ‡ îËÎËÔÒ
î‡ÍÒ: (095)755-69-23

✃

Környezetvédelmi szempontok
A készülék csomagolása fölösleges anyagokat nem tartalmaz. Mindent megtettünk annak
érdekében, hogy a csomagolóanyagok könnyen szétválaszthatók legyenek három egynemû
anyagra: karton (doboz), polisztirol (hungarocell), polietilén (zacskók, védõlap).

A készülék olyan anyagokból áll, melyek újrahasznosíthatók, ha a szétszerelést hozzáértõcég
végzi. Kérjük, hogy a csomagolóanyagokat, kimerült elemeket és a kiöregedett készüléket a
helyi elõírások figyelembevételével helyezze a hulladékgyûjtõkbe.

SLOVAK REPUBLIC

Prístroj sa nesmie pou|íva† v mokrom a vlhkom prostredí! Chránte pred striekajúcou 
a kvapkajúcou vodou!

Pre ochranu |ivotného prostredia
Prístroj nie je zabalen¥ do nadbytoèn¥ch obalov. Urobili sme v∂etko preto, aby obal mohol
by† rozdelen¥ na tri rovnorodé materiály: kartón (obaly), polystyrol (protinárazové vlo|ky) a
polyetylén (vrecká, ochranná fólia).

Prístroj je vyroben¥ z tak¥ch materiálov, ktoré je mo|né znovu spracova†, ak demontá|
vykonáva ∂peciálne vybavená odborná firma. Obalov¥ materiál, pou|ité batérie a u|
nepou|iteπn¥ prístroj vlo|te, prosím, podπa miestnych predpisov a zvyklostí do nádob na
odpadky.

MAGYARORSZÁG

Minõségtanúsítás
A garanciajegyen feltüntetett forgalombahozó vállalat a 2/1984. (III.10.) 
BkM-IpM együttes rendelet értelmében tanúsítja, hogy ezen készülék megfelel
a mûszaki adatokban megadott értékeknek.

Figyelem!
A meghibásodott készüléket - beleértve a hálózati csatlakozót is - csak 
szakember (szerviz) javíthatja.

Ne tegye ki a készüléket esõnek vagy nedvesség hatásának!

Garancia
A forgalombahozó vállalat a termékre 12 hónap garanciát vállal.

Névleges feszültség ................................................................220–230 V
Elemes mûködéshez.....................................................................8 × R20
Névleges frekvencia ........................................................................50 Hz

Teljesítmény
maximális ...............................................................................≤ 54 W
névleges.....................................................................................15 W
készenléti állapotban...............................................................≤ 5 W

Érintésvédelmi osztály II.

Tömeg..............................................................................................5,5 kg

Befoglaló méretek
szélesség ...............................................................................567 mm
magasság ..............................................................................185 mm
mélység .................................................................................301 mm

Rádiórész vételi tartomány
URH.............................................................................87,5–108 MHz
Középhullámú ..............................................................531–1602 kHz

Erõsítõrész
Kimeneti teljesítmény.........................................................800 W PMPO

2 × 10 W RMS

Megjegyzés

Poznámka

Magyar
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Poznámka :

– EQUALIZER je mo|né pou|it pocas re|imov
TUNER, CD, USB PC LINK a GAME.•AUX .

– Aby sa predi∂lo ru∂eniu zvuku, funguje ovládanie
basov zvlá∂†. Nie je mo|né kombinova† basy z
EQUALIZER-a s wOOx.

4. GAMESOUND
Ak chcete nastavit zvuky pre hry, stlacte raz alebo
viackrát GAMESOUND, cím si vyberiete podla svojho
|elania.

=Na displeji sa na krátko zobrazí ,

, alebo .
Poznámka : GAMESOUND je mo|né pou|ívat len
pocas hrania pri zdroji GAME•AUX .

MUTE: Ako stlmit zvuk
1. Stlaète MUTE na diaπkovom ovládaèi, èím

okam|ite preru∂íte prehrávanie zvuku.
=Prehrávanie pokraèuje bez zvuku a displej bliká

.
2. Obnovi† prehrávanie zvuku mô|ete nasledovne:

– stlaète MUTE znovu;
– pou|ite ovládanie hlasitosti;
– prepnite na in¥ zdroj.

DIGITÁLNY RÁDIOPRIJÍMAÈ (viì 3)
Ladenie rozhlasov¥ch staníc
1. Stlaète na prístroji STANDBY ON y, èím ho 

zapnete.a stlaète raz alebo viackrát SOURCE, èím
vyberiete po|adovanú funkciu: TUNER (alebo raz
stlaète TUNER na diaπkovom ovládaèi).
= Na displeji sa na krátko zobrazí

úroveò , nasledovaná hodnotami vlnové pásmo,
frekvencia a èíslo prednastavenej stanice , ak je
u| ulo|ená.

2. Stisnite jedenkrát alebo niekoπkokrát gombík
BAND / DISPLAY a zvoπte vlnovú dfi|ku. (na
dialkovom ovládaci TUNER )

3. Naladenie staníc: |elanú stanicu si mô|ete 
naladi† manuálne, alebo pomocou automatického
vyhπadávania:
Stlaète ∞ alebo § (5 alebo 6 na diaπkovom ovlá-
daèi ) a tlaèidlo uvoπnite, a| keï sa rozbehnú hod-
noty frekvencie na displeji.
= Rádioprijímaè sa automaticky naladí na rozh-

lasovú stanicu s dostatoène siln¥m vysielacím
signálom. Poèas automatického ladenia sa na
displeji zobrazí oznaèenie .

4. 3 krok opakujte a| nájdete hπadanú rozhlasovú stan-
icu.

• Ak ladíte na rozhlasovú stanicu so slab¥m
signálom, stisnite niekoπkokrát krátko gombík
SEARCH ∞ alebo § , a| príjem bude dostatoèn¥.
(na dialkovom ovládaci 5 alebo 6 ) .

Pre zlep∂enie príjmu rozhlasovej stanice:
• Ak zvolíte pásmo FM, vysuòte teleskopickú anténu.

Anténu nakloòte a otáèajte ju. Ak je signál príli∂
siln¥ (vysielaè je príli∂ blízko), skrá†te jej dfi|ku.

• Pre príjem MW má prístroj vstavanú anténu,  preto
teleskopická anténa nie je potrebná. Otáèaním
prístroja nastavte vstavanú anténu do správneho
smeru.

Programovanie rozhlasov¥ch staníc
Do pamäti je mo|né ulo|i† celkom 30 rozhlasov¥ch
staníc, manuálne alebo automaticky (Automatické
ulo|enie do pamäti)).

Automatické ulo|enie do pamäti
Autostore automaticky zaène programovanie rozh-
lasov¥ch staníc od 1. Prístroj ulo|í iba tie stanice,
ktoré e∂te v pamäti ulo|ené nie sú.
1. Stisnutím jedenkrát alebo niekoπkokrát gombíka

ALBUM / PRESET- alebo + .
2. Stisnutím gombíka PROG na najmenej 4 sekundy

sa zapne autostore programovanie.
= Na displeji zobrazí : a dostupné

stanice budú ulo|ené postupne, najprv vlnové
pásmo FM, potom MW.  Po ulo|ení v∂etk¥ch
nájden¥ch staníc, zaène automaticky hra† prvá
prednastavená stanica.

Manuálne programovanie 
1. Nalaïte |iadanú rozhlasovú stanicu (pozri

Ladenie rozhlasov¥ch staníc).
2. Stisnutím gombíka PROG vstúpte do 

programovacej funkcie.
= Displej: svieti oznaèenie program .

3. Stlaète ALBUM / PRESET- alebo + raz alebo
viackrát, priradenie èísla 1 a| 30 pre túto stanicu.

4. Voπbu potvrïte opätovn¥m stisnutím gombíka PROG.
= Na displeji zobrazí : vlnové pásmo, frekvencia a

èíslo prednastavenej stanice.

5. Opakovaním predchádzajúcich ∂tyroch krokov
ulo|te do pamäti ïal∂ie rozhlasové stanice.

Poznámka : Naprogramovanú rozhlasovú stanicu je
mo|né z pamäti zotrie† tak, |e na jej miesto ulo|íte inú
frekvenènú hodnotu.

Len re|im MP3-CD: 
Aby ste na∂li svoj album najskôr stlaète ALBUM,
PRESET ++ alebo −− jeden alebo viackrát. (na diaπkovom
ovládaèi ¡ alebo ™)
2. Stisnite gombík PROG.

™ Na displeji zobrazí : program a zvolené èíslo
skladby sa na krátko zobrazia na displeji

.
™Na displeji zobrazí : ak nie je

vybratá skladba pre naprogramovanie.
3. Opakovaním krokov 1-2 voπte a ukladajtedo

pamäti ïal∂ie skladby.
™ Ak sa pokúsite do pamäti ulo|i† viac ako 20

skladieb, na displeji sa zobrazí oznaèenie
.

4. Stisnutím gombíka 2; zapojte reprodukciu.

Poznámka : Poèas normálneho prehrávania, mô|ete
stlaèi† PROG a prida† aktuálnu skladbu do vá∂ho pro-
gramovaného zoznamu skladieb.

Kontrola programu
Ak podr|íte v pozícii zastavenia alebo poèas reproduk-
cie stisnut¥ gombík PROG, na displeji sa postupne
zobrazia v∂etky naprogramované skladby.

=Na displeji zobrazí : ak nie sú
naprogramované skladby.

Zotrenie programu
Program je mo|né zotrie† nasledujúcim spôsobom:
• Poèas reprodukcie stisnite dvakrát gombík 9

=Na displeji sa na chvíπu zobrazí nápis 
a oznaèenie program zhasne.

• stlaète STANDBY ON y

• vyberte in¥ zdroj zvuku
• otvorenie dvierok CD

GAMESOUND (viì 8)
PREHRÁVANIE S GAMESOUND:
1. Na prístroji stlacte SOURCE a zvolte si funkciu

GAME•AUX (na dialkovom ovládaci AUX)
=Na displeji prebehne .

2. Pripojte va∂u konzolu na linkové prípojky typu cinc
v prednej casti prístroja AUDIO IN ( LEFT /
RIGHT) a VIDEO IN.

3. Stlacte raz alebo viackrát GAMESOUND, cím si
vyberiete podla svojho |elania.

=Na displeji sa na krátko zobrazí ,
, alebo .

Pripojenie in¥ch zariadení k vá∂mu prístroju
Pomocou dodaného video kábla mô|ete pripojit konek-
tor VIDEO OUT v zadnej casti prístroja na konektor
VIDEO IN na televízore alebo na videu, pre pozeranie
alebo nahrávanie.

USB PC LINK
Krátky návod pre nastavenie
Po|iadavky na systém PC

– USB port s Windows 98 SE / ME/ 2000/ XP
– Intel Pentium MMXX200 alebo lep∂í
– CD ROM mechanika

In∂talácia softvéru MusicMatch
1. Pomocou dodaného USB kábla mô|ete pripojit prístroj

na USB port vá∂ho pocítaca. .(viì B)
2. Stlacte raz alebo viackrát SOURCE ( na diaπkovom

ovládaèi USB) a zvolte USB PC LINK .
3. Zapnite vá∂ pocítac a vlo|te dodan¥ invtalacn¥ disk

USB PC LINK do CD-ROM mechaniky vá∂ho pocítaca.
Túto softvérovú aplikáciu si mô|ete stiahnut aj z:
http://www.audio.philips.com.

DÔLE\ITÉ!
Pou|ívajte prosím pre vás upraven¥ softvér
MusicMatch pre va∂u aplikáciu USB PC Link. Ak je
to potrebné odin∂talujte najprv z vá∂ho pocítaca
v∂etok in¥ softvér MusicMatch jukebox.
4. Sprievodca in∂taláciou sa objaví automaticky. Ak sa

tak nestane, v programe Windows Explorer prejdite
na CD-ROM mechaniku a dvojkliknite na 
USBPCLINK.exe. Potom vykonajte nasledujúce
kroky: 
– Zo zoznamu si vyberte vám vyhovujúci jazyk
– Zvolte installer driver.
– Zvolte installer MusicMatch jukebox.
– Zvolte si aj ostatné mo|nosti (Tutorial, Free

goodies, FAQ).

Poznámka:
- Pred prv¥m pou|itím si prosím precítajte sprievodcu
pre MusicMatch. Ubezpecte sa, |e hlasitost vá∂ho
pocítaca je primerane nastavená, tak aby postacovala
pre zvukov¥ v¥stup z vá∂ho prístroja. Pre optimálny
v¥kon by mala byt funkcia equalizér v MusicMatch
nastavená na nízku úroven.

5. Spustite MUSICMATCH JUKEBOX a vytvorte si
vá∂ vlastn¥ zoznam najoblúbenej∂ích skladieb, a to
jednoduch¥m pretahovaním hudobn¥ch skladieb z
akéhokolvek miesta vo va∂om pocítaci do okna zoz-
namu skladieb.

MP3-CD/CD PREHRÁVAÈ GAMESOUND / USB PC LINK
Voπba naprogramovanej rozhlasovej stanice
Stlaète ALBUM / PRESET- alebo + raz alebo 
viackrát, k¥m sa nezobrazí |elaná prednastavená stani-
ca.
DÔLE\ITÉ ¤PECIFIKÁCIE
Podporované formáty:
• Formát Disku ISO9660, Joliet a multi-session CD.

Keï napaπujete CD-ROM pou|ite disk formátu
ISO9660.

• Hudobné formáty MP3.
• MP3 prenosová r¥chlos†: 32-320 Kbit/s a

premenlivá prenosová r¥chlos†.
• 650Mb a 700Mb CD-R a CD-RWs.
• Maximálne vnorenie do adresára je 8 úrovní (max.

64 znakov).

V∂eobecné informácie
Technológia pre kompresiu hudobn¥ch záznamov MP3
(MPEG Audio Layer 3) redukuje originálne audio dáta
10 násobne bez v¥znamnej straty zvuku. Toto
umo|òuje zaznamena† 10 hodín hudby CD kvality na
jednom CD-ROM.

Ako získa† MP3 hudbu
Buï naèíta† legálnu MP3 hudbu z internetu alebo
konvertova† va∂e audio CD na MP3 formát s nejak¥m MP3
kódovacím software a potom zaznamena† na CD-R(W).
• Pre dosiahnutie dobrej kvality zvuku sa pre MP3

súbory odporúèa prenosová r¥chlos† aspoò 128
kbit/s.

• Niektoré druhy kódovacieho software sa ponúka
mo|nos† ochrany hudobn¥ch súborov, to znamená,
|e súbory sa mô|u prehráva† len na poèítaèi, ktor¥
ich vytvoril. Ak napálite takého súbory na CD-ROM,
nemô|ete ich na tejto jednotke prehráva†. Pred
vytváraním hudobn¥ch súborov sa uistite, |e ste
deaktivovali túto mo|nos† ochrany v kódovacom
software. V takomto prípade ste zodpovedn¥ za
dodr|anie v∂etk¥ch miestnych alebo
medzinárodn¥ch autorsk¥ch práv.

Keï napaπujete MP3-CD
• Uistite sa, |e názvy MP3 súborov majú príponu ..mmpp33
• Pou|ite software schopn¥ zapísa† názvy hudobn¥ch

záznamov MP3 (súborov) v èíselnom a abecednom
poradí. Pre detaily o pou|ívaní software, sa obrá†te
na operaèné in∂trukcie daného software.

• Ak nahrávate na disk CD-RW, ubezpeète sa, |e ste
uzavreli (finalizovali) v∂etky relácie (sessions). Len
vtedy bude vá∂ prístroj schopn¥ preèíta† a prehra†
v∂etky skladby.

Ako organizova† MP3 súbory
Na jedno MP3-CD mô|ete ulo|i† maximálne 35
albumov a 400 titulov, v závislosti od veπkosti
hudobn¥ch súborov.
Albumy a tituly sú abecedne usporiadané.
• MP3-CD/ CD albumy a tituly sa zobrazujú na

displeji ako èísla.

DÔLE\ITÉ!
Tento prístroj neprehráva/nepodporuje nasledujúce:
• Prázdne albumy: prázdny album je album, ktor¥

neobsahuje súbory MP3 a nezobrazí sa na displeji.  
• Nepodporované formáty súborov sú preskoèené. To

znamená, |e napríklad: dokumenty Word .doc
alebo súbory MP3 s príponou .dlf sú ignorované a
nebudú prehrávané.

• Súbory Playlist napr. .m3u, .pls z WMA, AAC,
Winamp, Sonic, RealJukebox, MS Mediaplayer 7.0,
MusicMatch.

• Záznamy vytvorené na napr. PacketWriting a
Package Writing.

Prehrávanie diskov
Toto zariadenie prehráva zvukové disky vrátane 
CD-R(W), a MP3 CD-ROM.
• CD-I, CDV, VCD, DVD alebo poèítaèové CD sú

nepou|iteπné.
1. Stlaète na prístroji STANDBY ON y, èím ho zap-

nete, potom vyberte zdroj CD SOURCE.
2. Stlaète OPEN•CLOSE , èím otvoríte dvierka na

CD.
] je zobrazené v prípade, |e sú

otvorené dvierka CD.

3. Vlo|te CD vytlaèenou stranou nahor a zatvorte
dvierka.

Údaje na displeji MP3/CD
] ,poèas èítania obsahu disku;

] , keï CD nie
je vlo|ené / CD je ∂pinavé, nesprávne vlo|ené
alebo po∂kodené.
– poèas CD operácie

– poèas MP3-CD operácie

– V re|ime CD stop: celkov¥ poèet hudobn¥ch
záznamov a celkov¥ hrací èas

– ak ste vlo|ili nedokonèené CD-
R(W).

Poznámka: MP3-CDs mô|e potrebova† na èítanie viac
ako 10 sekúnd.

DODÁVANÉ PRÍSLU¤ENSTVO
– Diaπkov¥ ovládaè
– USB kábel
– video kábel
– in∂talacn¥ CD-ROM USB PC LINK 
– Sie†ov¥ kábel

HORNÁ A PREDNÁ STRANA (viì 1)
1 p - 3,5 mm prípoj slúchadiel.
Poznámka:Ak pripojíte slúchadlá, reproduktory nebudú
ozvuèené.

2 VOLUME -nestavenie úrovne hlasitosti alebo úrovní
equalizéra (BASS/ MID /HIGH)

3 STANDBY ON y - prepínaèe pre zapnutie / 
vypnutie; 

4 SOURCE - v¥ber zdroja zvuku pre funkcie: CD TUNER
/ USB PC LINK / GAME•AUX 

5 IR SENSOR -infraèerven¥ senzor diaπkového ovlá-
daèa.

6 LCD Displej - zobrazuje aktuálny stav prístroja.
7 [dB]: - zobrazenie pre indikovanie basového v¥konu.
8 ALBUM /PRESET -, + :

Len MP3:: vyberá predchádzajúci/ïal∂í album 
TUNER:: vyberá predchádzajúcu/ïal∂iu stanicu

SEARCH ∞ , §
MP3-CD / CD :
- hπadanie smerom spä† alebo dopredu v rámci jednej

skladby;
- postup na zaèiatok aktuálnej/

predchádzajúcej/nasledujúcej skladby.
USB PC LINK -preskoèenie na zaèiatok 
predchádzajúceho/nasledujúceho 
hudobného záznamu
TUNER : - ladenie rozhlasov¥ch staníc.

2;- zapojenie a preru∂enie reprodukcie MP3/CD / CD
/ USB PC LINK

9 - zastavuje MP3/CD / CD / USB PC LINK
prehrávanie;

- ru∂í MP3/CD / CD program.
MODE :
- voπba rôznych spôsobov reprodukcie: repeat alebo

shuffle (v náhodne volenom poriadku).
9 USB - spája usb dodan¥m káblom odtiaπto s USB

portom vá∂ho poèítaèa
0 GAMESOUND - voπba zvukov¥ch efektov BLAST/

PUNCH/ SPEED/ NORMAL v re|ime hry
WOOX - v¥ber ∂peciálneho posilnenia basov zap / vyp
EQUALIZER -v¥ber basov¥ch, stredov¥ch a vysok¥ch
kmitoètov.

PROG
MP3-CD / CD : -naprogramovanie skladieb a prehπad
programu;
TUNER: - naprogramovanie rozhlasov¥ch staníc

BAND / DISPLAY
BAND : - voπba vlnovej dfi|ky
DISPLAY: - zobrazenie funkcií MP3-CD

! AUDIO IN ( LEFT / RIGHT) -LINE-IN konektor typu
jack pre externé audio zariadenia.
VIDEO IN - pre udr|anie konektora videa na mieste
(bez signálu. Iba pre zaistenie káblov.)

@ OPEN•CLOSE – zatváranie/otváranie priestoru pre
CD 

ZADNÁ STRANA (viì 1)
# Teleskopická anténa - zlep∂enie príjmu vysielania

FM
$ Prostor pro napájecí èlánky - Priestor pre

napájacie èlánky - 8 ose monoèlánkov typu R-20,
UM-1 alebo D-cells 

% AC MAINS - zásuvka sie†ového kabelu.
^ VIDEO OUT- pre pripojenie na konektor VIDEO IN

typu jack na televízore alebo na videu, pre pozeranie
alebo nahrávanie.

DIA∏KOV‡ OVLÁDAÈ (viì 1)
1 CD - v¥ber zdroja zvuku MP3-CD / CD

TUNER - v¥ber zdroja /vlnového pásma tunera
USB - voπba USB PC LINK
AUX - voπba GAME •AUX 

2 y -prepnutie prístroja do pohotovostného re|imu stand-
by / zap., ak je napájan¥ striedav¥m prúdom zo siete.
(Prístroj sa vypne, iba v prípade, |e je napájan¥ z
batérií)

3 REPEAT -opakovanie v∂etk¥ch stôp zo zdroja USB
PC LINK alebo v¥ber re|imu opakovania pre CD
zdroj.
SHUFFLE -prehrávanie skladieb z MP3-CD/CD v
náhodnom poradí, pri zdroji CD / USB PC LINK
MUTE - preru∂enie/ obnovenie zvuku

4 VOL 4, 3 -- nestavenie úrovne hlasitosti alebo úrovní
equalizéra (BASS/ MID /HIGH)

5 ¡ , ™ -v¥ber predo∂lej/ nasledujúcej skladby pri
prehrávaní CD / USB PC LINK 
9 - zastavuje MP3/CD / CD / USB PC LINK

prehrávanie;
- ru∂í MP3/CD / CD program.

2;- zapojenie a preru∂enie reprodukcie MP3/CD / CD
/ USB PC LINK

5 / 6 -hπadanie smerom spä† alebo dopredu v rámci

jednej skladby;
TUNER : - ladenie rozhlasov¥ch staníc

6 EQUALIZER - v¥ber basov¥ch, stredov¥ch a vysok¥ch
kmitoètov.
WOOX -v¥ber ∂peciálneho posilnenia basov zap /
vyp
GAMESOUND - voπba zvukov¥ch efektov BLAST/
PUNCH/ SPEED/ NORMAL v re|ime hry

7 ALBUM /PRESET -, + :
Len MP3:: vyberá predchádzajúci/ïal∂í album 
TUNER:: vyberá predchádzajúcu/ïal∂iu stanicu

NAPÁJANIE
V|dy, keï je to mo|né, napájajte prístroj zo siete,
predfi|ite t¥m |ivotnos† napájacích èlánkov. Pred
vlo|ením napájacích èlánkov sa presvedète, èi je
sie†ov¥ kábel odpojen¥ jak od prístroja tak od zásuvky.

Napájacie èlánky (nepatria k príslu∂enstvu)
(viì 1)
• Otvorte priestor pre napájacie èlánky a vlo|te ∂es†

monoèlánkov typu R-20, UM-1 alebo D, (pokiaπ
mo|no alkalick¥ch) so správnou polaritou

Diaπkov¥ ovládaè (viì 1)
Otvorte priestor pre napájacie èlánky a vlo|te dva
monoèlánky typu AAA, R03 alebo UM4 (pokiaπ mo|no
alkalické).
Nesprávne zaobchádzanie s napájacími èlánkami mô|e
vies† k tomu, |e z nich vyteèie elektrolyt, spôsobí koróz-
iu priestoru pre napájacie èlánky alebo dokonca mô|e
dôjs† k rozpuknutiu monoèlánkov.
• Nepou|ívajte súèasne rôzne typy napájacích

èlánkov – alkalické a karbonátové. Do prístroja
vkladajte v|dynapájacie èlánky rovnakého typu.

• Pri v¥mene napájacích èlánkov nikdy nepou|ívajte
súèasne staré a nové napájacie èlánky.

• Napájacie èlánky obsahujú chemikálie, preto
ich odhadzujte do nádob na odpadky, ktoré sú
pre tento úèel urèené.

Napájanie zo siete
1. Presvedète sa, èi napätie v miestnej sieti

odpovedá hodnote uvedenej na ∂títku na 
zadnej strane prístroja. Ak tomu tak nie je,
obrá†te sa na predajòu alebo na servis.

2. Sie†ov¥ kábel zasuòte do zásuvky, prístroj je
pripraven¥ na pou|itie.

3. Ak si |eláte prístroj úplne vypnú†, odpojte ho od
siete tak |e zástrèku vytiahnete zo zásuvky.

FUNKCIA ¤ETRENIA AUTOMATICK‡ POHO-
TOVOSTN‡ RE\IM STANDBY
Funkcia ∂etrenia energie vykoná to, |e systém auto-
maticky prejde do pohotovostného Standby re|imu,
15 minút po ukonèení prehrávania MP3-CD / CD a ak
nebol pou|it¥ |iadny ovládací prvok.

Typov¥ ∂títok nájdete na spodnej strane prístroja.

ZÁKLADNÉ FUNKCIE
Zapínanie a vypínanie a voπba funkcie
1. Stlaète na prístroji STANDBY ON y, èím ho 

zapnete.
2. Stlaète raz alebo viackrát SOURCE, èím vyberiete

po|adovanú funkciu: CD, TUNER, USB PC LINK
alebo GAME•AUX .

3. Stlaète na prístroji STANDBY ON y, èím ho 
vypnete.

Poznámka : V pamäti prístroja sa uchovajú nastave-
nia tónu a zvuku, prednastavenie tunera a úroveò
hlasitosti (maximálne úroveò hlasitosti VOL 20).
Nastavenie sily a charakteru zvuku (viì 2)
1. Hlasitos† nastavujete ovládaním VOLUME .

= Displej ukazuje úroveò hlasitosti a èíslo
v rozpätí 0-32.

2. wOOx
Basovú odozvu zv¥∂ite jedn¥m zatlacením wOOx
alebo dal∂ími zatlaceniami prepínate zap/ vyp.

=osvetlenie klávesy-wOOx sa rozsvieti, ked zap-
nete wOOx.

Poznámka :
- wOOx je mo|né pou|it pocas re|imov TUNER, CD,

USB PC LINK a GAME.•AUX .
- Niektoré disky mohli byt nahrané pri vysokej mod-

ulácii, co spôsobuje skreslenie pri vysokej hlasitosti.
Ak k tomu dôjde, vypnite wOOx alebo zní|te hla-
sitost. 

3. EQUALIZER
Ak chcete nastavit basové, stredové a v¥∂kové
frekvencie, stlacte raz alebo viackrát EQUALIZER,
potom otácajte hlasitostou VOLUME pocas troch
sekúnd, cím nastavíte jednotlivé úrovne.

=Na displeji sa na krátko zobrazí ,
, alebo úroveò (-5 a| +5) alebo
.

Slovensky OVLÁDACIE GOMBÍKY

4. Stisnutím gombíka 2; zapojte reprodukciu.
=Na displeji zobrazí : Aktuálne èíslo skladby a

uplynut¥ èas skladby poèas prehrávania MP3-CD
/ CD.

=Ak ide o MP3-CD je zobrazené aj èíslo albumu.
5. Ak si |eláte preru∂i† reprodukciu, stisnite gombík

2;. Ak si |eláte v reprodukcii pokraèova†, stisnite
znovu gombík 2;.
=Displej: poèas pauzy bliká uplynul¥ èas skladby.

6. Ak chcete zastavi† prehrávanie, stlaète 9.
7. Stlaète na prístroji STANDBY ON y, èím ho 

vypnete.

Poznámka : Reprodukcia CD sa ukonèí aj v prípade, |e:
– Zásuvka pre CD je otvorená.
– CD dohrá do konca
– vyberte in¥ zdroj zvuku.

Poèas prehrávania, stlaète nakrátko a opakovane
tlaèidlo BAND / DISPLAY a zobrazia sa textové infor-
mácie:
MP3-CDs
Stlaète nakrátko a opakovane tlaèidlo BAND / 
DISPLAY a zobrazia sa napr.

– èíslo skladby a uplynut¥ èas skladby;
– názov albumu a uplynut¥ èas skladby;
– èíslo albumu, èíslo skladby a uplynut¥ èas sklad-

by;
– údaje ID3, ak sú k dispozícii. Inak sa na displeji

zobrazí .
CDèka
Stlaète nakrátko a opakovane tlaèidlo BAND / 
DISPLAY a zobrazia sa napr.

– Aktuálne èíslo skladby a uplynut¥ èas skladby
poèas prehrávania CD;

– Zvy∂n¥ èas prehrávania aktuálnej skladby.

Voπba inej skladby
• Stisnite jedenkrát alebo niekoπkokrát na prístroji

gombík SEARCH ∞ alebo §, a| sa poradové
èíslo hπadanej skladby zobrazí na displeji. (na
diaπkovom ovládaèi ¡ alebo ™)

• Ak ste vybrali èíslo skladby krátko po vlo|ení
disku, alebo v stave pauza, prehrávanie sa spustí
a| po zatlaèení 2; .

Len re|im MP3-CD:
Aby ste na∂li svoj album najskôr stlaète ALBUM,
PRESET + alebo - jeden alebo viackrát.

] Na displeji zobrazí : , |iaden
album nie je dostupn¥.

Vyhπadanie melódie v rámci jednej skladby
1. Podr|te stisnut¥ gombík SEARCH ∞ alebo § .(na

diaπkovom ovládaèi 5 alebo 6)
– CD je prehrávané pri vysokej r¥chlosti a nízkej

hlasitosti.
– Nie je poèu† |iadny zvuk pri MP3-CD poèas

posunu dopredu/ dozadu.
2. Keï nájdete hπadanú melódiu, uvoπnite gombík ∞

alebo § .(na diaπkovom ovládaèi 5 alebo 6)
Poznámka : Vyhπadávanie je mo|né len v rámci
zvukového záznamu.

Rôzne spôsoby reprodukcie: SHUFFLE a
REPEAT((viì 4 - 7)
Pred zaèiatkom alebo poèas reprodukcie je mo|né
zvoli† rôzne spôsoby reprodukcie a je mo|né prepnú† z
jedného spôsobu reprodukcie na druh¥. Spôsoby repro-
dukcie je mo|né kombinova† aj s funkciou PROGRAM.
shuffle - reprodukcia celej CD/v∂etk¥ch skladieb pro-
gramu v náhodne volenom poriadku
shuffle repeat all - nepretr|ité opakovanie 
reprodukcie celej CD/programu v náhodne volenom
poriadku
repeat all - opakovanie reprodukcie celej CD/programu
repeat - nepretr|ité opakovanie reprodukcie aktuálnej
(náhodne zvolenej) skladby
1. \iadan¥ spôsob reprodukcie zvolíte tak, |e

podr|íte stisnut¥ jedenkrát alebo niekoπkokrát gom-
bík MODE . (na diaπkovom ovládaèi SHUFFLE /
REPEAT ).

2. Keï je prístroj v stave "stop", pre prehrávanie
stlaète 2;, ak ste u| nezvolili voπbu "shuffle".
]Ak vyberiete mo|nos† shuffle, prehrávanie sa

zaène automaticky.
3. Ak si |eláte vráti† sa k ∂tandardnému spôsobu

reprodukcie, podr|te gombík MODE stisnut¥, a|
oznaèenie spôsobu reprodukcie z displeja zmizne.
– Zvolen¥ spôsob reprodukcie je mo|né zotrie† aj stis-

nutím gombíka 9.

Programovanie skladieb
V pozícii  STOP zvoπte a naprogramujte skladby CD v
πubovolnom poriadku. Ktorúkoπvek skladbu je mo|né
ulo|i† do pamäti aj niekoπkokrát. Do pamäti je mo|né
ulo|i† celkom 20 skladieb.
1. Gombíkom SEARCH ∞ alebo § na prístroji zvoπte

poradové èíslo |iadanej skladby. (na diaπkovom
ovládaèi ¡ alebo ™)

MP3-CD/CD PREHRÁVAÈ MP3-CD/CD PREHRÁVAÈ MP3-CD/CD PREHRÁVAÈ MP3-CD/CD PREHRÁVAÈ

BEZPEÈNOSTNÉ INFORMÁCIE A V¤EOBECNÉ ÚDR\BA

NAPÁJANIE ZÁKLADNÉ FUNKCIE ZÁKLADNÉ FUNKCIE DIGITÁLNY RÁDIOPRIJÍMAÈ

BEZPEÈNOSTNÉ INFORMÁCIE A V¤EOBECNÉ
ÚDR\BA (viì 0)

• Chráòte prístroj, napájacie èlánky, CD a kazety pred
vlhkos†ou, da|ïom, pieskom a extrémnou teplotou,
aká je v blízkosti vykurovacích telies alebo na pri-
amom slneènom |iarení.

• Prístroj otierajte mäkkou, jemne navlhèenou han-
drièkou. Nepou|ívajte alkohol, èpavok, benzín alebo
mechanické èistiace prostriedky, preto|e tieto mô|u
po∂kodi† kryt prístroja.

• Prístroj umiestnite na pevnom, hladkom podklade,
kde sa nemô|e prevráti†. Prehrievaní predídete tak,
|e okolo prístroja ponecháte dostatoène veπké voπné
miesto na ventiláciu.

Prehrávaè CD a o∂etrovanie CD
• Ak neèíta prehrávaè CD dobre CD, predt¥m, ako

odnesiete prístroj  do opravovne, oèistite jeho
optiku èistiacimprostriedkom na CD, ktor¥ je dosta†
be|ne v obchodoch. O in¥ spôsob èistenia sa
nepokú∂ajte, preto|e mô|ete optiku po∂kodi†.

• Nikdy sa nedot¥kajte optiky prehrávaèa CD!
• Ak prenesiete prístroj z chladného miesta do tepla,

skondenzovaná para mô|e spôsobi† opotenie optiky
prehrávaèa CD. V tomto prípade nie je reprodukcia
CD mo|ná. Nepokú∂ajte sa optiku oèisti†, ale
ponechajte prístroj na teplom mieste a poèkajte a|
sa vlhkos† odparí.

• Priestor pre CD ponechajte v|dy zatvoren¥, aby sa
optika nezaprá∂ila.

• Dvere CD priestoru v|dy zatvárajte. Zamedzíte tak
zneèisteniu snímacej ∂o∂ovky.

USB PC LINK USB PC LINK
Poznámka:
-- Ak sa stretnete s problémami pri pou|ívaní USB PC
LINK, precítajte si prosím najprv FAQ (Casté otázky), ktoré
sú ulo|ené na va∂om in∂talacnom disku pre USB PC LINK
alebo nav∂tívte www.audio.philips.com, kde nájdete
najnov∂ie  FAQ.

Po nastavení, si pozrite "Pripojenie k USB PC
LINK", kde nájdete detaily práce s USB PC LINK.
Zapnutie digitálneho CD audio v¥stupu
Pred prehrávaním CD diskov na CD-ROM mechanike
vá∂ho pocítaca, musíte nakonfigurovat hardvér vá∂ho
pocítaca nasledovne:
Pre Windows ME/ 2000/ XP
1. Vyberte si menu ovládacieho panelu systému a

zvolte: 'SYSTÉM', 'VLASTNOSTI', 'HARDVÉR',
'SPRÁVCA ZARIADENÍ', 'CD-ROM JEDNOTKY'
a 'VLASTNOSTI'.

Pre Windows 98 SE 
2. Za∂krtnite mo|nost 'Zapnú† digitálny CD audio

v¥stup pre túto CD-ROM jednotku', táto mo|nost je
teda zvolená (zapnutá).

Poznámka: -Pre Windows 98 SE musíte pre
správne nastavenie postupovat podla pokynov 
pomocníka vo va∂om pocítaci.

Pripojenie ku USB PC LINK (viì 9)
USB PC LINK umo|nuje prehrávat va∂e hudobné zbierky z
pocítaca prostredníctvom v¥konného zosilnovaca a repro-
duktorov prístroja AZ2558.

DÔLE\ITÉ!
Ubezpecte sa, |e softvér MusicMatch bol
nain∂talovan¥. Pozrite si “Krátky návod pre nas-
tavenie” pre USB PC Link.

1. Zapnite vá∂ pocítac a AZ2558.
] Skontrolujte, ci je hlasitost vá∂ho pocítaca dosta-

tocne zv¥∂ená a nie nastavená na minimum.

2. Stlacte raz alebo viackrát SOURCE ( na diaπkovom
ovládaèi USB) a zvolte USB PC LINK .

3. Ak je to správne zapojené, vá∂ pocítac automaticky
spustí MUSICMATCH JUKEBOX.
] Ak je detekované prehrávanie audio, objaví sa

názov aktuálnej skladby.

] Ak sa na chvílu objaví , skon-
trolujte prosím prepojenie medzi va∂im pocítacom
a prístrojom.

4. Stlácajte ¡ alebo ™ ,a| k¥m sa v zozname skladieb
nezv¥razní po|adovaná skladba.

5. Stisnutím gombíka 2; zapojte reprodukciu.
] Objaví sa dl|ka skladby a raz prebehne jej

názov
Poznámka: Displej doká|e zobrazovat LEN
anglické znaky velkej abecedy.
6. Ak chcete vidiet podrobnosti o skladbe, stlacte

MODE.

Pocas prehrávanie vá∂ho zoznamu skladieb:
– Stlacte SHUFFLE / REPEAT na dialkovom ovlá-

daci: a skladby sa budú prehrávat v náhodnom
poradí / resp. budú hrat nepretr|ite za sebou. 

7. Ak chcete zru∂it re|imy prehrávania/ zastavit
prehrávanie, stlacte 9 alebo vyberte in¥ zdroj zvuku.

Megjegyzés :
– Az EQUALIZER a TUNER, CD, USB PC LINK és a

GAME•AUX forrás esetén használható.
– Az interferencia elkerülése érdekében a mély-

hang-szabályozási opciók külön mûködnek. Nem
lehet kombinálni az EQUALIZER mélyhang
beállítását és a wOOx beállítást.

4. GAMESOUND
Ha a játék hangját szeretnénk beállítani, nyomjuk le
egyszer vagy többször a GAMESOUND gombot az
opció kiválasztásához.

=A kijelzõn rövid ideig megjelenik a ,
, vagy .

Megjegyzés : A GAMESOUND csak akkor érhetõ
el, ha GAME•AUX forrás mellett játszunk.

MUTE: A hang elnémításának módja
1. Nyomjuk le a távirányítón a MUTE gombot a hang

azonnali elnémításához.
= A lejátszás hang nélkül folytatódik, és a kijelzõ

villog .
2. Az elnémítást úgy kapcsolhatjuk ki, hogy

– újra lenyomjuk a MUTE gombot;
– beállítjuk a hangerõt;
– egy másik hangforrásra váltunk.

DIGITÁLIS RÁDIÓ (ld 3)
Hangolás egy rádióadóra
1. Nyomjuk le a STANDBY ON y gombot a készülék

ki kapcsolásához. Nyomjuk le egyszer vagy több-
ször a SOURCE gombot a kívánt funkció
kiválasztásához: TUNER (vagy nyomjuk le egyszer
a TUNER gombot).
= A kijelzõn rövid ideig megjelenik a

amelyet a hullámsáv, a frekvencia és a bepro-
gramozott állomás száma követ, ha van.

2. A BAND / DISPLAY gomb egyszeri vagy többszöri
megnyomásával válassza ki a hullámsávot.
(a távirányítón az TUNER )

3. Állomások hangolása: az állomásokat kézzel
vagy az automatikus keresésû hangolással
állíthatjuk be:
Nyomjuk le a ∞ vagy § (5 vagy 6 a távirányítón)
gombot, és engedjük fel, amikor a frekvencia 
változni kezd a kijelzõn.
= A rádió automatikusan ráhangol egy kellõ 

térerõvel sugárzó rádióadóra.  Az automatikus
hangolás alatt a kijelzõn a jelzés 
látszik.

4. A 3. lépést ismételje mindaddig, míg meg nem
találja a keresett rádióadót.

• Ha gyenge rádióadóra hangol, akkor addig nyomja
meg ismételten, röviden a SEARCH ∞ vagy §
gombot, míg a vétel nem lesz megfelelõ. (5 vagy
6 a távirányítón ) .

A rádióadás vételének javítása:
• Ha az FM sávot választotta, húzza ki a teleszkó-

pantennát. Döntse meg és forgassa el az antennát.
Csökkentse a hosszát, ha a jel túl erõs.

• For MW , adás vételéhez a készülékbe be van építve
antenna, ezért a teleszkópantennára nincs szükség. A
készülék elforgatásával állítsa megfelelõ irányba az
antennát.

Rádióállomások beprogramozása:
Összesen 30 rádióadót tárolhat a memóriában, vezér-
léssel vagy automatikusan (Automatikus tárolás).

Automatikus tárolás
Az automatikus programozás módban a rendszer
automatikusan programozza a rádióadót az 1-es pro-
gramszámtól. A készülék csak azokat az állomásokat
tárolja, amelyek még nincsenek a memóriában.
1. Távirányító: Nyomja le a ALBUM / PRESET- vagy

+ egyszeri vagy többszöri.
2. Az automatikus programozás mód aktiválásához

tartsa lenyomva a PROG gombot 4 másodpercig
vagy tovább.
= Jelenik meg az és az elérhetõ

állomások programozása FM hullámsáv szerint
történik, amelyet az MW követ.  Az összes
állomás automatikus tárolása után a készülék az
elsõ programozott állomásra kapcsol.

Vezérléssel beprogramozása
1. Hangoljon a kívánt rádióadóra (lásd Hangolás

egy rádióadóra).
2. A PROG gomb megnyomásával térjen át pro-

gramozási módba.
= Kijelzés: program jelzés villog.

3. Nyomjuk le egyszer vagy többször az ALBUM /
PRESET- vagy + gombot gombbal 1-tõl 30-ig szá-
mot rendelhetünk az állomáshoz.

4. A választás jóváhagyásához nyomja meg ismét a
PROG gombot.
= Jelenik meg a hullámsáv, a frekvencia és a

beprogramozott állomás száma.

2. Ha a zenelejátszás le van állítva, a 2; gomb meg-
nyomásával indíthatja el újra, kivéve
]Ha a shuffle beállítást választottuk, a lejátszás

automatikusan megkezdõdik.

3. Ha vissza kíván térni a szokásos módon történõ
lejátszáshoz, akkor addig nyomja meg ismételten
a MODE gombot, míg a lejátszási mód jelzése
nem látszik tovább a kijelzõn.
– A kiválasztott lejátszási mód a 9 gomb megny-

omásával is törölhetõ.

Számok beprogramozása
STOP állásban válassza ki és programozza be a CD
számait tetszõleges sorrendben. Bármelyik számot
tárolhatja többször is. A memóriában összesen 20
szám tárolható.
1. A készüléken lévõ SEARCH ∞ vagy § gombbal

válassza ki a kívánt mûsorszám sorszámát. (a
távirányítón az ¡ vagy ™).

Kizárólag MP3-CD módban:
Elõször nyomja le az ALBUM -ot, aztán a PRESET –
vagy + gombot egyszer vagy többször a kívánt album
eléréséhez. Nyomjuk le az SEARCH ∞ vagy §. (a
távirányítón az ¡ vagy ™)
2. Nyomja meg a PROG gombot.

™ Jelenik meg program és rövid ideig
megjelenik a kiválasztott szám sorszáma.

.
™ Jelenik meg ha nem

választottunk ki programozandó számot.
3. Az 1-2. lépések ismétlésével válasszon ki és

tároljon további számokat a programban.
™ A jelzés látszik a kijelzõn, ha több,

mint 20 számot próbálna tárolni.

4. A 2; gomb megnyomásával indítsa el a lejátszást.

Megjegyzés : Normál lejátszás közben lenyomhatjuk
a PROG gombot az aktuálisszám programlistára való
felvételéhez.

A program átnézése
Álló helyzetben vagy lejátszás közben lenyomva tartva
a PROG gombot a kijelzõn sorban megjelenik az
összes beprogramozott szám.

=Jelenik meg ha nincs programozott
szám.

A program törlése
A következõképpen törölheti programot:
• lejátszás közben megnyomja kétszer a 9 gombot

=A kijelzõn rövid ideig látszik a felirat
és a program jelzés nem világít tovább.

• Nyomjuk le STANDBY ON y

• válasszunk másik hangforrást.
• a CD ajtó kinyitása.

GAMESOUND (ld 8)
JÁTSZÁS GAMESOUND MELLETT:
1. A GAME•AUX funkció kiválasztásához nyomjuk le a

készüléken a SOURCE (a távirányítón az AUX) gom-
bot 
=A kijelzõ görgetve megjeleníti a

feliratot

2. Csatlakoztassuk a konzolt a készülék elején lévõ
AUDIO IN ( LEFT / RIGHT) és VIDEO IN
csatlakozókhoz.

3. Nyomjuk le egyszer vagy többször a 
GAMESOUND gombot az opció kiválasztásához.

=A kijelzõn rövid ideig megjelenik a ,
, vagy .

Más berendezés csatlakoztatása a készülékhez
Lejátszás vagy rögzítés esetén a mellékelt videókábel
segítségével kössük össze a készülék hátulján lévõ
VIDEO OUT kimenetet a tévé- vagy a videókészüléken
lévõ VIDEO IN aljzattal.

USB PC LINK
Útmutató a gyors beállításhoz
PC rendszerkövetelmények

– USB port és Windows 98 SE / ME/ 2000/ XP
– Intel Pentium MMXX200 vagy erõsebb
– CD lejátszó

A MusicMatch szoftver telepítése 
1. A mellékelt USB kábel segítségével csatlakoztassuk a

készüléket a számítógép USB kimenetére. (ld B)
2. Nyomjuk le egyszer vagy többször a SOURCE ( a

távirányítón az USB) gombot az USB PC LINK
kiválasztásához .

3. Kapcsoljuk be a számítógépet, és helyezzük be a mel-
lékelt USB PC LINK telepítõ lemezt a számítógép CD-
ROM meghajtójába. Az alkalmazás az alábbi címrõl
tölthetõ le: http://www.audio.philips.com.

FONTOS!
Az USB PC Link alkalmazáshoz a testre szabott
MusicMatch szoftvert használjuk. Szükség
esetén elõször távolítsuk el az összes többi
MusicMatch jukebox szoftvert a számítógéprõl.

GAMESOUND USB PC LINK
5. Az elõzõ négy lépést megismételve programozzon

be további rádióadókat.

Megjegyzés : Egy beprogramozott állomást úgy törölhet,
hogy a helyére más frekvenciaértéket programoz be.

Elõre beállított állomás hallgatása
Nyomjuk le egyszer vagy többször az ALBUM / 
PRESET - vagy + gombot, amíg meg nem jelenik a
kívánt programozott állomás.

FONTOS JELLEMZÕK
Támogatott formátumok:
• Az ISO9660 formátumú lemezek, Joliet és multi-

session CD-k. CD-íráskor ISO9660 formátumú lemez
használata szükséges.

• MP3 zenei formátumok.
• MP3 bitráta (adatráta): 32-320 kbps, illetve változó

bitráta.
• 650Mb ill. 700Mb kapacitású CD-R és CD-RW.
• Könyvtárstruktúra: maximum 8 szintig (és maximum

64 karakterig).

Általános információk
Az MP3 (MPEG 3 Audio Szint) zenetömörítési
technológia a hangminõség jelentõs romlása nélkül
akár 10-edére is csökkentheti az eredeti hanghordozó
adatok terjedelmét. Az eljárással 10 órányi közel CD-
minõségü zene vehetõ fel egyetlen CD-ROM-ra.

Honnan szerezzünk be MP3 zenéket 
MP3 zenék, amennyiben ez legális, az internetrõl
tölthetõk le, illetve az Ön tulajdonában lévõ audio CD-
számok bármely MP3 kódoló-programmal MP3 fájllá
alakíthatók, és aztán CD-R(W)-re rögzíthetõk.
• Jó hangminõség elérése érdekében az MP3 fájlok

esetében minimum 128kbps bitráta ajánlott.
• Egyes kódoló-szoftverek a zenei fájlok védelmét is

lehetõvé teszik, azaz a fájlokat csak azon a
számítógépen lehet lejátszani, amelyen bekódolták
azokat. Ha ilyen fájlokat CD-re ír, akkor ezzel a
készülékkel nem fogja tudni lejátszani azokat. A
zenei fájlok kódolása elõtt gyõzõdjön meg arról,
hogy a védelmi opció ki van kapcsolva. Ebben az
esetben viszont a helyi és nemzetközi szerzõi jog
védelméért Önt terheli a felelõsség.

MP3-CD felírása
• Gyõzõdjön meg róla, hogy a fájlnevek .mp3-ra

végzõnek.
• Olyan írószoftvert használjon, amely képes az

MP3-számcímek (fájlok) numerikus és

ábécésorrendben való felírására. A program
müködési részleteirõl a szoftver kézikönyvébõl
tájékozódhat.

• Újraírható CD-re (CD-RW) történõ felvétel esetén
ellenõrizzük, hogy minden munkamenetet lezárunk-
e ahhoz, hogy a készülék az összes számot képes
legyen olvasni és lejátszani.

MP3-fájlok rendszerezése
Egy MP3-CD-n legfeljebb 35 album illetve 400
számcím tárolható, a számokat tartalmazó fájlok
hosszától függõen.
Az albumok és a címek rendezése ábécésorrendben
történik.
• Az MP3-CD/CD-albumok és számok címei számként

jelennek meg a kijelzõn.

FONTOS!
A készülék nem támogatja/játssza le a következõ
formátumokat:
• Üres albumok: az üres album olyan albumot jelent,

ami nem tartalmaz MP3 fájlokat, ezek nem jelennek
meg a kijelzõn. 

• A nem támogatott formátumokat a készülék
átugorja. Ez azt jelenti, hogy például a .doc
kiterjesztésü Word dokumentumok, vagy a .dlf
kiterjesztésü MP3 fájlok nem kerülnek lejátszásra.

• Lejátszási Lista Fájlok, pl. a WMA, AAC, Winamp,
Sonic, RealJukebox, MS Mediaplayer 7.0,
MusicMatch programok .m3u, .pls kiterjesztésü
fájljai.

• A pl. PacketWriting illetve Package Writing és
hasonló eljárásokkal készített felvételek.

MP3-CD és CD lejátszása
A készülék audio lemezek, köztük CD-R(W)-k, és MP3
CD-ROM-ok lejátszására alkalmas.
• CD-I, CDV, VCD, DVD vagy számítógépes CD-k

használata nem lehetséges.
1. Nyomjuk le a STANDBY ON y gombot a készülék ki

kapcsolásához, majd válasszuk a CD SOURCE
hangforrást.

2. A CD fiók kinyitásához nyomjuk le az
OPEN•CLOSE gombot.
]A CD ajtó kinyitásakor megjelenik a 

felirat.
3. Tegyen be egy CD-t a nyomtatott oldalával felfelé,

majd zárja be az ajtót.

MP3/CD kijelzõ jelzései
] ,a lemez tartalmának beolvasásakor;

TOVÁBBI KELLÉKEK
– Távirányító
– USB kábel
– videókábel
– CD-ROM USB PC LINK telepítõ
– Csatlakozkábel

FEDÕ- ÉS ELÕLAP (Id. 1)
1 p - 3,5 mm-es fejhallgató-csatlakozó.
Megjegyzés:Ha fejhallgatót csatlakoztat, a hangszórók
kikapcsolnak.

2 VOLUME -beállítja a hangerõt vagy a hangszínt
(BASS/ MID /HIGH)

3 STANDBY ON y - be- és kikapcsolja a készüléket
4 SOURCE - hangforrás kiválasztása a funkciók

számára:CD TUNER / USB PC LINK / GAME•AUX 
5 IR SENSOR -távirányító infravörös sugárzójának

érzékelõje.
6 LCD Kijelzõ - a készülék aktuális állapotának a

kijelzéséhez.
7 [dB]: - a mély hang erejének kijelzõje
8 ALBUM /PRESET -, + :

Csak MP3: az elõzõ/következõ album
kiválasztása
TUNER :-az elõzõ/következõ beállított állomás
kiválasztása

SEARCH ∞ , §
MP3-CD / CD :
- keresés visszafelé vagy elõre egy számon belül;
- ugrás az aktuális/elõzõ/következõ szám elejére.
USB PC LINK -ugrás az elõzõ/következõ szám
elejére.
Rádió : - hangolás egy rádióadóra.

2;- a MP3-CD / CD / USB PC LINK lejátszásának
elindítása és megszakítása.

9 - a MP3-CD / CD / USB PC LINK lejátszásának
megállítása;

- a MP3-CD / CD-program törlése.
MODE :
- különféle lejátszási módok kiválasztása: repeat

vagy shuffle
9 USB - a mellékelt USB kábelt ide, illetve a

számítógép usb portjához kell csatlakoztatni
0 GAMESOUND - a BLAST/ PUNCH/ SPEED/ 

NORMAL hangeffektust választja ki játék 
üzemmódban
WOOX - ki / be kapcsolja a speciális mélyhang-
kiemelést
EQUALIZER -a mély, közepes és magas
hangfrekvencia kiválasztása.

PROG
MP3-CD / CD : -számok beprogramozása és a pro-
gram átnézése;
Rádió: - rádióadók beprogramozása.

BAND / DISPLAY
BAND : - a hullámsáv kiválasztása.
DISPLAY: - az MP3-CD funkciókat jeleníti meg

! AUDIO IN ( LEFT / RIGHT) -a külsõ audió készülék
bemeneti aljzata.
VIDEO IN - a videó csatlakozásának rögzítésére
(nem biztosít jelátvitelt. Csak a kábelek 
elrendezésére szolgál.)

@ OPEN•CLOSE – a CD-tartó kinyitása/bezárása

HÁTLAP (Id. 1)
# Teleszkópantenna - az FM adás vételének

javításához.
$ Elemtartó - 8 nyolc darab R-20, UM-1 vagy D-

cells típusú elemnek.
% AC MAINS - a hálózati kábel csatlakozója.
^ VIDEO OUT- a VIDEO IN dugó tévé- vagy

videókészülékhez való csatlakoztatására lejátszás
vagy rögzítés esetén.

TÁVIRÁNYÍTÓ (Id. 1)
1 CD - az MP3-CD / CD hangforrás kiválasztása

TUNER - a rádió forrás / hullámsáv kiválasztása
USB - USB PC LINK kiválasztása
AUX - GAME •AUX kiválasztása

2 y -a készülék készenléti üzemmódra kapcsolása /
bekapcsolása, ha hálózatról mûködik. (Kikapcsolás
csak akkor, ha elemrõl mûködik)

3 REPEAT -az USB PC LINK forrás összes számának
megismétlése vagy a CD forrás ismétlési módjainak
kiválasztása.
SHUFFLE -az MP3-CD / CD számok véletlenszerû
sorrendben való lejátszása a CD / USB PC LINK 
forráson
MUTE - a hang elnémítása / az elnémítás 
kikapcsolása

4 VOL 4, 3 -- beállítja a hangerõt vagy a hangszínt
(BASS/ MID /HIGH)

5 ¡ , ™ -az elõzõ / következõ szám kiválasztása CD /
USB PC LINK lejátszásnál
9 - a MP3-CD / CD / USB PC LINK lejátszásának

megállítása;
- a MP3-CD / CD-program törlése.

2;- a MP3-CD / CD / USB PC LINK lejátszásának
elindítása és megszakítása.

5 / 6 -keresés visszafelé vagy elõre egy számon
belül/a MP3-CD / CD-n.

Rádió : - hangolás egy rádióadóra.
6 EQUALIZER - a mély, közepes és magas

hangfrekvencia kiválasztása.
WOOX -ki / be kapcsolja a speciális mélyhang-
kiemelést
GAMESOUND - a BLAST/ PUNCH/ SPEED/ 
NORMAL hangeffektust választja ki játék 
üzemmódban

7 ALBUM /PRESET -, + :
Csak MP3: az elõzõ/következõ album
kiválasztása
TUNER :-az elõzõ/következõ beállított állomás
kiválasztása

FESZÜLTSÉGELLÁTÁS
Amikor csak lehet, a hálózatról üzemeltesse a
készüléket, hogy hosszabb legyen az elemek élettarta-
ma. Mielõtt betenné az elemeket, ellenõrizze, hogy a
hálózati kábel ki van-e húzva a készülékbõl és a fali
dugaljból is.
Elemek (nem tartozék)(Id. 1)
• Nyissa ki a 8 elemtartóját és polaritáshelyesen, és

helyezzen be hat darab R-20, UM-1 vagy D, típusú
elemet (lehetõleg tartósat)

Távirányító (Id. A)
• Nyissa ki az elemtartót és helyezzen be két darab

AAA, R03 vagy UM4 típusú elemet (lehetõleg
tartósat).

Ha nem megfelelõen kezeli az elemeket, az elektrolit
kifolyhat, ami korrodálhatja az elemtartót, vagy akár
fel is robbanhatnak az elemek. 
• Ne használjon egyszerre különbözõ típusú– tartós

és cinkkarbonát –  elemeket. A készülékbe mindig
azonos típusú elemeket tegyen.

• Ha elemet kell cserélni, soha ne használjon egysz-
erre új és használt elemeket.

• Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak,
ezért a megfelelõ hulladékgyûjtõbe kell
azokat helyezni.

Hálózatról történõ feszültségellátás
1. Ellenõrizze, hogy a helyi hálózati feszültség

megfelel-e a készülék hátlapján található
adattáblán jelzett értéknek. Ha nem, akkor 
forduljon a forgalmazóhoz vagy a szervizhez.

2. A hálózati kábelt csatlakoztassa a fali dugaljba,
ekkor a készülék használatra kész.

3. Ha teljesen feszültségmentesíteni akarja a
készüléket, húzza ki a hálózati kábelt a fali dugaljból.

AUTOMATIKUS ENERGIATAKARÉKOS
KÉSZENLÉTI ÜZEMMÓD
Energiatakarékos szolgáltatásként a rendszer
automatikusan készenléti üzemmódra kapcsol, ha az
MP3-CD / CD lejárta után 15 másodperccel nem
nyomunk le semmit.

Az adattábla a készülék alján található.

ALAPMÛVELETEK
Be- és kikapcsolás és funkció kiválasztása
1. Nyomjuk le a STANDBY ON y gombot a készülék

ki kapcsolásához.
2. Nyomjuk le egyszer vagy többször a SOURCE

gombot a kívánt funkció kiválasztásához: CD,
TUNER, USB PC LINK vagy GAME•AUX .

3. Nyomjuk le a STANDBY ON y gombot a készülék
be kapcsolásához.

Megjegyzés : A hangszín, hangbeállítások, a rádió
programjai és a hangerõ (legfeljebb a VOL 20
hangerõig) tárolódik a készülék memóriájában.

A hangerõ és hangszín beállítása (Id. 2)
1. Állítsa be a hangerõt a VOLUME gomb segítségével.

= A képernyõn megjelenik a hangerõszintet jelzõ
felirat és egy 0-32 közötti szám. 

2. wOOx
A mélyhang kiemeléséhez nyomjuk le egyszer a
wOOx gombot, vagy többször a kikapcsoláshoz.

=A wOOx gomb világít, ha a wOOx be van 
kapcsolva.

Megjegyzés :
- a wOOx a TUNER, CD, USB PC LINK és a

GAME•AUX forrás esetén használható.
- Egyes lemezek valószínıleg magas modulációval van-

nak rögzítve, amely magas hangerõm torzít. Ha ez a
helyzet, kapcsoljuk ki a wOOx funkciót, vagy
csökkentsük a hangerõt.

3. EQUALIZER
A mély, közepes és magas hang beállításához nyomjuk
le egyszer vagy többször az EQUALIZER gombot,
majd az egyes szintek beállításához forgassuk el a
VOLUME gombot.

=A kijelzõn rövid ideig megjelenik a ,
, vagy szint (-5 tõl +5) vagy
.

Magyar KEZELÕGOMBOK

] , vagy
ha nincsen bent CD, illetve a

CD szennyezett, sérült vagy nem megfelelõen
van behelyezve.
– a CD-müveletek ideje alatt

– a MP3-CD müveletek ideje alatt

– Ha a CD le van állítva: az összes zeneszám
száma és a teljes lejátszási idõ

– , ha lezáratlan CD-R(W) lemezt
helyezett a készülékbe.

Megjegyzés: egyes MP3-CD-k beolvasása több mint 10
másodpercig is eltarthat.

4. A 2; gomb megnyomásával indítsa el a lejátszást.
=Jelenik meg: Az aktuális szám sorszáma és a

számból eltelt idõ MP3-CD / CD lejátszás
közben.

=MP3-CD esetében az album száma is megje-
lenik.

5. Ha meg akarja szakítani a lejátszást, nyomja meg
a 2; gombot. Ha folytatni kívánja a lejátszást,
nyomja meg ismét a 2; gombot.
= Kijelzõ: a pause alatt az eltelt lejátszási idõ

villog.

6. A MP3-CD/ CD lejátszás megállításához nyomja meg
a 9 gombot.

7. Nyomjuk le a STANDBY ON y gombot a készülék
be kapcsolásához.

Megjegyzés: A MP3-CD/ CD lejátszása akkor is befe-
jezõdik, ha:

– a CD fedele nyitva van.
– a CD a végére ért
– válasszunk másik hangforrást.

Lejátszás közben nyomjuk le röviden és egymás után a
BAND / DISPLAY gombot a szöveges információ
megjelenítéséhez.
MP3-CD-k
Nyomjuk le röviden és egymás után a BAND / 
DISPLAY gombot a szöveges pl.

– a szám neve és a számból eltelt idõ;
– az album neve és a számból eltelt idõ;
– az album száma és a szám sorszáma és a szám-

ból eltelt idõ;
– ID3 címke adatok, ha vannak. Egyéb esetben a

kijelzõn jelenik meg .

CD-k
Nyomjuk le röviden és egymás után a BAND / 
DISPLAY gombot a szöveges pl.

– Az aktuális szám sorszáma és a számból eltelt
idõ CD lejátszása közben;

– Az aktuális számból hátralévõ idõ.

Másik szám kiválasztása
• Nyomja meg a készüléken a SEARCH ∞ vagy §

gombot egyszer vagy ismételten mindaddig. ( ¡
vagy ™ a távirányítón)

• Ha röviddel a lemez behelyezése után vagy
megszakított lejátszás közben kiválasztottuk egy
szám sorszámát, a lejátszás megkezdéséhez le
kell nyomnunk a 2; gombot. .

Kizárólag MP3-CD módban: 
Elõször nyomja le az ALBUM-ot, aztán a PRESET –
vagy + gombot egyszer vagy többször a kívánt album
eléréséhez.

] Jelenik meg , ha nincs elérhetõ
album.

Dallamrész megkeresése egy számon belül
1. Tartsa lenyomva a SEARCH ∞ vagy § gombot.(a

távirányítón az 5 vagy 6)
– A CD lejátszása nagy sebességgel és alacsony

hangerõn történik.
– MP3-CD gyors elõre / visszafelé keresése közben

nem hallatszik hang.
2. Ha megtalálta a keresett dallamrészt, engedje el a

∞ vagy § gombot.(a távirányítón az 5 vagy 6)

Megjegyzés : Keresni csak számon belül lehet.

Különféle lejátszási módok: SHUFFLE és REPEAT
(ld 4 - 7)
A lejátszás megkezdése elõtt vagy aközben
kiválaszthat különféle lejátszási módokat és áttérhet
egyikrõl a másikra. A lejátszási módok a PROGRAM
funkcióval is kombinálhatók.
shuffle - a teljes CD/a program összes számának
lejátszása véletlen sorrendben
shuffle repeat all - a teljes CD/a program folyam-
atos, ismételt lejátszása véletlen sorrendben
repeat all - a teljes CD/a program ismételt lejátszása
repeat - az aktuális (véletlenszerû) szám folyamatos
lejátszása
1. A kívánt lejátszási mód kiválasztásához addig

nyomja meg ismételten a MODE egyszeri vagy
többszöri. (a távirányítón az SHUFFLE / REPEAT ).

MP3-CD/ CD LEJÁTSZÓ MP3-CD/ CD LEJÁTSZÓ MP3-CD/ CD LEJÁTSZÓ MP3-CD/ CD LEJÁTSZÓ

KA BIZTONSÁGRA VONATKOZÓ TUDNIVALÓK ÉS ÁLTALÁNOS KARBANTARTÁS

FESZÜLTSÉGELLÁTÁS ALAPMÛVELETEK DIGITÁLIS RÁDIÓ DIGITÁLIS RÁDIÓ

USB PC LINK USB PC LINK
4. A telepítési útmutató automatikusan megjelenik. Ha

mégsem, nyissuk meg a CD-ROM meghajtót a
Windows Explorer, és kattintsunk kétszer az 
USBPCLINK.exe fájlra. Ekkor hajtsuk végre az alábbi
lépéseket:
– Válasszuk ki a kívánt nyelvet a felsorolásból.
– Válasszuk ki a installer driver.
– Válasszuk ki a installer MusicMatch jukebox.
– Válasszuk ki a többi opciót (Tutorial, Free good-

ies, FAQ).

Megjegyzés :
- Az elsõ használat elõtt olvassuk el a MusicMatch
oktató anyagot. Ellenõrizzük, hogy a számítógép hang-
ereje megfelelõen van beállítva ahhoz, hogy
hangkimenetet biztosítson a készüléken. Az optimális
teljesítményhez a MusicMatch hangszín funkcióját
alacsony szintre kell állítani.

5. Indítsuk el a MUSICMATCH JUKEBOX, és hoz-
zuk létre a kedvenc számaink lejátszási listáját úgy,
hogy a számítógépen bárhol lévõ szenei számokat a
lejátszási lista ablakba húzzuk.

Megjegyzés: 
-- Ha problémánk adódik az USB PC LINK használatával,
forduljunk az USB PC LINK telepítõ lemezen található FAQ
(gyakran ismétlõdõ kérdések) anyaghoz, vagy látogassunk
el a www.audio.philips.com oldalra a FAQ legutóbbi
frissítéséért.

Az USB PC LINK beállítás utáni mıködtetéséhez
lásd a „Csatlakozás az USB PC LINKKEZ" címı
anyagot. 
A CD digitális kimenetének engedélyezése
Mielõtt CD-ket játszanánk le a számítógép CD-ROM
meghajtóján, konfigurálni kell a számítógép hardverét az
alábbiak szerint:
Windows ME/ 2000/ XP esetében
1. Lépjünk be a rendszerpanel menübe, és kattintsunk

a 'RENDSZER', 'TULAJDONSÁGOK', 
'HARDVER', 'ESZKÖZKEZELÃ', 'CD-ROM
MEGHAJTÓK' és 'TULAJDONSÁGOK' 
elemekre.

Windows 98 SE esetében
2. Ellenõrizzük, hogy be van-e jelölve (engedélyezve

van-e) az 'Digitális CD engedélyezése a CD-
ROM eszköz számára' beállítás.

Megjegyzés:-A windows 98 SE esetében a
helyes konfiguráláshoz valószínıleg szükség van a
számítógép kézikönyvére.

Az USB PC LINK csatlakoztatása (ld 9)
Az USB PC LINK lehetõvé teszi, hogy az erõteljes AZ2558
erõsítõn és hangszórókon keresztül játsszuk le a
számítógépen tárolt zenei anyagainkat

FONTOS!
Ellenõrizzük, hogy telepítve van-e a MusicMatch
szoftver. Az USB PC Link esetében lásd: "Útmu-
tató a gyors beállításhoz" 
1. Kapcsoljuk be a számítógépet, és AZ2558.

] Hogy a számítógép hangereje hallható, és nincs
minimumra állítva.

2. Nyomjuk le egyszer vagy többször a SOURCE ( a
távirányítón az USB) gombot az USB PC LINK
kiválasztásához .

3. Megfelelõ csatlakoztatás esetén a számítógép
automatikusan elindítja a MUSICMATCH 
JUKEBOX szoftvert.
] Digitalizált hang észlelésekor görgetve megje-

lenik az aktuális szám neve.

] Ha egy ideig a felirat jelenik
meg görgetve, ellenõrizzük a számítógép és a
készülék közötti csatlakozást.

4. Nyomjuk le a ¡ vagy ™ gombokat a kívánt szám
lejátszási listán való kieleméséig.

5. A 2; gomb megnyomásával indítsa el a lejátszást.
] Megjelenik a szám ideje, és a szám neve 

egyszer végigfut
Megjegyzés: A kijelzõ CSAK a nagy betıs angol
karaktereket tudja megjeleníteni.
6. Ha szeretnénk megjeleníteni a szám részletes adatait,

nyomjuk le a MODE gombot.
A lejátszási lista lejátszásakor:
– A távirányítón nyomjuk le a SHUFFLE / REPEAT

gombot a számok véletlenszerı lejátszásához /
folyamatos ismétléséhez.

7. A lejátszási módok törléséhez / a lejátszás leál-
lításához nyomjuk le a 9 gombot, vagy válasszunk
másik hangforrást.

ODSTRAÒOVANIE MO\N‡CH CH‡B HIBAKERESÉS

Slovensky 

Magyar

UPOZORNENIE
Ak budete ovládacie gombíky pou|íva† inak∂ie ako je uvedené v tomto návode
na pou|itie, ak vykonáte iné nastavenia alebo aplikujete iné postupy ne| aké sú
v návode uvedené, vystavíte sa nebezpeèenstvu ∂kodlivého o|iarenia alebo
mô|e dôjs† k inej neoèakávanej udalosti.

FIGYELEM
Ha nem az ezen kézikönyvben ismertetett módon használja a szabályzókat,
végzi el a beállításokat, vagy más eljárásokat alkalmaz, akkor veszélyes 
sugárzás érheti, vagy más, bizonytalan kimenetelû esemény történhet.

Prístroj odpovedá predpisom Európskeho spoloèenstva o
poruchách v rádiovej frekvencii.

A készülék megfelel az Európai Unió rádiófrekvenciás zavarra
vonatkozó elõírásainak.

KA BIZTONSÁGRA VONATKOZÓ TUDNIVALÓK
ÉS ÁLTALÁNOS KARBANTARTÁS (Id 0)

• A készüléket, elemeket vagy a CD-t  ne tegye ki ned-
vességnek, esõnek, homoknak vagy túlzott hõnek.

• A készüléket puha, enyhén megnedvesített szarvas-
bõrrel lehet tisztítani. Ne használjon alkoholt,
ammóniát, benzint vagy súrolóanyagot tartalmazó
tisztítószert, mert ezek károsíthatják a készülék
házát.

• A készüléket szilárd, sima felületre helyezze, ahol
nem borulhat fel. A túlmelegedést elkerülendõ
mindig hagyjon kellõ szabad helyet a készülék
körül, hogy szellõzhessen.

A CD-lejátszó és a CD-k kezelése
• Ha a CD-lejátszó nem olvassa jól a CD-ket, a

kereskedelmi forgalomban kapható tisztító CD-vel
tisztítsa meg a lencsét, mielõtt javíttatni vinné a
készüléket. Más tisztítási módszerrel ne próbálkoz-
zon, mert tönkreteheti a lencsét.

• A CD-lejátszó lencséjéhez soha nem szabad hozzányúl-
ni!

• Ha hirtelen kerül a készülék hideg helyrõl melegre,
akkor páralecsapódás keletkezhet és a CD-lejátszó
lencséje bepárásodhat. Ilyenkor nem lehet CD-t
lejátszani. Ne próbálja ilyenkor megtisztítani a
lencsét, hanem hagyja a készüléket meleg helyen,
hogy a nedvesség elpárologjon.

• A CD ajtaját mindig zárja be, hogy a lencsék
porosodása elkerülhetõ legyen.

• A CD-t úgy tisztítsa, hogy középtõl egyenes vonal-
ban kifelé haladva áttörli egy puha, szöszmentes
ruhával. Ne használjon tisztítószert, mert az
károsíthatja a lemezt.

• Sohane írjon a CD-re és ne ragasszon rá címkét.

V prípade akejkoπvek závady, predt¥m ako odnesiete prístroj do opravovne, skontrolujte ho podπa ni|e uveden¥ch
bodov. Ak sa Vám nepodarí problém podπa na∂ich návrhov vyrie∂i†, obrá†te sa na predajòu alebo na servis.

UPOZORNENIE: Neotvárajte kryt prístroja, aby ste neriskovali zásah elektrick¥m
prúdom. Za |iadnych okolností sa nepokú∂ajte prístroj sami opravi†, v tomto prípade toti|
stratíte záruku.

Nie je zvuk/napätie

– Nie je nastavená VOLUME
• Silu zvuku nastavíte regulátorom VOLUME
– Sie†ov¥ prípoj nie je dobre zasunut¥
• Zasuòte dobre sie†ov¥ prípoj
– Vyèerpané/nesprávne vlo|ené napájacie èlánky
• Vlo|te (nové) napájacie èlánky so správnou polaritou
– Zostali pripojené slúchadlá
• Odpojte slúchadlá
– Elektrostatické vybitie / ru∂enie
• Odpojte prístroj. Ak sú vlo|ené batérie, vyberte ich z

priestoru pre batérie. Stlacte a podr|te STANDBY ON
y na dobu 10 sekúnd, potom prístroj znovu zapojte /
vlo|te batérie naspät a pokúste sa prístroj znovu 
aktivovat.

• Ak je prístroj v re|ime USB PC LINK, skontrolujte, ci je
hlasitost vá∂ho pocítaca dostatocne zv¥∂ená a nie nas-
tavená na minimum.

• Ak chcete prehrávat CD disk z CD-ROM mechaniky
vá∂ho pocítaca, pokyny hladajte v USB PC Link -
Enable digital CD audio output

– CD obsahuje iné ako audio súbory
• Stlaète SEARCH ∞ alebo § jeden alebo viackrát,

aby ste sa dostali k CD audio záznamu, namiesto
dátového súboru

Zlá kvalita zvuku v re|ime GAME•AUX
• Nastavte hlasitost na prístroji AZ2558 alebo va∂ej

hernej konzole.

¤um na príjme alebo skreslen¥ príjem rádioprijímaèa

– Elektrická interferencia: prístroj je umiestnen¥ príli∂
blízko k televízoru, video alebo k poèítaèu

• Umiestnite ho vo väè∂ej vzdialenosti od t¥chto prístrojov

Diaπkov¥ ovládaè nefunguje správne 

– Vyèerpané/nesprávne vlo|ené napájacie èlánky
• Vlo|te (nové) napájacie èlánky so správnou polaritou
– Príli∂ veπk¥ uhoπ/vzdialenos† od prístroja
• Zmen∂ite uhoπ/vzdialenos†

Zl¥ príjem rádioprijímaèa

– Slab¥ signál vysielaèa
• FM/ MW: Nastavte teleskopickú anténu FM/ MW, aby

bol príjem èo najlep∂í

Zobrazí sa nápis 

– Na CD-R(W) nie je záznam alebo nie je finalizovaná
• Pou|ívajte finalizovanú CD-R(W)

Zobrazí sa nápis

– Nie je vlo|ené CD 
• Vlo|te vhodn¥ disk
– Po∂kodená alebo zneèistená CD
• Vymeòte/oèistite CD, pozri Údr|ba
– Laserová optika sa opotila
• Poèkajte, a| sa vyjasní

Prehrávaè CD preskakuje skladby

– Po∂kodená alebo ∂pinavá CD
• Vymeòte alebo oèistite CD
– Je zapojená funkcia shuffle alebo program
• Vypnite funkciu shuffle/ program

je zobrazené v re|ime USB PC
LINK na dobu viac ako 10 sekúnd
– Skontrolujte prosím prepojenie medzi pocítacom a

prístrojom. Ak je to potrebné, precítajte si prosím kapi-
tolu Pripojenie ku USB PC LINK, kde nájdete pokyny
pre po|adované pociatocné nastavenie.

• Ubezpecte sa, |e pripojen¥ pocítac je zapnut¥ a softvér
MusicMatch je spusten¥.

Zvuk poèas prehrávania MP3 preskakuje

– Súbor MP3 vytvoren¥ pri úrovni kompresie presahujúcej
320 kbit/s

• Pre vytvorenie CD hudobn¥ch záznamov vo formáte
MP3 pou|ite ni|∂iu úroveò kompresie

Nemo|no nájs† |elan¥ titul MP3

– Zlá pou|itá koncovka a/ alebo názov súboru s
nevhodn¥mi textov¥mi znakmi

• Uistite sa, |e názvy súborov sú napísane s
anglick¥mi textov¥mi znakmi a |e MP3 súbory majú
koncovku ..MMPP33

DÔLE\ITÉ!
Zmeny nie sú v¥robcom povolené a mô|u zru∂it oprávnenie pou|ívatela na pre-
vádzkovanie prístroja AZ2558.

FONTOS!
A Gyártó által nem engedélyezett módosítások miatt megszınhet a felhasználó 
engedélye az AZ2558 mıködtetésére.

Nincs hang/feszültség

– A VOLUME nincs beállítva
• Állítsa be a hangerõt a VOLUME gombbal
– A hálózati csatlakozó nem megfelelõen csatlakozik
• Csatlakoztassa jól a hálózati csatlakozót
– Az elemek kimerültek/nem jól vannak betéve
• Tegye be az (új) elemeket polaritáshelyesen
– Fejhallgató van csatlakoztatva
• Vegye le a fejhallgatót
– Elektrosztatikus kisülés / interferencia
• Húzza ki a készüléket a fali csatlakozóból. Ha elemek

vannak benne, távolítsuk el azokat a tartójukból.
Nyomjuk le 10 másodpercig a STANDBY ON y

fgombot, majd csatlakoztassuk újra a hálózathoz /
helyezzük vissza az elemeket, és próbáljuk meg újból
aktiválni a készüléket.

• USB PC LINK üzemmódban ellenõrizzük, hogy a
számítógép hangereje hallható, és nincs minimumra
állítva.

• Ha a számítógép CD-ROM meghajtójából játszink le
CD-t, olvassuk el az USB PC Link - Enable digital
CD audio output alatti tájékoztatást

– A CD nem audio fájlokat tartalmaz
• Nyomja le még egyszer vagy többször a SEARCH

∞ vagy § gombot, hogy az adatfájlt átlépve zene-
fájlhoz  ugorjon a készülék

Rossz hangminõség GAME•AUX üzemmódban
• Állítsuk be a hangerõt az AZ2558 játékkonzolon.

A rádióadás vétele zajos vagy torz
– Elektromos interferencia: a készülék túl közel van

televízióhoz, képmagnóhoz vagy számítógéphez
• Növelje meg a távolságot

A távirányító nem megfelelõen mûködik
– Az elemek kimerültek/nem jól vannak betéve
• Tegye be az (új) elemeket polaritáshelyesen
– Túl nagy a szög/távolság a készüléktõl
• Csökkentse a szöget/távolságot

Rossz a rádióadás vétele

– Gyenge a rádióadó jele
• FM / MW: Állítsa be az FM/ MW teleszkópanten-

nát, hogy a legjobb legyen a vétel

A felirat látszik
– A CD-R(W) lemezen nincs felvétel vagy nincs

véglegesítve
• Véglegesített CD-R(W) lemezt használjon

A
felirat látszik
– Nincs behelyezve CD
• Helyezzünk be megfelelõ lemezt
– A CD hibás vagy piszkos
• Cserélje ki/tisztítsa meg a CD-t, lásd Karbantartás
– A lézeroptika bepárásodott
• Várjon, míg az optika kitisztul

A CD átugrik számokat

– A CD hibás vagy piszkos
• Cserélje ki vagy tisztítsa meg a CD-t
– A shuffle vagy program be van kapcsolva
• Kapcsolja ki a shuffle/program módot

Az USB PC LINK üzemmódban több mint 10
másodpercig megjelenik a
felirat.
– Ellenõrizzük a számítógép és a készülék közötti csat-

lakozást. Szükség esetén olvassuk el Az USB PC Link
csatlakoztatása címı részt a szükséges eredeti beál-
lításhoz.

• Ellenõrizzük, hogy a csatlakoztatott számítógép be
van-e kapcsolva, és hogy fut-e a MusicMatch szoftver.

A hang kihagyás MP3 lejátszás alatt

– Az MP3 fájl 320kbps feletti tömörítéssel készült
• A CD-számok MP3 formátumba konvertálásánál

alacsonyabb tömörítési szintet használjon

A keresett MP3 cím nem található

– Rossz a fájl kiterjesztése, illetve a fájl neve érvényte-
len karaktereket tartalmaz

• Gyõzõdjön meg arról, hogy a fájlnevek csak az
angol ábécé betüit tartalmazzák, illetve, hogy az
MP3 fájlok neve .MP3-ra végzõdik

Ha bármilyen hiba elõfordul, mielõtt javíttatni vinné a készüléket, ellenõrizze az alább felsoroltakat. Ha a fel-
sorolt javaslatok alapján nem tudja megoldani a problémát, akkor forduljon a forgalmazóhoz vagy a szervizhez.

FIGYELMEZTETÉS: Ne nyissa ki a készülék házát, mert áramütés érheti. Semmilyen
körülmények között se próbálja önmaga megjavítani a készüléket, mert ebben az esetben
megszûnik a garancia.

NEHÉZ!
Fogjuk meg mindkét fogantyút,
amikor szállítjuk vagy felemeljük az
AZ2558 készüléket.

TA\KÉ!
Pri prená∂aní alebo dvíhaní AZ2558
dr|te prístroj za obe rúcky.

ç‡ÒÚÓfl˘‡fl „‡‡ÌÚËfl ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎflÂÚÒfl ËÁ„ÓÚÓ‚ËÚÂÎÂÏ ‚ ‰ÓÔÓÎÌÂÌËÂ Í
Ô‡‚‡Ï ÔÓÚÂ·ËÚÂÎfl, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚Ï ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ËÏ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ
êÓÒÒËÈÒÍÓÈ îÂ‰Â‡ˆËË, Ë ÌË ‚ ÍÓÂÈ ÏÂÂ ÌÂ Ó„‡ÌË˜Ë‚‡ÂÚ Ëı.

ç‡ÒÚÓfl˘‡fl „‡‡ÌÚËfl ‰ÂÈÒÚ‚ÛÂÚ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ Ó‰ÌÓ„Ó „Ó‰‡ Ò ‰‡Ú˚
ÔËÓ·ÂÚÂÌËfl ËÁ‰ÂÎËfl Ë ÔÓ‰‡ÁÛÏÂ‚‡ÂÚ „‡‡ÌÚËÈÌÓÂ Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËÂ
ËÁ‰ÂÎËfl ‚ ÒÎÛ˜‡Â Ó·Ì‡ÛÊÂÌËfl ‰ÂÙÂÍÚÓ‚, Ò‚flÁ‡ÌÌ˚ı Ò Ï‡ÚÂË‡Î‡ÏË Ë
‡·ÓÚÓÈ. Ç ˝ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ ËÏÂÂÚ Ô‡‚Ó, ÒÂ‰Ë ÔÓ˜Â„Ó, Ì‡
·ÂÒÔÎ‡ÚÌ˚È ÂÏÓÌÚ ËÁ‰ÂÎËfl. ç‡ÒÚÓfl˘‡fl „‡‡ÌÚËfl ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸Ì‡ ÔË
ÒÓ·Î˛‰ÂÌËË ÒÎÂ‰Û˛˘Ëı ÛÒÎÓ‚ËÈ:

1. àÁ‰ÂÎËÂ ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ ÔËÓ·ÂÚÂÌÓ ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡ ÚÂËÚÓËË êÓÒÒËË,
ÔË˜ÂÏ ËÒÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ‰Îfl ÎË˜Ì˚ı ·˚ÚÓ‚˚ı ÌÛÊ‰. àÁ‰ÂÎËÂ ‰ÓÎÊÌÓ
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òfl ‚ ÒÚÓ„ÓÏ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ËÌÒÚÛÍˆËÂÈ ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË Ò
ÒÓ·Î˛‰ÂÌËÂÏ Ô‡‚ËÎ Ë ÚÂ·Ó‚‡ÌËÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË.

2. é·flÁ‡ÌÌÓÒÚË ËÁ„ÓÚÓ‚ËÚÂÎfl ÔÓ Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÈ „‡‡ÌÚËË ËÒÔÓÎÌfl˛ÚÒfl Ì‡
ÚÂËÚÓËË êÓÒÒËË ÔÓ‰‡‚ˆ‡ÏË Ë ÓÙËˆË‡Î¸Ì˚ÏË Ó·ÒÎÛÊË‚‡˛˘ËÏË
(ÒÂ‚ËÒ) ˆÂÌÚ‡ÏË.

3. ç‡ÒÚÓfl˘‡fl „‡‡ÌÚËfl ÌÂ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌflÂÚÒfl Ì‡ ‰ÂÙÂÍÚ˚ ËÁ‰ÂÎËfl,
‚ÓÁÌËÍ¯ËÂ ‚ ÂÁÛÎ Ú̧‡ÚÂ:
‡) ıËÏË˜ÂÒÍÓ„Ó, ÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍÓ„Ó ËÎË ËÌÓ„Ó ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl, ÔÓÔ‡‚¯Ëı
ÔÓÒÚÓÓÌÌËı ÔÂ‰ÏÂÚÓ‚, Ì‡ÒÂÍÓÏ˚ı ‚Ó ‚ÌÛÚ¸ ËÁ‰ÂÎËfl;
·) ÌÂÔ‡‚ËÎ¸ÌÓÈ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË, ‚ÍÎ˛˜‡fl, ÌÓ ÌÂ Ó„‡ÌË˜Ë‚‡flÒ¸,
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂÏ ËÁ‰ÂÎËfl ÌÂ ÔÓ Â„Ó ÔflÏÓÏÛ Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌË˛ Ë ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ ‚
˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆË˛ ËÁ‰ÂÎËfl ‚ Ì‡Û¯ÂÌËÂ Ô‡‚ËÎ Ë ÚÂ·Ó‚‡ÌËÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË;
‚) ËÁÌÓÒ‡ ‰ÂÚ‡ÎÂÈ ÓÚ‰ÂÎÍË, Î‡ÏÔ, ·‡Ú‡ÂÈ, Á‡˘ËÚÌ˚ı ˝Í‡ÌÓ‚,
Ì‡ÍÓÔËÚÂÎÂÈ ÏÛÒÓ‡, ÂÏÌÂÈ, ˘ÂÚÓÍ Ë ËÌ˚ı ‰ÂÚ‡ÎÂÈ Ò Ó„‡ÌË˜ÂÌÌ˚Ï
ÒÓÍÓÏ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl;
„) ÂÏÓÌÚ‡ Ë/ËÎË Ì‡Î‡‰ÍË ËÁ‰ÂÎËfl, ÂÒÎË ÓÌË ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌ˚ Î˛·˚ÏË ËÌ˚ÏË
ÎËˆ‡ÏË ÍÓÏÂ Ó·ÒÎÛÊË‚‡˛˘Ëı ˆÂÌÚÓ‚;
‰) ‡‰‡ÔÚ‡ˆËË Ë ËÁÏÂÌÂÌËfl Ò Ó·˚˜ÌÓÈ ÒÙÂ˚ ÔËÏÂÌÂÌËfl ËÁ‰ÂÎËfl,
ÛÍ‡Á‡ÌÌÓÈ ‚ ËÌÒÚÛÍˆËË Ôo ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË.

4. ç‡ÒÚÓfl˘‡fl „‡‡ÌÚËfl ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸Ì‡ ÔÓ ÔÂ‰˙fl‚ÎÂÌËË ‚ÏÂÒÚÂ Ò
ÓË„ËÌ‡ÎÓÏ Ì‡ÒÚÓfl˘Â„Ó Ú‡ÎÓÌ‡ ÓË„ËÌ‡Î‡ ÚÓ‚‡ÌÓ„Ó ˜ÂÍ‡, ‚˚‰‡ÌÌÓ„Ó
ÔÓ‰‡‚ˆÓÏ, Ë ËÁ‰ÂÎËfl, ‚ ÍÓÚÓÓÏ Ó·Ì‡ÛÊÂÌ˚ ‰ÂÙÂÍÚ˚.

5. ç‡ÒÚÓfl˘‡fl „‡‡ÌÚËfl ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸Ì‡ ÚÓÎ¸ÍÓ ‰Îfl ËÁ‰ÂÎËÈ,
ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÏ˚ı ‰Îfl ÎË˜Ì˚ı ·˚ÚÓ‚˚ı ÌÛÊ‰, Ë ÌÂ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌflÂÚÒfl Ì‡
ËÁ‰ÂÎËfl, ÍÓÚÓ˚Â ËÒÔÓÎ¸ÁÛ˛ÚÒfl ‰Îfl ÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍËı, ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌ˚ı ËÎË
ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚ı ˆÂÎÂÈ.

èÓ ‚ÒÂÏ ‚ÓÔÓÒ‡Ï „‡‡ÌÚËÈÌÓ„Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl ËÁ‰ÂÎËÈ îËÎËÔÒ
Ó·‡˘‡ÈÚÂÒ¸ Í Ç‡¯ÂÏÛ ÏÂÒÚÌÓÏÛ ÔÓ‰‡‚ˆÛ.
îËÏ‡ îËÎËÔÒ ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÚ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ ÒÓÍË ÒÎÛÊ·˚ ËÁ‰ÂÎËfl:

ÉÛÔÔ‡ 1–5 ÎÂÚ
ê‡‰ËÓ, ‡‰ËÓ·Û‰ËÎ¸ÌËÍË, Ï‡„ÌËÚÓÎ˚, ÔÂÂÌÓÒÌ˚Â Ï‡„ÌËÚÓÎ˚,
ÚÂÎÂÙÓÌÌ˚Â ‡ÔÔ‡‡Ú˚ (ÔÓ‚Ó‰Ì˚Â) Ë ‰Û„‡fl ÔÓ‰ÛÍˆËfl, ËÏÂ˛˘‡fl
ÌÂ·ÓÎ¸¯Û˛ ÒÚÓËÏÓÒÚ¸.

ÉÛÔÔ‡ 2–7 ÎÂÚ
èÂÒÓÌ‡Î¸Ì˚Â ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ˚ Ë ÔÂeÙÂËÈÌ˚Â ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡, ˆ‚ÂÚÌ˚Â
ÚÂÎÂ‚ËÁÓ˚ (‚ÍÎ˛˜‡fl ÔÓÂÍˆËÓÌÌ˚Â), ‚Ë‰ÂÓÏ‡„ÌËÚÓÙÓÌ˚,
‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸Ì˚Â Ï‡„ÌËÚÓÎ˚, Hi-Fi Á‚ÛÍÓ‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰fl˘‡fl ‡ÔÔ‡‡ÚÛ‡
(‚ÍÎ˛˜‡fl ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ˚), ‚Ë‰ÂÓÍ‡ÏÂ˚ Ô ÔÂÂÌÓÒÌ˚Â ‚Ë‰ÂÓÛÒÚÓÈÒÚ‚‡,
‡‰ËÓÚÂÎÂÙÓÌ˚ (·ÂÒÔÓ‚Ó‰Ì˚Â), ˆËÙÓ‚˚Â ÒoÚo‚˚Â ÚÂÎÂÙÓÌ˚ Ë
‡ÔÔ‡‡ÚÛ‡ Ë„Ó‚Ó„Ó Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËfl.

îËÏ‡ îËÎËÔÒ Û‰ÂÎflÂÚ ·ÓÎ¸¯ÓÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Í‡˜ÂÒÚ‚Û ‚˚ÔÛÒÍ‡ÂÏÓÈ
ÔÓ‰ÛÍˆËË. èË ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËË ÂÂ ‰Îfl ÎË˜Ì˚ı (·˚ÚÓ‚˚ı) ÌÛÊ‰ Ò
ÒÓ·Î˛‰ÂÌËÂÏ Ô‡‚ËÎ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ÒÓÍ Ëı ÒÎÛÊ·˚ ÏÓÊÂÚ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ
ÔÂ‚˚ÒËÚ¸ ÓÙËˆË‡Î¸Ì˚È ÒÓÍ ÒÎÛÊ·˚, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚È ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò
‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ËÏ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ Ó Ô‡‚‡ı ÔÓÚÂ·ËÚÂÎÂÈ.

îËÏ‡ îËÎËÔÒ
î‡ÍÒ: (095)755-69-23

✃

Környezetvédelmi szempontok
A készülék csomagolása fölösleges anyagokat nem tartalmaz. Mindent megtettünk annak
érdekében, hogy a csomagolóanyagok könnyen szétválaszthatók legyenek három egynemû
anyagra: karton (doboz), polisztirol (hungarocell), polietilén (zacskók, védõlap).

A készülék olyan anyagokból áll, melyek újrahasznosíthatók, ha a szétszerelést hozzáértõcég
végzi. Kérjük, hogy a csomagolóanyagokat, kimerült elemeket és a kiöregedett készüléket a
helyi elõírások figyelembevételével helyezze a hulladékgyûjtõkbe.

SLOVAK REPUBLIC

Prístroj sa nesmie pou|íva† v mokrom a vlhkom prostredí! Chránte pred striekajúcou 
a kvapkajúcou vodou!

Pre ochranu |ivotného prostredia
Prístroj nie je zabalen¥ do nadbytoèn¥ch obalov. Urobili sme v∂etko preto, aby obal mohol
by† rozdelen¥ na tri rovnorodé materiály: kartón (obaly), polystyrol (protinárazové vlo|ky) a
polyetylén (vrecká, ochranná fólia).

Prístroj je vyroben¥ z tak¥ch materiálov, ktoré je mo|né znovu spracova†, ak demontá|
vykonáva ∂peciálne vybavená odborná firma. Obalov¥ materiál, pou|ité batérie a u|
nepou|iteπn¥ prístroj vlo|te, prosím, podπa miestnych predpisov a zvyklostí do nádob na
odpadky.

MAGYARORSZÁG

Minõségtanúsítás
A garanciajegyen feltüntetett forgalombahozó vállalat a 2/1984. (III.10.) 
BkM-IpM együttes rendelet értelmében tanúsítja, hogy ezen készülék megfelel
a mûszaki adatokban megadott értékeknek.

Figyelem!
A meghibásodott készüléket - beleértve a hálózati csatlakozót is - csak 
szakember (szerviz) javíthatja.

Ne tegye ki a készüléket esõnek vagy nedvesség hatásának!

Garancia
A forgalombahozó vállalat a termékre 12 hónap garanciát vállal.

Névleges feszültség ................................................................220–230 V
Elemes mûködéshez.....................................................................8 × R20
Névleges frekvencia ........................................................................50 Hz

Teljesítmény
maximális ...............................................................................≤ 54 W
névleges.....................................................................................15 W
készenléti állapotban...............................................................≤ 5 W

Érintésvédelmi osztály II.

Tömeg..............................................................................................5,5 kg

Befoglaló méretek
szélesség ...............................................................................567 mm
magasság ..............................................................................185 mm
mélység .................................................................................301 mm

Rádiórész vételi tartomány
URH.............................................................................87,5–108 MHz
Középhullámú ..............................................................531–1602 kHz

Erõsítõrész
Kimeneti teljesítmény.........................................................800 W PMPO

2 × 10 W RMS

Megjegyzés

Poznámka

Magyar
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Poznámka :

– EQUALIZER je mo|né pou|it pocas re|imov
TUNER, CD, USB PC LINK a GAME.•AUX .

– Aby sa predi∂lo ru∂eniu zvuku, funguje ovládanie
basov zvlá∂†. Nie je mo|né kombinova† basy z
EQUALIZER-a s wOOx.

4. GAMESOUND
Ak chcete nastavit zvuky pre hry, stlacte raz alebo
viackrát GAMESOUND, cím si vyberiete podla svojho
|elania.

=Na displeji sa na krátko zobrazí ,

, alebo .
Poznámka : GAMESOUND je mo|né pou|ívat len
pocas hrania pri zdroji GAME•AUX .

MUTE: Ako stlmit zvuk
1. Stlaète MUTE na diaπkovom ovládaèi, èím

okam|ite preru∂íte prehrávanie zvuku.
=Prehrávanie pokraèuje bez zvuku a displej bliká

.
2. Obnovi† prehrávanie zvuku mô|ete nasledovne:

– stlaète MUTE znovu;
– pou|ite ovládanie hlasitosti;
– prepnite na in¥ zdroj.

DIGITÁLNY RÁDIOPRIJÍMAÈ (viì 3)
Ladenie rozhlasov¥ch staníc
1. Stlaète na prístroji STANDBY ON y, èím ho 

zapnete.a stlaète raz alebo viackrát SOURCE, èím
vyberiete po|adovanú funkciu: TUNER (alebo raz
stlaète TUNER na diaπkovom ovládaèi).
= Na displeji sa na krátko zobrazí

úroveò , nasledovaná hodnotami vlnové pásmo,
frekvencia a èíslo prednastavenej stanice , ak je
u| ulo|ená.

2. Stisnite jedenkrát alebo niekoπkokrát gombík
BAND / DISPLAY a zvoπte vlnovú dfi|ku. (na
dialkovom ovládaci TUNER )

3. Naladenie staníc: |elanú stanicu si mô|ete 
naladi† manuálne, alebo pomocou automatického
vyhπadávania:
Stlaète ∞ alebo § (5 alebo 6 na diaπkovom ovlá-
daèi ) a tlaèidlo uvoπnite, a| keï sa rozbehnú hod-
noty frekvencie na displeji.
= Rádioprijímaè sa automaticky naladí na rozh-

lasovú stanicu s dostatoène siln¥m vysielacím
signálom. Poèas automatického ladenia sa na
displeji zobrazí oznaèenie .

4. 3 krok opakujte a| nájdete hπadanú rozhlasovú stan-
icu.

• Ak ladíte na rozhlasovú stanicu so slab¥m
signálom, stisnite niekoπkokrát krátko gombík
SEARCH ∞ alebo § , a| príjem bude dostatoèn¥.
(na dialkovom ovládaci 5 alebo 6 ) .

Pre zlep∂enie príjmu rozhlasovej stanice:
• Ak zvolíte pásmo FM, vysuòte teleskopickú anténu.

Anténu nakloòte a otáèajte ju. Ak je signál príli∂
siln¥ (vysielaè je príli∂ blízko), skrá†te jej dfi|ku.

• Pre príjem MW má prístroj vstavanú anténu,  preto
teleskopická anténa nie je potrebná. Otáèaním
prístroja nastavte vstavanú anténu do správneho
smeru.

Programovanie rozhlasov¥ch staníc
Do pamäti je mo|né ulo|i† celkom 30 rozhlasov¥ch
staníc, manuálne alebo automaticky (Automatické
ulo|enie do pamäti)).

Automatické ulo|enie do pamäti
Autostore automaticky zaène programovanie rozh-
lasov¥ch staníc od 1. Prístroj ulo|í iba tie stanice,
ktoré e∂te v pamäti ulo|ené nie sú.
1. Stisnutím jedenkrát alebo niekoπkokrát gombíka

ALBUM / PRESET- alebo + .
2. Stisnutím gombíka PROG na najmenej 4 sekundy

sa zapne autostore programovanie.
= Na displeji zobrazí : a dostupné

stanice budú ulo|ené postupne, najprv vlnové
pásmo FM, potom MW.  Po ulo|ení v∂etk¥ch
nájden¥ch staníc, zaène automaticky hra† prvá
prednastavená stanica.

Manuálne programovanie 
1. Nalaïte |iadanú rozhlasovú stanicu (pozri

Ladenie rozhlasov¥ch staníc).
2. Stisnutím gombíka PROG vstúpte do 

programovacej funkcie.
= Displej: svieti oznaèenie program .

3. Stlaète ALBUM / PRESET- alebo + raz alebo
viackrát, priradenie èísla 1 a| 30 pre túto stanicu.

4. Voπbu potvrïte opätovn¥m stisnutím gombíka PROG.
= Na displeji zobrazí : vlnové pásmo, frekvencia a

èíslo prednastavenej stanice.

5. Opakovaním predchádzajúcich ∂tyroch krokov
ulo|te do pamäti ïal∂ie rozhlasové stanice.

Poznámka : Naprogramovanú rozhlasovú stanicu je
mo|né z pamäti zotrie† tak, |e na jej miesto ulo|íte inú
frekvenènú hodnotu.

Len re|im MP3-CD: 
Aby ste na∂li svoj album najskôr stlaète ALBUM,
PRESET ++ alebo −− jeden alebo viackrát. (na diaπkovom
ovládaèi ¡ alebo ™)
2. Stisnite gombík PROG.

™ Na displeji zobrazí : program a zvolené èíslo
skladby sa na krátko zobrazia na displeji

.
™Na displeji zobrazí : ak nie je

vybratá skladba pre naprogramovanie.
3. Opakovaním krokov 1-2 voπte a ukladajtedo

pamäti ïal∂ie skladby.
™ Ak sa pokúsite do pamäti ulo|i† viac ako 20

skladieb, na displeji sa zobrazí oznaèenie
.

4. Stisnutím gombíka 2; zapojte reprodukciu.

Poznámka : Poèas normálneho prehrávania, mô|ete
stlaèi† PROG a prida† aktuálnu skladbu do vá∂ho pro-
gramovaného zoznamu skladieb.

Kontrola programu
Ak podr|íte v pozícii zastavenia alebo poèas reproduk-
cie stisnut¥ gombík PROG, na displeji sa postupne
zobrazia v∂etky naprogramované skladby.

=Na displeji zobrazí : ak nie sú
naprogramované skladby.

Zotrenie programu
Program je mo|né zotrie† nasledujúcim spôsobom:
• Poèas reprodukcie stisnite dvakrát gombík 9

=Na displeji sa na chvíπu zobrazí nápis 
a oznaèenie program zhasne.

• stlaète STANDBY ON y

• vyberte in¥ zdroj zvuku
• otvorenie dvierok CD

GAMESOUND (viì 8)
PREHRÁVANIE S GAMESOUND:
1. Na prístroji stlacte SOURCE a zvolte si funkciu

GAME•AUX (na dialkovom ovládaci AUX)
=Na displeji prebehne .

2. Pripojte va∂u konzolu na linkové prípojky typu cinc
v prednej casti prístroja AUDIO IN ( LEFT /
RIGHT) a VIDEO IN.

3. Stlacte raz alebo viackrát GAMESOUND, cím si
vyberiete podla svojho |elania.

=Na displeji sa na krátko zobrazí ,
, alebo .

Pripojenie in¥ch zariadení k vá∂mu prístroju
Pomocou dodaného video kábla mô|ete pripojit konek-
tor VIDEO OUT v zadnej casti prístroja na konektor
VIDEO IN na televízore alebo na videu, pre pozeranie
alebo nahrávanie.

USB PC LINK
Krátky návod pre nastavenie
Po|iadavky na systém PC

– USB port s Windows 98 SE / ME/ 2000/ XP
– Intel Pentium MMXX200 alebo lep∂í
– CD ROM mechanika

In∂talácia softvéru MusicMatch
1. Pomocou dodaného USB kábla mô|ete pripojit prístroj

na USB port vá∂ho pocítaca. .(viì B)
2. Stlacte raz alebo viackrát SOURCE ( na diaπkovom

ovládaèi USB) a zvolte USB PC LINK .
3. Zapnite vá∂ pocítac a vlo|te dodan¥ invtalacn¥ disk

USB PC LINK do CD-ROM mechaniky vá∂ho pocítaca.
Túto softvérovú aplikáciu si mô|ete stiahnut aj z:
http://www.audio.philips.com.

DÔLE\ITÉ!
Pou|ívajte prosím pre vás upraven¥ softvér
MusicMatch pre va∂u aplikáciu USB PC Link. Ak je
to potrebné odin∂talujte najprv z vá∂ho pocítaca
v∂etok in¥ softvér MusicMatch jukebox.
4. Sprievodca in∂taláciou sa objaví automaticky. Ak sa

tak nestane, v programe Windows Explorer prejdite
na CD-ROM mechaniku a dvojkliknite na 
USBPCLINK.exe. Potom vykonajte nasledujúce
kroky: 
– Zo zoznamu si vyberte vám vyhovujúci jazyk
– Zvolte installer driver.
– Zvolte installer MusicMatch jukebox.
– Zvolte si aj ostatné mo|nosti (Tutorial, Free

goodies, FAQ).

Poznámka:
- Pred prv¥m pou|itím si prosím precítajte sprievodcu
pre MusicMatch. Ubezpecte sa, |e hlasitost vá∂ho
pocítaca je primerane nastavená, tak aby postacovala
pre zvukov¥ v¥stup z vá∂ho prístroja. Pre optimálny
v¥kon by mala byt funkcia equalizér v MusicMatch
nastavená na nízku úroven.

5. Spustite MUSICMATCH JUKEBOX a vytvorte si
vá∂ vlastn¥ zoznam najoblúbenej∂ích skladieb, a to
jednoduch¥m pretahovaním hudobn¥ch skladieb z
akéhokolvek miesta vo va∂om pocítaci do okna zoz-
namu skladieb.

MP3-CD/CD PREHRÁVAÈ GAMESOUND / USB PC LINK
Voπba naprogramovanej rozhlasovej stanice
Stlaète ALBUM / PRESET- alebo + raz alebo 
viackrát, k¥m sa nezobrazí |elaná prednastavená stani-
ca.
DÔLE\ITÉ ¤PECIFIKÁCIE
Podporované formáty:
• Formát Disku ISO9660, Joliet a multi-session CD.

Keï napaπujete CD-ROM pou|ite disk formátu
ISO9660.

• Hudobné formáty MP3.
• MP3 prenosová r¥chlos†: 32-320 Kbit/s a

premenlivá prenosová r¥chlos†.
• 650Mb a 700Mb CD-R a CD-RWs.
• Maximálne vnorenie do adresára je 8 úrovní (max.

64 znakov).

V∂eobecné informácie
Technológia pre kompresiu hudobn¥ch záznamov MP3
(MPEG Audio Layer 3) redukuje originálne audio dáta
10 násobne bez v¥znamnej straty zvuku. Toto
umo|òuje zaznamena† 10 hodín hudby CD kvality na
jednom CD-ROM.

Ako získa† MP3 hudbu
Buï naèíta† legálnu MP3 hudbu z internetu alebo
konvertova† va∂e audio CD na MP3 formát s nejak¥m MP3
kódovacím software a potom zaznamena† na CD-R(W).
• Pre dosiahnutie dobrej kvality zvuku sa pre MP3

súbory odporúèa prenosová r¥chlos† aspoò 128
kbit/s.

• Niektoré druhy kódovacieho software sa ponúka
mo|nos† ochrany hudobn¥ch súborov, to znamená,
|e súbory sa mô|u prehráva† len na poèítaèi, ktor¥
ich vytvoril. Ak napálite takého súbory na CD-ROM,
nemô|ete ich na tejto jednotke prehráva†. Pred
vytváraním hudobn¥ch súborov sa uistite, |e ste
deaktivovali túto mo|nos† ochrany v kódovacom
software. V takomto prípade ste zodpovedn¥ za
dodr|anie v∂etk¥ch miestnych alebo
medzinárodn¥ch autorsk¥ch práv.

Keï napaπujete MP3-CD
• Uistite sa, |e názvy MP3 súborov majú príponu ..mmpp33
• Pou|ite software schopn¥ zapísa† názvy hudobn¥ch

záznamov MP3 (súborov) v èíselnom a abecednom
poradí. Pre detaily o pou|ívaní software, sa obrá†te
na operaèné in∂trukcie daného software.

• Ak nahrávate na disk CD-RW, ubezpeète sa, |e ste
uzavreli (finalizovali) v∂etky relácie (sessions). Len
vtedy bude vá∂ prístroj schopn¥ preèíta† a prehra†
v∂etky skladby.

Ako organizova† MP3 súbory
Na jedno MP3-CD mô|ete ulo|i† maximálne 35
albumov a 400 titulov, v závislosti od veπkosti
hudobn¥ch súborov.
Albumy a tituly sú abecedne usporiadané.
• MP3-CD/ CD albumy a tituly sa zobrazujú na

displeji ako èísla.

DÔLE\ITÉ!
Tento prístroj neprehráva/nepodporuje nasledujúce:
• Prázdne albumy: prázdny album je album, ktor¥

neobsahuje súbory MP3 a nezobrazí sa na displeji.  
• Nepodporované formáty súborov sú preskoèené. To

znamená, |e napríklad: dokumenty Word .doc
alebo súbory MP3 s príponou .dlf sú ignorované a
nebudú prehrávané.

• Súbory Playlist napr. .m3u, .pls z WMA, AAC,
Winamp, Sonic, RealJukebox, MS Mediaplayer 7.0,
MusicMatch.

• Záznamy vytvorené na napr. PacketWriting a
Package Writing.

Prehrávanie diskov
Toto zariadenie prehráva zvukové disky vrátane 
CD-R(W), a MP3 CD-ROM.
• CD-I, CDV, VCD, DVD alebo poèítaèové CD sú

nepou|iteπné.
1. Stlaète na prístroji STANDBY ON y, èím ho zap-

nete, potom vyberte zdroj CD SOURCE.
2. Stlaète OPEN•CLOSE , èím otvoríte dvierka na

CD.
] je zobrazené v prípade, |e sú

otvorené dvierka CD.

3. Vlo|te CD vytlaèenou stranou nahor a zatvorte
dvierka.

Údaje na displeji MP3/CD
] ,poèas èítania obsahu disku;

] , keï CD nie
je vlo|ené / CD je ∂pinavé, nesprávne vlo|ené
alebo po∂kodené.
– poèas CD operácie

– poèas MP3-CD operácie

– V re|ime CD stop: celkov¥ poèet hudobn¥ch
záznamov a celkov¥ hrací èas

– ak ste vlo|ili nedokonèené CD-
R(W).

Poznámka: MP3-CDs mô|e potrebova† na èítanie viac
ako 10 sekúnd.

DODÁVANÉ PRÍSLU¤ENSTVO
– Diaπkov¥ ovládaè
– USB kábel
– video kábel
– in∂talacn¥ CD-ROM USB PC LINK 
– Sie†ov¥ kábel

HORNÁ A PREDNÁ STRANA (viì 1)
1 p - 3,5 mm prípoj slúchadiel.
Poznámka:Ak pripojíte slúchadlá, reproduktory nebudú
ozvuèené.

2 VOLUME -nestavenie úrovne hlasitosti alebo úrovní
equalizéra (BASS/ MID /HIGH)

3 STANDBY ON y - prepínaèe pre zapnutie / 
vypnutie; 

4 SOURCE - v¥ber zdroja zvuku pre funkcie: CD TUNER
/ USB PC LINK / GAME•AUX 

5 IR SENSOR -infraèerven¥ senzor diaπkového ovlá-
daèa.

6 LCD Displej - zobrazuje aktuálny stav prístroja.
7 [dB]: - zobrazenie pre indikovanie basového v¥konu.
8 ALBUM /PRESET -, + :

Len MP3:: vyberá predchádzajúci/ïal∂í album 
TUNER:: vyberá predchádzajúcu/ïal∂iu stanicu

SEARCH ∞ , §
MP3-CD / CD :
- hπadanie smerom spä† alebo dopredu v rámci jednej

skladby;
- postup na zaèiatok aktuálnej/

predchádzajúcej/nasledujúcej skladby.
USB PC LINK -preskoèenie na zaèiatok 
predchádzajúceho/nasledujúceho 
hudobného záznamu
TUNER : - ladenie rozhlasov¥ch staníc.

2;- zapojenie a preru∂enie reprodukcie MP3/CD / CD
/ USB PC LINK

9 - zastavuje MP3/CD / CD / USB PC LINK
prehrávanie;

- ru∂í MP3/CD / CD program.
MODE :
- voπba rôznych spôsobov reprodukcie: repeat alebo

shuffle (v náhodne volenom poriadku).
9 USB - spája usb dodan¥m káblom odtiaπto s USB

portom vá∂ho poèítaèa
0 GAMESOUND - voπba zvukov¥ch efektov BLAST/

PUNCH/ SPEED/ NORMAL v re|ime hry
WOOX - v¥ber ∂peciálneho posilnenia basov zap / vyp
EQUALIZER -v¥ber basov¥ch, stredov¥ch a vysok¥ch
kmitoètov.

PROG
MP3-CD / CD : -naprogramovanie skladieb a prehπad
programu;
TUNER: - naprogramovanie rozhlasov¥ch staníc

BAND / DISPLAY
BAND : - voπba vlnovej dfi|ky
DISPLAY: - zobrazenie funkcií MP3-CD

! AUDIO IN ( LEFT / RIGHT) -LINE-IN konektor typu
jack pre externé audio zariadenia.
VIDEO IN - pre udr|anie konektora videa na mieste
(bez signálu. Iba pre zaistenie káblov.)

@ OPEN•CLOSE – zatváranie/otváranie priestoru pre
CD 

ZADNÁ STRANA (viì 1)
# Teleskopická anténa - zlep∂enie príjmu vysielania

FM
$ Prostor pro napájecí èlánky - Priestor pre

napájacie èlánky - 8 ose monoèlánkov typu R-20,
UM-1 alebo D-cells 

% AC MAINS - zásuvka sie†ového kabelu.
^ VIDEO OUT- pre pripojenie na konektor VIDEO IN

typu jack na televízore alebo na videu, pre pozeranie
alebo nahrávanie.

DIA∏KOV‡ OVLÁDAÈ (viì 1)
1 CD - v¥ber zdroja zvuku MP3-CD / CD

TUNER - v¥ber zdroja /vlnového pásma tunera
USB - voπba USB PC LINK
AUX - voπba GAME •AUX 

2 y -prepnutie prístroja do pohotovostného re|imu stand-
by / zap., ak je napájan¥ striedav¥m prúdom zo siete.
(Prístroj sa vypne, iba v prípade, |e je napájan¥ z
batérií)

3 REPEAT -opakovanie v∂etk¥ch stôp zo zdroja USB
PC LINK alebo v¥ber re|imu opakovania pre CD
zdroj.
SHUFFLE -prehrávanie skladieb z MP3-CD/CD v
náhodnom poradí, pri zdroji CD / USB PC LINK
MUTE - preru∂enie/ obnovenie zvuku

4 VOL 4, 3 -- nestavenie úrovne hlasitosti alebo úrovní
equalizéra (BASS/ MID /HIGH)

5 ¡ , ™ -v¥ber predo∂lej/ nasledujúcej skladby pri
prehrávaní CD / USB PC LINK 
9 - zastavuje MP3/CD / CD / USB PC LINK

prehrávanie;
- ru∂í MP3/CD / CD program.

2;- zapojenie a preru∂enie reprodukcie MP3/CD / CD
/ USB PC LINK

5 / 6 -hπadanie smerom spä† alebo dopredu v rámci

jednej skladby;
TUNER : - ladenie rozhlasov¥ch staníc

6 EQUALIZER - v¥ber basov¥ch, stredov¥ch a vysok¥ch
kmitoètov.
WOOX -v¥ber ∂peciálneho posilnenia basov zap /
vyp
GAMESOUND - voπba zvukov¥ch efektov BLAST/
PUNCH/ SPEED/ NORMAL v re|ime hry

7 ALBUM /PRESET -, + :
Len MP3:: vyberá predchádzajúci/ïal∂í album 
TUNER:: vyberá predchádzajúcu/ïal∂iu stanicu

NAPÁJANIE
V|dy, keï je to mo|né, napájajte prístroj zo siete,
predfi|ite t¥m |ivotnos† napájacích èlánkov. Pred
vlo|ením napájacích èlánkov sa presvedète, èi je
sie†ov¥ kábel odpojen¥ jak od prístroja tak od zásuvky.

Napájacie èlánky (nepatria k príslu∂enstvu)
(viì 1)
• Otvorte priestor pre napájacie èlánky a vlo|te ∂es†

monoèlánkov typu R-20, UM-1 alebo D, (pokiaπ
mo|no alkalick¥ch) so správnou polaritou

Diaπkov¥ ovládaè (viì 1)
Otvorte priestor pre napájacie èlánky a vlo|te dva
monoèlánky typu AAA, R03 alebo UM4 (pokiaπ mo|no
alkalické).
Nesprávne zaobchádzanie s napájacími èlánkami mô|e
vies† k tomu, |e z nich vyteèie elektrolyt, spôsobí koróz-
iu priestoru pre napájacie èlánky alebo dokonca mô|e
dôjs† k rozpuknutiu monoèlánkov.
• Nepou|ívajte súèasne rôzne typy napájacích

èlánkov – alkalické a karbonátové. Do prístroja
vkladajte v|dynapájacie èlánky rovnakého typu.

• Pri v¥mene napájacích èlánkov nikdy nepou|ívajte
súèasne staré a nové napájacie èlánky.

• Napájacie èlánky obsahujú chemikálie, preto
ich odhadzujte do nádob na odpadky, ktoré sú
pre tento úèel urèené.

Napájanie zo siete
1. Presvedète sa, èi napätie v miestnej sieti

odpovedá hodnote uvedenej na ∂títku na 
zadnej strane prístroja. Ak tomu tak nie je,
obrá†te sa na predajòu alebo na servis.

2. Sie†ov¥ kábel zasuòte do zásuvky, prístroj je
pripraven¥ na pou|itie.

3. Ak si |eláte prístroj úplne vypnú†, odpojte ho od
siete tak |e zástrèku vytiahnete zo zásuvky.

FUNKCIA ¤ETRENIA AUTOMATICK‡ POHO-
TOVOSTN‡ RE\IM STANDBY
Funkcia ∂etrenia energie vykoná to, |e systém auto-
maticky prejde do pohotovostného Standby re|imu,
15 minút po ukonèení prehrávania MP3-CD / CD a ak
nebol pou|it¥ |iadny ovládací prvok.

Typov¥ ∂títok nájdete na spodnej strane prístroja.

ZÁKLADNÉ FUNKCIE
Zapínanie a vypínanie a voπba funkcie
1. Stlaète na prístroji STANDBY ON y, èím ho 

zapnete.
2. Stlaète raz alebo viackrát SOURCE, èím vyberiete

po|adovanú funkciu: CD, TUNER, USB PC LINK
alebo GAME•AUX .

3. Stlaète na prístroji STANDBY ON y, èím ho 
vypnete.

Poznámka : V pamäti prístroja sa uchovajú nastave-
nia tónu a zvuku, prednastavenie tunera a úroveò
hlasitosti (maximálne úroveò hlasitosti VOL 20).
Nastavenie sily a charakteru zvuku (viì 2)
1. Hlasitos† nastavujete ovládaním VOLUME .

= Displej ukazuje úroveò hlasitosti a èíslo
v rozpätí 0-32.

2. wOOx
Basovú odozvu zv¥∂ite jedn¥m zatlacením wOOx
alebo dal∂ími zatlaceniami prepínate zap/ vyp.

=osvetlenie klávesy-wOOx sa rozsvieti, ked zap-
nete wOOx.

Poznámka :
- wOOx je mo|né pou|it pocas re|imov TUNER, CD,

USB PC LINK a GAME.•AUX .
- Niektoré disky mohli byt nahrané pri vysokej mod-

ulácii, co spôsobuje skreslenie pri vysokej hlasitosti.
Ak k tomu dôjde, vypnite wOOx alebo zní|te hla-
sitost. 

3. EQUALIZER
Ak chcete nastavit basové, stredové a v¥∂kové
frekvencie, stlacte raz alebo viackrát EQUALIZER,
potom otácajte hlasitostou VOLUME pocas troch
sekúnd, cím nastavíte jednotlivé úrovne.

=Na displeji sa na krátko zobrazí ,
, alebo úroveò (-5 a| +5) alebo
.

Slovensky OVLÁDACIE GOMBÍKY

4. Stisnutím gombíka 2; zapojte reprodukciu.
=Na displeji zobrazí : Aktuálne èíslo skladby a

uplynut¥ èas skladby poèas prehrávania MP3-CD
/ CD.

=Ak ide o MP3-CD je zobrazené aj èíslo albumu.
5. Ak si |eláte preru∂i† reprodukciu, stisnite gombík

2;. Ak si |eláte v reprodukcii pokraèova†, stisnite
znovu gombík 2;.
=Displej: poèas pauzy bliká uplynul¥ èas skladby.

6. Ak chcete zastavi† prehrávanie, stlaète 9.
7. Stlaète na prístroji STANDBY ON y, èím ho 

vypnete.

Poznámka : Reprodukcia CD sa ukonèí aj v prípade, |e:
– Zásuvka pre CD je otvorená.
– CD dohrá do konca
– vyberte in¥ zdroj zvuku.

Poèas prehrávania, stlaète nakrátko a opakovane
tlaèidlo BAND / DISPLAY a zobrazia sa textové infor-
mácie:
MP3-CDs
Stlaète nakrátko a opakovane tlaèidlo BAND / 
DISPLAY a zobrazia sa napr.

– èíslo skladby a uplynut¥ èas skladby;
– názov albumu a uplynut¥ èas skladby;
– èíslo albumu, èíslo skladby a uplynut¥ èas sklad-

by;
– údaje ID3, ak sú k dispozícii. Inak sa na displeji

zobrazí .
CDèka
Stlaète nakrátko a opakovane tlaèidlo BAND / 
DISPLAY a zobrazia sa napr.

– Aktuálne èíslo skladby a uplynut¥ èas skladby
poèas prehrávania CD;

– Zvy∂n¥ èas prehrávania aktuálnej skladby.

Voπba inej skladby
• Stisnite jedenkrát alebo niekoπkokrát na prístroji

gombík SEARCH ∞ alebo §, a| sa poradové
èíslo hπadanej skladby zobrazí na displeji. (na
diaπkovom ovládaèi ¡ alebo ™)

• Ak ste vybrali èíslo skladby krátko po vlo|ení
disku, alebo v stave pauza, prehrávanie sa spustí
a| po zatlaèení 2; .

Len re|im MP3-CD:
Aby ste na∂li svoj album najskôr stlaète ALBUM,
PRESET + alebo - jeden alebo viackrát.

] Na displeji zobrazí : , |iaden
album nie je dostupn¥.

Vyhπadanie melódie v rámci jednej skladby
1. Podr|te stisnut¥ gombík SEARCH ∞ alebo § .(na

diaπkovom ovládaèi 5 alebo 6)
– CD je prehrávané pri vysokej r¥chlosti a nízkej

hlasitosti.
– Nie je poèu† |iadny zvuk pri MP3-CD poèas

posunu dopredu/ dozadu.
2. Keï nájdete hπadanú melódiu, uvoπnite gombík ∞

alebo § .(na diaπkovom ovládaèi 5 alebo 6)
Poznámka : Vyhπadávanie je mo|né len v rámci
zvukového záznamu.

Rôzne spôsoby reprodukcie: SHUFFLE a
REPEAT((viì 4 - 7)
Pred zaèiatkom alebo poèas reprodukcie je mo|né
zvoli† rôzne spôsoby reprodukcie a je mo|né prepnú† z
jedného spôsobu reprodukcie na druh¥. Spôsoby repro-
dukcie je mo|né kombinova† aj s funkciou PROGRAM.
shuffle - reprodukcia celej CD/v∂etk¥ch skladieb pro-
gramu v náhodne volenom poriadku
shuffle repeat all - nepretr|ité opakovanie 
reprodukcie celej CD/programu v náhodne volenom
poriadku
repeat all - opakovanie reprodukcie celej CD/programu
repeat - nepretr|ité opakovanie reprodukcie aktuálnej
(náhodne zvolenej) skladby
1. \iadan¥ spôsob reprodukcie zvolíte tak, |e

podr|íte stisnut¥ jedenkrát alebo niekoπkokrát gom-
bík MODE . (na diaπkovom ovládaèi SHUFFLE /
REPEAT ).

2. Keï je prístroj v stave "stop", pre prehrávanie
stlaète 2;, ak ste u| nezvolili voπbu "shuffle".
]Ak vyberiete mo|nos† shuffle, prehrávanie sa

zaène automaticky.
3. Ak si |eláte vráti† sa k ∂tandardnému spôsobu

reprodukcie, podr|te gombík MODE stisnut¥, a|
oznaèenie spôsobu reprodukcie z displeja zmizne.
– Zvolen¥ spôsob reprodukcie je mo|né zotrie† aj stis-

nutím gombíka 9.

Programovanie skladieb
V pozícii  STOP zvoπte a naprogramujte skladby CD v
πubovolnom poriadku. Ktorúkoπvek skladbu je mo|né
ulo|i† do pamäti aj niekoπkokrát. Do pamäti je mo|né
ulo|i† celkom 20 skladieb.
1. Gombíkom SEARCH ∞ alebo § na prístroji zvoπte

poradové èíslo |iadanej skladby. (na diaπkovom
ovládaèi ¡ alebo ™)

MP3-CD/CD PREHRÁVAÈ MP3-CD/CD PREHRÁVAÈ MP3-CD/CD PREHRÁVAÈ MP3-CD/CD PREHRÁVAÈ

BEZPEÈNOSTNÉ INFORMÁCIE A V¤EOBECNÉ ÚDR\BA

NAPÁJANIE ZÁKLADNÉ FUNKCIE ZÁKLADNÉ FUNKCIE DIGITÁLNY RÁDIOPRIJÍMAÈ

BEZPEÈNOSTNÉ INFORMÁCIE A V¤EOBECNÉ
ÚDR\BA (viì 0)

• Chráòte prístroj, napájacie èlánky, CD a kazety pred
vlhkos†ou, da|ïom, pieskom a extrémnou teplotou,
aká je v blízkosti vykurovacích telies alebo na pri-
amom slneènom |iarení.

• Prístroj otierajte mäkkou, jemne navlhèenou han-
drièkou. Nepou|ívajte alkohol, èpavok, benzín alebo
mechanické èistiace prostriedky, preto|e tieto mô|u
po∂kodi† kryt prístroja.

• Prístroj umiestnite na pevnom, hladkom podklade,
kde sa nemô|e prevráti†. Prehrievaní predídete tak,
|e okolo prístroja ponecháte dostatoène veπké voπné
miesto na ventiláciu.

Prehrávaè CD a o∂etrovanie CD
• Ak neèíta prehrávaè CD dobre CD, predt¥m, ako

odnesiete prístroj  do opravovne, oèistite jeho
optiku èistiacimprostriedkom na CD, ktor¥ je dosta†
be|ne v obchodoch. O in¥ spôsob èistenia sa
nepokú∂ajte, preto|e mô|ete optiku po∂kodi†.

• Nikdy sa nedot¥kajte optiky prehrávaèa CD!
• Ak prenesiete prístroj z chladného miesta do tepla,

skondenzovaná para mô|e spôsobi† opotenie optiky
prehrávaèa CD. V tomto prípade nie je reprodukcia
CD mo|ná. Nepokú∂ajte sa optiku oèisti†, ale
ponechajte prístroj na teplom mieste a poèkajte a|
sa vlhkos† odparí.

• Priestor pre CD ponechajte v|dy zatvoren¥, aby sa
optika nezaprá∂ila.

• Dvere CD priestoru v|dy zatvárajte. Zamedzíte tak
zneèisteniu snímacej ∂o∂ovky.

USB PC LINK USB PC LINK
Poznámka:
-- Ak sa stretnete s problémami pri pou|ívaní USB PC
LINK, precítajte si prosím najprv FAQ (Casté otázky), ktoré
sú ulo|ené na va∂om in∂talacnom disku pre USB PC LINK
alebo nav∂tívte www.audio.philips.com, kde nájdete
najnov∂ie  FAQ.

Po nastavení, si pozrite "Pripojenie k USB PC
LINK", kde nájdete detaily práce s USB PC LINK.
Zapnutie digitálneho CD audio v¥stupu
Pred prehrávaním CD diskov na CD-ROM mechanike
vá∂ho pocítaca, musíte nakonfigurovat hardvér vá∂ho
pocítaca nasledovne:
Pre Windows ME/ 2000/ XP
1. Vyberte si menu ovládacieho panelu systému a

zvolte: 'SYSTÉM', 'VLASTNOSTI', 'HARDVÉR',
'SPRÁVCA ZARIADENÍ', 'CD-ROM JEDNOTKY'
a 'VLASTNOSTI'.

Pre Windows 98 SE 
2. Za∂krtnite mo|nost 'Zapnú† digitálny CD audio

v¥stup pre túto CD-ROM jednotku', táto mo|nost je
teda zvolená (zapnutá).

Poznámka: -Pre Windows 98 SE musíte pre
správne nastavenie postupovat podla pokynov 
pomocníka vo va∂om pocítaci.

Pripojenie ku USB PC LINK (viì 9)
USB PC LINK umo|nuje prehrávat va∂e hudobné zbierky z
pocítaca prostredníctvom v¥konného zosilnovaca a repro-
duktorov prístroja AZ2558.

DÔLE\ITÉ!
Ubezpecte sa, |e softvér MusicMatch bol
nain∂talovan¥. Pozrite si “Krátky návod pre nas-
tavenie” pre USB PC Link.

1. Zapnite vá∂ pocítac a AZ2558.
] Skontrolujte, ci je hlasitost vá∂ho pocítaca dosta-

tocne zv¥∂ená a nie nastavená na minimum.

2. Stlacte raz alebo viackrát SOURCE ( na diaπkovom
ovládaèi USB) a zvolte USB PC LINK .

3. Ak je to správne zapojené, vá∂ pocítac automaticky
spustí MUSICMATCH JUKEBOX.
] Ak je detekované prehrávanie audio, objaví sa

názov aktuálnej skladby.

] Ak sa na chvílu objaví , skon-
trolujte prosím prepojenie medzi va∂im pocítacom
a prístrojom.

4. Stlácajte ¡ alebo ™ ,a| k¥m sa v zozname skladieb
nezv¥razní po|adovaná skladba.

5. Stisnutím gombíka 2; zapojte reprodukciu.
] Objaví sa dl|ka skladby a raz prebehne jej

názov
Poznámka: Displej doká|e zobrazovat LEN
anglické znaky velkej abecedy.
6. Ak chcete vidiet podrobnosti o skladbe, stlacte

MODE.

Pocas prehrávanie vá∂ho zoznamu skladieb:
– Stlacte SHUFFLE / REPEAT na dialkovom ovlá-

daci: a skladby sa budú prehrávat v náhodnom
poradí / resp. budú hrat nepretr|ite za sebou. 

7. Ak chcete zru∂it re|imy prehrávania/ zastavit
prehrávanie, stlacte 9 alebo vyberte in¥ zdroj zvuku.

Megjegyzés :
– Az EQUALIZER a TUNER, CD, USB PC LINK és a

GAME•AUX forrás esetén használható.
– Az interferencia elkerülése érdekében a mély-

hang-szabályozási opciók külön mûködnek. Nem
lehet kombinálni az EQUALIZER mélyhang
beállítását és a wOOx beállítást.

4. GAMESOUND
Ha a játék hangját szeretnénk beállítani, nyomjuk le
egyszer vagy többször a GAMESOUND gombot az
opció kiválasztásához.

=A kijelzõn rövid ideig megjelenik a ,
, vagy .

Megjegyzés : A GAMESOUND csak akkor érhetõ
el, ha GAME•AUX forrás mellett játszunk.

MUTE: A hang elnémításának módja
1. Nyomjuk le a távirányítón a MUTE gombot a hang

azonnali elnémításához.
= A lejátszás hang nélkül folytatódik, és a kijelzõ

villog .
2. Az elnémítást úgy kapcsolhatjuk ki, hogy

– újra lenyomjuk a MUTE gombot;
– beállítjuk a hangerõt;
– egy másik hangforrásra váltunk.

DIGITÁLIS RÁDIÓ (ld 3)
Hangolás egy rádióadóra
1. Nyomjuk le a STANDBY ON y gombot a készülék

ki kapcsolásához. Nyomjuk le egyszer vagy több-
ször a SOURCE gombot a kívánt funkció
kiválasztásához: TUNER (vagy nyomjuk le egyszer
a TUNER gombot).
= A kijelzõn rövid ideig megjelenik a

amelyet a hullámsáv, a frekvencia és a bepro-
gramozott állomás száma követ, ha van.

2. A BAND / DISPLAY gomb egyszeri vagy többszöri
megnyomásával válassza ki a hullámsávot.
(a távirányítón az TUNER )

3. Állomások hangolása: az állomásokat kézzel
vagy az automatikus keresésû hangolással
állíthatjuk be:
Nyomjuk le a ∞ vagy § (5 vagy 6 a távirányítón)
gombot, és engedjük fel, amikor a frekvencia 
változni kezd a kijelzõn.
= A rádió automatikusan ráhangol egy kellõ 

térerõvel sugárzó rádióadóra.  Az automatikus
hangolás alatt a kijelzõn a jelzés 
látszik.

4. A 3. lépést ismételje mindaddig, míg meg nem
találja a keresett rádióadót.

• Ha gyenge rádióadóra hangol, akkor addig nyomja
meg ismételten, röviden a SEARCH ∞ vagy §
gombot, míg a vétel nem lesz megfelelõ. (5 vagy
6 a távirányítón ) .

A rádióadás vételének javítása:
• Ha az FM sávot választotta, húzza ki a teleszkó-

pantennát. Döntse meg és forgassa el az antennát.
Csökkentse a hosszát, ha a jel túl erõs.

• For MW , adás vételéhez a készülékbe be van építve
antenna, ezért a teleszkópantennára nincs szükség. A
készülék elforgatásával állítsa megfelelõ irányba az
antennát.

Rádióállomások beprogramozása:
Összesen 30 rádióadót tárolhat a memóriában, vezér-
léssel vagy automatikusan (Automatikus tárolás).

Automatikus tárolás
Az automatikus programozás módban a rendszer
automatikusan programozza a rádióadót az 1-es pro-
gramszámtól. A készülék csak azokat az állomásokat
tárolja, amelyek még nincsenek a memóriában.
1. Távirányító: Nyomja le a ALBUM / PRESET- vagy

+ egyszeri vagy többszöri.
2. Az automatikus programozás mód aktiválásához

tartsa lenyomva a PROG gombot 4 másodpercig
vagy tovább.
= Jelenik meg az és az elérhetõ

állomások programozása FM hullámsáv szerint
történik, amelyet az MW követ.  Az összes
állomás automatikus tárolása után a készülék az
elsõ programozott állomásra kapcsol.

Vezérléssel beprogramozása
1. Hangoljon a kívánt rádióadóra (lásd Hangolás

egy rádióadóra).
2. A PROG gomb megnyomásával térjen át pro-

gramozási módba.
= Kijelzés: program jelzés villog.

3. Nyomjuk le egyszer vagy többször az ALBUM /
PRESET- vagy + gombot gombbal 1-tõl 30-ig szá-
mot rendelhetünk az állomáshoz.

4. A választás jóváhagyásához nyomja meg ismét a
PROG gombot.
= Jelenik meg a hullámsáv, a frekvencia és a

beprogramozott állomás száma.

2. Ha a zenelejátszás le van állítva, a 2; gomb meg-
nyomásával indíthatja el újra, kivéve
]Ha a shuffle beállítást választottuk, a lejátszás

automatikusan megkezdõdik.

3. Ha vissza kíván térni a szokásos módon történõ
lejátszáshoz, akkor addig nyomja meg ismételten
a MODE gombot, míg a lejátszási mód jelzése
nem látszik tovább a kijelzõn.
– A kiválasztott lejátszási mód a 9 gomb megny-

omásával is törölhetõ.

Számok beprogramozása
STOP állásban válassza ki és programozza be a CD
számait tetszõleges sorrendben. Bármelyik számot
tárolhatja többször is. A memóriában összesen 20
szám tárolható.
1. A készüléken lévõ SEARCH ∞ vagy § gombbal

válassza ki a kívánt mûsorszám sorszámát. (a
távirányítón az ¡ vagy ™).

Kizárólag MP3-CD módban:
Elõször nyomja le az ALBUM -ot, aztán a PRESET –
vagy + gombot egyszer vagy többször a kívánt album
eléréséhez. Nyomjuk le az SEARCH ∞ vagy §. (a
távirányítón az ¡ vagy ™)
2. Nyomja meg a PROG gombot.

™ Jelenik meg program és rövid ideig
megjelenik a kiválasztott szám sorszáma.

.
™ Jelenik meg ha nem

választottunk ki programozandó számot.
3. Az 1-2. lépések ismétlésével válasszon ki és

tároljon további számokat a programban.
™ A jelzés látszik a kijelzõn, ha több,

mint 20 számot próbálna tárolni.

4. A 2; gomb megnyomásával indítsa el a lejátszást.

Megjegyzés : Normál lejátszás közben lenyomhatjuk
a PROG gombot az aktuálisszám programlistára való
felvételéhez.

A program átnézése
Álló helyzetben vagy lejátszás közben lenyomva tartva
a PROG gombot a kijelzõn sorban megjelenik az
összes beprogramozott szám.

=Jelenik meg ha nincs programozott
szám.

A program törlése
A következõképpen törölheti programot:
• lejátszás közben megnyomja kétszer a 9 gombot

=A kijelzõn rövid ideig látszik a felirat
és a program jelzés nem világít tovább.

• Nyomjuk le STANDBY ON y

• válasszunk másik hangforrást.
• a CD ajtó kinyitása.

GAMESOUND (ld 8)
JÁTSZÁS GAMESOUND MELLETT:
1. A GAME•AUX funkció kiválasztásához nyomjuk le a

készüléken a SOURCE (a távirányítón az AUX) gom-
bot 
=A kijelzõ görgetve megjeleníti a

feliratot

2. Csatlakoztassuk a konzolt a készülék elején lévõ
AUDIO IN ( LEFT / RIGHT) és VIDEO IN
csatlakozókhoz.

3. Nyomjuk le egyszer vagy többször a 
GAMESOUND gombot az opció kiválasztásához.

=A kijelzõn rövid ideig megjelenik a ,
, vagy .

Más berendezés csatlakoztatása a készülékhez
Lejátszás vagy rögzítés esetén a mellékelt videókábel
segítségével kössük össze a készülék hátulján lévõ
VIDEO OUT kimenetet a tévé- vagy a videókészüléken
lévõ VIDEO IN aljzattal.

USB PC LINK
Útmutató a gyors beállításhoz
PC rendszerkövetelmények

– USB port és Windows 98 SE / ME/ 2000/ XP
– Intel Pentium MMXX200 vagy erõsebb
– CD lejátszó

A MusicMatch szoftver telepítése 
1. A mellékelt USB kábel segítségével csatlakoztassuk a

készüléket a számítógép USB kimenetére. (ld B)
2. Nyomjuk le egyszer vagy többször a SOURCE ( a

távirányítón az USB) gombot az USB PC LINK
kiválasztásához .

3. Kapcsoljuk be a számítógépet, és helyezzük be a mel-
lékelt USB PC LINK telepítõ lemezt a számítógép CD-
ROM meghajtójába. Az alkalmazás az alábbi címrõl
tölthetõ le: http://www.audio.philips.com.

FONTOS!
Az USB PC Link alkalmazáshoz a testre szabott
MusicMatch szoftvert használjuk. Szükség
esetén elõször távolítsuk el az összes többi
MusicMatch jukebox szoftvert a számítógéprõl.

GAMESOUND USB PC LINK
5. Az elõzõ négy lépést megismételve programozzon

be további rádióadókat.

Megjegyzés : Egy beprogramozott állomást úgy törölhet,
hogy a helyére más frekvenciaértéket programoz be.

Elõre beállított állomás hallgatása
Nyomjuk le egyszer vagy többször az ALBUM / 
PRESET - vagy + gombot, amíg meg nem jelenik a
kívánt programozott állomás.

FONTOS JELLEMZÕK
Támogatott formátumok:
• Az ISO9660 formátumú lemezek, Joliet és multi-

session CD-k. CD-íráskor ISO9660 formátumú lemez
használata szükséges.

• MP3 zenei formátumok.
• MP3 bitráta (adatráta): 32-320 kbps, illetve változó

bitráta.
• 650Mb ill. 700Mb kapacitású CD-R és CD-RW.
• Könyvtárstruktúra: maximum 8 szintig (és maximum

64 karakterig).

Általános információk
Az MP3 (MPEG 3 Audio Szint) zenetömörítési
technológia a hangminõség jelentõs romlása nélkül
akár 10-edére is csökkentheti az eredeti hanghordozó
adatok terjedelmét. Az eljárással 10 órányi közel CD-
minõségü zene vehetõ fel egyetlen CD-ROM-ra.

Honnan szerezzünk be MP3 zenéket 
MP3 zenék, amennyiben ez legális, az internetrõl
tölthetõk le, illetve az Ön tulajdonában lévõ audio CD-
számok bármely MP3 kódoló-programmal MP3 fájllá
alakíthatók, és aztán CD-R(W)-re rögzíthetõk.
• Jó hangminõség elérése érdekében az MP3 fájlok

esetében minimum 128kbps bitráta ajánlott.
• Egyes kódoló-szoftverek a zenei fájlok védelmét is

lehetõvé teszik, azaz a fájlokat csak azon a
számítógépen lehet lejátszani, amelyen bekódolták
azokat. Ha ilyen fájlokat CD-re ír, akkor ezzel a
készülékkel nem fogja tudni lejátszani azokat. A
zenei fájlok kódolása elõtt gyõzõdjön meg arról,
hogy a védelmi opció ki van kapcsolva. Ebben az
esetben viszont a helyi és nemzetközi szerzõi jog
védelméért Önt terheli a felelõsség.

MP3-CD felírása
• Gyõzõdjön meg róla, hogy a fájlnevek .mp3-ra

végzõnek.
• Olyan írószoftvert használjon, amely képes az

MP3-számcímek (fájlok) numerikus és

ábécésorrendben való felírására. A program
müködési részleteirõl a szoftver kézikönyvébõl
tájékozódhat.

• Újraírható CD-re (CD-RW) történõ felvétel esetén
ellenõrizzük, hogy minden munkamenetet lezárunk-
e ahhoz, hogy a készülék az összes számot képes
legyen olvasni és lejátszani.

MP3-fájlok rendszerezése
Egy MP3-CD-n legfeljebb 35 album illetve 400
számcím tárolható, a számokat tartalmazó fájlok
hosszától függõen.
Az albumok és a címek rendezése ábécésorrendben
történik.
• Az MP3-CD/CD-albumok és számok címei számként

jelennek meg a kijelzõn.

FONTOS!
A készülék nem támogatja/játssza le a következõ
formátumokat:
• Üres albumok: az üres album olyan albumot jelent,

ami nem tartalmaz MP3 fájlokat, ezek nem jelennek
meg a kijelzõn. 

• A nem támogatott formátumokat a készülék
átugorja. Ez azt jelenti, hogy például a .doc
kiterjesztésü Word dokumentumok, vagy a .dlf
kiterjesztésü MP3 fájlok nem kerülnek lejátszásra.

• Lejátszási Lista Fájlok, pl. a WMA, AAC, Winamp,
Sonic, RealJukebox, MS Mediaplayer 7.0,
MusicMatch programok .m3u, .pls kiterjesztésü
fájljai.

• A pl. PacketWriting illetve Package Writing és
hasonló eljárásokkal készített felvételek.

MP3-CD és CD lejátszása
A készülék audio lemezek, köztük CD-R(W)-k, és MP3
CD-ROM-ok lejátszására alkalmas.
• CD-I, CDV, VCD, DVD vagy számítógépes CD-k

használata nem lehetséges.
1. Nyomjuk le a STANDBY ON y gombot a készülék ki

kapcsolásához, majd válasszuk a CD SOURCE
hangforrást.

2. A CD fiók kinyitásához nyomjuk le az
OPEN•CLOSE gombot.
]A CD ajtó kinyitásakor megjelenik a 

felirat.
3. Tegyen be egy CD-t a nyomtatott oldalával felfelé,

majd zárja be az ajtót.

MP3/CD kijelzõ jelzései
] ,a lemez tartalmának beolvasásakor;

TOVÁBBI KELLÉKEK
– Távirányító
– USB kábel
– videókábel
– CD-ROM USB PC LINK telepítõ
– Csatlakozkábel

FEDÕ- ÉS ELÕLAP (Id. 1)
1 p - 3,5 mm-es fejhallgató-csatlakozó.
Megjegyzés:Ha fejhallgatót csatlakoztat, a hangszórók
kikapcsolnak.

2 VOLUME -beállítja a hangerõt vagy a hangszínt
(BASS/ MID /HIGH)

3 STANDBY ON y - be- és kikapcsolja a készüléket
4 SOURCE - hangforrás kiválasztása a funkciók

számára:CD TUNER / USB PC LINK / GAME•AUX 
5 IR SENSOR -távirányító infravörös sugárzójának

érzékelõje.
6 LCD Kijelzõ - a készülék aktuális állapotának a

kijelzéséhez.
7 [dB]: - a mély hang erejének kijelzõje
8 ALBUM /PRESET -, + :

Csak MP3: az elõzõ/következõ album
kiválasztása
TUNER :-az elõzõ/következõ beállított állomás
kiválasztása

SEARCH ∞ , §
MP3-CD / CD :
- keresés visszafelé vagy elõre egy számon belül;
- ugrás az aktuális/elõzõ/következõ szám elejére.
USB PC LINK -ugrás az elõzõ/következõ szám
elejére.
Rádió : - hangolás egy rádióadóra.

2;- a MP3-CD / CD / USB PC LINK lejátszásának
elindítása és megszakítása.

9 - a MP3-CD / CD / USB PC LINK lejátszásának
megállítása;

- a MP3-CD / CD-program törlése.
MODE :
- különféle lejátszási módok kiválasztása: repeat

vagy shuffle
9 USB - a mellékelt USB kábelt ide, illetve a

számítógép usb portjához kell csatlakoztatni
0 GAMESOUND - a BLAST/ PUNCH/ SPEED/ 

NORMAL hangeffektust választja ki játék 
üzemmódban
WOOX - ki / be kapcsolja a speciális mélyhang-
kiemelést
EQUALIZER -a mély, közepes és magas
hangfrekvencia kiválasztása.

PROG
MP3-CD / CD : -számok beprogramozása és a pro-
gram átnézése;
Rádió: - rádióadók beprogramozása.

BAND / DISPLAY
BAND : - a hullámsáv kiválasztása.
DISPLAY: - az MP3-CD funkciókat jeleníti meg

! AUDIO IN ( LEFT / RIGHT) -a külsõ audió készülék
bemeneti aljzata.
VIDEO IN - a videó csatlakozásának rögzítésére
(nem biztosít jelátvitelt. Csak a kábelek 
elrendezésére szolgál.)

@ OPEN•CLOSE – a CD-tartó kinyitása/bezárása

HÁTLAP (Id. 1)
# Teleszkópantenna - az FM adás vételének

javításához.
$ Elemtartó - 8 nyolc darab R-20, UM-1 vagy D-

cells típusú elemnek.
% AC MAINS - a hálózati kábel csatlakozója.
^ VIDEO OUT- a VIDEO IN dugó tévé- vagy

videókészülékhez való csatlakoztatására lejátszás
vagy rögzítés esetén.

TÁVIRÁNYÍTÓ (Id. 1)
1 CD - az MP3-CD / CD hangforrás kiválasztása

TUNER - a rádió forrás / hullámsáv kiválasztása
USB - USB PC LINK kiválasztása
AUX - GAME •AUX kiválasztása

2 y -a készülék készenléti üzemmódra kapcsolása /
bekapcsolása, ha hálózatról mûködik. (Kikapcsolás
csak akkor, ha elemrõl mûködik)

3 REPEAT -az USB PC LINK forrás összes számának
megismétlése vagy a CD forrás ismétlési módjainak
kiválasztása.
SHUFFLE -az MP3-CD / CD számok véletlenszerû
sorrendben való lejátszása a CD / USB PC LINK 
forráson
MUTE - a hang elnémítása / az elnémítás 
kikapcsolása

4 VOL 4, 3 -- beállítja a hangerõt vagy a hangszínt
(BASS/ MID /HIGH)

5 ¡ , ™ -az elõzõ / következõ szám kiválasztása CD /
USB PC LINK lejátszásnál
9 - a MP3-CD / CD / USB PC LINK lejátszásának

megállítása;
- a MP3-CD / CD-program törlése.

2;- a MP3-CD / CD / USB PC LINK lejátszásának
elindítása és megszakítása.

5 / 6 -keresés visszafelé vagy elõre egy számon
belül/a MP3-CD / CD-n.

Rádió : - hangolás egy rádióadóra.
6 EQUALIZER - a mély, közepes és magas

hangfrekvencia kiválasztása.
WOOX -ki / be kapcsolja a speciális mélyhang-
kiemelést
GAMESOUND - a BLAST/ PUNCH/ SPEED/ 
NORMAL hangeffektust választja ki játék 
üzemmódban

7 ALBUM /PRESET -, + :
Csak MP3: az elõzõ/következõ album
kiválasztása
TUNER :-az elõzõ/következõ beállított állomás
kiválasztása

FESZÜLTSÉGELLÁTÁS
Amikor csak lehet, a hálózatról üzemeltesse a
készüléket, hogy hosszabb legyen az elemek élettarta-
ma. Mielõtt betenné az elemeket, ellenõrizze, hogy a
hálózati kábel ki van-e húzva a készülékbõl és a fali
dugaljból is.
Elemek (nem tartozék)(Id. 1)
• Nyissa ki a 8 elemtartóját és polaritáshelyesen, és

helyezzen be hat darab R-20, UM-1 vagy D, típusú
elemet (lehetõleg tartósat)

Távirányító (Id. A)
• Nyissa ki az elemtartót és helyezzen be két darab

AAA, R03 vagy UM4 típusú elemet (lehetõleg
tartósat).

Ha nem megfelelõen kezeli az elemeket, az elektrolit
kifolyhat, ami korrodálhatja az elemtartót, vagy akár
fel is robbanhatnak az elemek. 
• Ne használjon egyszerre különbözõ típusú– tartós

és cinkkarbonát –  elemeket. A készülékbe mindig
azonos típusú elemeket tegyen.

• Ha elemet kell cserélni, soha ne használjon egysz-
erre új és használt elemeket.

• Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak,
ezért a megfelelõ hulladékgyûjtõbe kell
azokat helyezni.

Hálózatról történõ feszültségellátás
1. Ellenõrizze, hogy a helyi hálózati feszültség

megfelel-e a készülék hátlapján található
adattáblán jelzett értéknek. Ha nem, akkor 
forduljon a forgalmazóhoz vagy a szervizhez.

2. A hálózati kábelt csatlakoztassa a fali dugaljba,
ekkor a készülék használatra kész.

3. Ha teljesen feszültségmentesíteni akarja a
készüléket, húzza ki a hálózati kábelt a fali dugaljból.

AUTOMATIKUS ENERGIATAKARÉKOS
KÉSZENLÉTI ÜZEMMÓD
Energiatakarékos szolgáltatásként a rendszer
automatikusan készenléti üzemmódra kapcsol, ha az
MP3-CD / CD lejárta után 15 másodperccel nem
nyomunk le semmit.

Az adattábla a készülék alján található.

ALAPMÛVELETEK
Be- és kikapcsolás és funkció kiválasztása
1. Nyomjuk le a STANDBY ON y gombot a készülék

ki kapcsolásához.
2. Nyomjuk le egyszer vagy többször a SOURCE

gombot a kívánt funkció kiválasztásához: CD,
TUNER, USB PC LINK vagy GAME•AUX .

3. Nyomjuk le a STANDBY ON y gombot a készülék
be kapcsolásához.

Megjegyzés : A hangszín, hangbeállítások, a rádió
programjai és a hangerõ (legfeljebb a VOL 20
hangerõig) tárolódik a készülék memóriájában.

A hangerõ és hangszín beállítása (Id. 2)
1. Állítsa be a hangerõt a VOLUME gomb segítségével.

= A képernyõn megjelenik a hangerõszintet jelzõ
felirat és egy 0-32 közötti szám. 

2. wOOx
A mélyhang kiemeléséhez nyomjuk le egyszer a
wOOx gombot, vagy többször a kikapcsoláshoz.

=A wOOx gomb világít, ha a wOOx be van 
kapcsolva.

Megjegyzés :
- a wOOx a TUNER, CD, USB PC LINK és a

GAME•AUX forrás esetén használható.
- Egyes lemezek valószínıleg magas modulációval van-

nak rögzítve, amely magas hangerõm torzít. Ha ez a
helyzet, kapcsoljuk ki a wOOx funkciót, vagy
csökkentsük a hangerõt.

3. EQUALIZER
A mély, közepes és magas hang beállításához nyomjuk
le egyszer vagy többször az EQUALIZER gombot,
majd az egyes szintek beállításához forgassuk el a
VOLUME gombot.

=A kijelzõn rövid ideig megjelenik a ,
, vagy szint (-5 tõl +5) vagy
.

Magyar KEZELÕGOMBOK

] , vagy
ha nincsen bent CD, illetve a

CD szennyezett, sérült vagy nem megfelelõen
van behelyezve.
– a CD-müveletek ideje alatt

– a MP3-CD müveletek ideje alatt

– Ha a CD le van állítva: az összes zeneszám
száma és a teljes lejátszási idõ

– , ha lezáratlan CD-R(W) lemezt
helyezett a készülékbe.

Megjegyzés: egyes MP3-CD-k beolvasása több mint 10
másodpercig is eltarthat.

4. A 2; gomb megnyomásával indítsa el a lejátszást.
=Jelenik meg: Az aktuális szám sorszáma és a

számból eltelt idõ MP3-CD / CD lejátszás
közben.

=MP3-CD esetében az album száma is megje-
lenik.

5. Ha meg akarja szakítani a lejátszást, nyomja meg
a 2; gombot. Ha folytatni kívánja a lejátszást,
nyomja meg ismét a 2; gombot.
= Kijelzõ: a pause alatt az eltelt lejátszási idõ

villog.

6. A MP3-CD/ CD lejátszás megállításához nyomja meg
a 9 gombot.

7. Nyomjuk le a STANDBY ON y gombot a készülék
be kapcsolásához.

Megjegyzés: A MP3-CD/ CD lejátszása akkor is befe-
jezõdik, ha:

– a CD fedele nyitva van.
– a CD a végére ért
– válasszunk másik hangforrást.

Lejátszás közben nyomjuk le röviden és egymás után a
BAND / DISPLAY gombot a szöveges információ
megjelenítéséhez.
MP3-CD-k
Nyomjuk le röviden és egymás után a BAND / 
DISPLAY gombot a szöveges pl.

– a szám neve és a számból eltelt idõ;
– az album neve és a számból eltelt idõ;
– az album száma és a szám sorszáma és a szám-

ból eltelt idõ;
– ID3 címke adatok, ha vannak. Egyéb esetben a

kijelzõn jelenik meg .

CD-k
Nyomjuk le röviden és egymás után a BAND / 
DISPLAY gombot a szöveges pl.

– Az aktuális szám sorszáma és a számból eltelt
idõ CD lejátszása közben;

– Az aktuális számból hátralévõ idõ.

Másik szám kiválasztása
• Nyomja meg a készüléken a SEARCH ∞ vagy §

gombot egyszer vagy ismételten mindaddig. ( ¡
vagy ™ a távirányítón)

• Ha röviddel a lemez behelyezése után vagy
megszakított lejátszás közben kiválasztottuk egy
szám sorszámát, a lejátszás megkezdéséhez le
kell nyomnunk a 2; gombot. .

Kizárólag MP3-CD módban: 
Elõször nyomja le az ALBUM-ot, aztán a PRESET –
vagy + gombot egyszer vagy többször a kívánt album
eléréséhez.

] Jelenik meg , ha nincs elérhetõ
album.

Dallamrész megkeresése egy számon belül
1. Tartsa lenyomva a SEARCH ∞ vagy § gombot.(a

távirányítón az 5 vagy 6)
– A CD lejátszása nagy sebességgel és alacsony

hangerõn történik.
– MP3-CD gyors elõre / visszafelé keresése közben

nem hallatszik hang.
2. Ha megtalálta a keresett dallamrészt, engedje el a

∞ vagy § gombot.(a távirányítón az 5 vagy 6)

Megjegyzés : Keresni csak számon belül lehet.

Különféle lejátszási módok: SHUFFLE és REPEAT
(ld 4 - 7)
A lejátszás megkezdése elõtt vagy aközben
kiválaszthat különféle lejátszási módokat és áttérhet
egyikrõl a másikra. A lejátszási módok a PROGRAM
funkcióval is kombinálhatók.
shuffle - a teljes CD/a program összes számának
lejátszása véletlen sorrendben
shuffle repeat all - a teljes CD/a program folyam-
atos, ismételt lejátszása véletlen sorrendben
repeat all - a teljes CD/a program ismételt lejátszása
repeat - az aktuális (véletlenszerû) szám folyamatos
lejátszása
1. A kívánt lejátszási mód kiválasztásához addig

nyomja meg ismételten a MODE egyszeri vagy
többszöri. (a távirányítón az SHUFFLE / REPEAT ).

MP3-CD/ CD LEJÁTSZÓ MP3-CD/ CD LEJÁTSZÓ MP3-CD/ CD LEJÁTSZÓ MP3-CD/ CD LEJÁTSZÓ

KA BIZTONSÁGRA VONATKOZÓ TUDNIVALÓK ÉS ÁLTALÁNOS KARBANTARTÁS

FESZÜLTSÉGELLÁTÁS ALAPMÛVELETEK DIGITÁLIS RÁDIÓ DIGITÁLIS RÁDIÓ

USB PC LINK USB PC LINK
4. A telepítési útmutató automatikusan megjelenik. Ha

mégsem, nyissuk meg a CD-ROM meghajtót a
Windows Explorer, és kattintsunk kétszer az 
USBPCLINK.exe fájlra. Ekkor hajtsuk végre az alábbi
lépéseket:
– Válasszuk ki a kívánt nyelvet a felsorolásból.
– Válasszuk ki a installer driver.
– Válasszuk ki a installer MusicMatch jukebox.
– Válasszuk ki a többi opciót (Tutorial, Free good-

ies, FAQ).

Megjegyzés :
- Az elsõ használat elõtt olvassuk el a MusicMatch
oktató anyagot. Ellenõrizzük, hogy a számítógép hang-
ereje megfelelõen van beállítva ahhoz, hogy
hangkimenetet biztosítson a készüléken. Az optimális
teljesítményhez a MusicMatch hangszín funkcióját
alacsony szintre kell állítani.

5. Indítsuk el a MUSICMATCH JUKEBOX, és hoz-
zuk létre a kedvenc számaink lejátszási listáját úgy,
hogy a számítógépen bárhol lévõ szenei számokat a
lejátszási lista ablakba húzzuk.

Megjegyzés: 
-- Ha problémánk adódik az USB PC LINK használatával,
forduljunk az USB PC LINK telepítõ lemezen található FAQ
(gyakran ismétlõdõ kérdések) anyaghoz, vagy látogassunk
el a www.audio.philips.com oldalra a FAQ legutóbbi
frissítéséért.

Az USB PC LINK beállítás utáni mıködtetéséhez
lásd a „Csatlakozás az USB PC LINKKEZ" címı
anyagot. 
A CD digitális kimenetének engedélyezése
Mielõtt CD-ket játszanánk le a számítógép CD-ROM
meghajtóján, konfigurálni kell a számítógép hardverét az
alábbiak szerint:
Windows ME/ 2000/ XP esetében
1. Lépjünk be a rendszerpanel menübe, és kattintsunk

a 'RENDSZER', 'TULAJDONSÁGOK', 
'HARDVER', 'ESZKÖZKEZELÃ', 'CD-ROM
MEGHAJTÓK' és 'TULAJDONSÁGOK' 
elemekre.

Windows 98 SE esetében
2. Ellenõrizzük, hogy be van-e jelölve (engedélyezve

van-e) az 'Digitális CD engedélyezése a CD-
ROM eszköz számára' beállítás.

Megjegyzés:-A windows 98 SE esetében a
helyes konfiguráláshoz valószínıleg szükség van a
számítógép kézikönyvére.

Az USB PC LINK csatlakoztatása (ld 9)
Az USB PC LINK lehetõvé teszi, hogy az erõteljes AZ2558
erõsítõn és hangszórókon keresztül játsszuk le a
számítógépen tárolt zenei anyagainkat

FONTOS!
Ellenõrizzük, hogy telepítve van-e a MusicMatch
szoftver. Az USB PC Link esetében lásd: "Útmu-
tató a gyors beállításhoz" 
1. Kapcsoljuk be a számítógépet, és AZ2558.

] Hogy a számítógép hangereje hallható, és nincs
minimumra állítva.

2. Nyomjuk le egyszer vagy többször a SOURCE ( a
távirányítón az USB) gombot az USB PC LINK
kiválasztásához .

3. Megfelelõ csatlakoztatás esetén a számítógép
automatikusan elindítja a MUSICMATCH 
JUKEBOX szoftvert.
] Digitalizált hang észlelésekor görgetve megje-

lenik az aktuális szám neve.

] Ha egy ideig a felirat jelenik
meg görgetve, ellenõrizzük a számítógép és a
készülék közötti csatlakozást.

4. Nyomjuk le a ¡ vagy ™ gombokat a kívánt szám
lejátszási listán való kieleméséig.

5. A 2; gomb megnyomásával indítsa el a lejátszást.
] Megjelenik a szám ideje, és a szám neve 

egyszer végigfut
Megjegyzés: A kijelzõ CSAK a nagy betıs angol
karaktereket tudja megjeleníteni.
6. Ha szeretnénk megjeleníteni a szám részletes adatait,

nyomjuk le a MODE gombot.
A lejátszási lista lejátszásakor:
– A távirányítón nyomjuk le a SHUFFLE / REPEAT

gombot a számok véletlenszerı lejátszásához /
folyamatos ismétléséhez.

7. A lejátszási módok törléséhez / a lejátszás leál-
lításához nyomjuk le a 9 gombot, vagy válasszunk
másik hangforrást.

ODSTRAÒOVANIE MO\N‡CH CH‡B HIBAKERESÉS

Slovensky 

Magyar

UPOZORNENIE
Ak budete ovládacie gombíky pou|íva† inak∂ie ako je uvedené v tomto návode
na pou|itie, ak vykonáte iné nastavenia alebo aplikujete iné postupy ne| aké sú
v návode uvedené, vystavíte sa nebezpeèenstvu ∂kodlivého o|iarenia alebo
mô|e dôjs† k inej neoèakávanej udalosti.

FIGYELEM
Ha nem az ezen kézikönyvben ismertetett módon használja a szabályzókat,
végzi el a beállításokat, vagy más eljárásokat alkalmaz, akkor veszélyes 
sugárzás érheti, vagy más, bizonytalan kimenetelû esemény történhet.

Prístroj odpovedá predpisom Európskeho spoloèenstva o
poruchách v rádiovej frekvencii.

A készülék megfelel az Európai Unió rádiófrekvenciás zavarra
vonatkozó elõírásainak.

KA BIZTONSÁGRA VONATKOZÓ TUDNIVALÓK
ÉS ÁLTALÁNOS KARBANTARTÁS (Id 0)

• A készüléket, elemeket vagy a CD-t  ne tegye ki ned-
vességnek, esõnek, homoknak vagy túlzott hõnek.

• A készüléket puha, enyhén megnedvesített szarvas-
bõrrel lehet tisztítani. Ne használjon alkoholt,
ammóniát, benzint vagy súrolóanyagot tartalmazó
tisztítószert, mert ezek károsíthatják a készülék
házát.

• A készüléket szilárd, sima felületre helyezze, ahol
nem borulhat fel. A túlmelegedést elkerülendõ
mindig hagyjon kellõ szabad helyet a készülék
körül, hogy szellõzhessen.

A CD-lejátszó és a CD-k kezelése
• Ha a CD-lejátszó nem olvassa jól a CD-ket, a

kereskedelmi forgalomban kapható tisztító CD-vel
tisztítsa meg a lencsét, mielõtt javíttatni vinné a
készüléket. Más tisztítási módszerrel ne próbálkoz-
zon, mert tönkreteheti a lencsét.

• A CD-lejátszó lencséjéhez soha nem szabad hozzányúl-
ni!

• Ha hirtelen kerül a készülék hideg helyrõl melegre,
akkor páralecsapódás keletkezhet és a CD-lejátszó
lencséje bepárásodhat. Ilyenkor nem lehet CD-t
lejátszani. Ne próbálja ilyenkor megtisztítani a
lencsét, hanem hagyja a készüléket meleg helyen,
hogy a nedvesség elpárologjon.

• A CD ajtaját mindig zárja be, hogy a lencsék
porosodása elkerülhetõ legyen.

• A CD-t úgy tisztítsa, hogy középtõl egyenes vonal-
ban kifelé haladva áttörli egy puha, szöszmentes
ruhával. Ne használjon tisztítószert, mert az
károsíthatja a lemezt.

• Sohane írjon a CD-re és ne ragasszon rá címkét.

V prípade akejkoπvek závady, predt¥m ako odnesiete prístroj do opravovne, skontrolujte ho podπa ni|e uveden¥ch
bodov. Ak sa Vám nepodarí problém podπa na∂ich návrhov vyrie∂i†, obrá†te sa na predajòu alebo na servis.

UPOZORNENIE: Neotvárajte kryt prístroja, aby ste neriskovali zásah elektrick¥m
prúdom. Za |iadnych okolností sa nepokú∂ajte prístroj sami opravi†, v tomto prípade toti|
stratíte záruku.

Nie je zvuk/napätie

– Nie je nastavená VOLUME
• Silu zvuku nastavíte regulátorom VOLUME
– Sie†ov¥ prípoj nie je dobre zasunut¥
• Zasuòte dobre sie†ov¥ prípoj
– Vyèerpané/nesprávne vlo|ené napájacie èlánky
• Vlo|te (nové) napájacie èlánky so správnou polaritou
– Zostali pripojené slúchadlá
• Odpojte slúchadlá
– Elektrostatické vybitie / ru∂enie
• Odpojte prístroj. Ak sú vlo|ené batérie, vyberte ich z

priestoru pre batérie. Stlacte a podr|te STANDBY ON
y na dobu 10 sekúnd, potom prístroj znovu zapojte /
vlo|te batérie naspät a pokúste sa prístroj znovu 
aktivovat.

• Ak je prístroj v re|ime USB PC LINK, skontrolujte, ci je
hlasitost vá∂ho pocítaca dostatocne zv¥∂ená a nie nas-
tavená na minimum.

• Ak chcete prehrávat CD disk z CD-ROM mechaniky
vá∂ho pocítaca, pokyny hladajte v USB PC Link -
Enable digital CD audio output

– CD obsahuje iné ako audio súbory
• Stlaète SEARCH ∞ alebo § jeden alebo viackrát,

aby ste sa dostali k CD audio záznamu, namiesto
dátového súboru

Zlá kvalita zvuku v re|ime GAME•AUX
• Nastavte hlasitost na prístroji AZ2558 alebo va∂ej

hernej konzole.

¤um na príjme alebo skreslen¥ príjem rádioprijímaèa

– Elektrická interferencia: prístroj je umiestnen¥ príli∂
blízko k televízoru, video alebo k poèítaèu

• Umiestnite ho vo väè∂ej vzdialenosti od t¥chto prístrojov

Diaπkov¥ ovládaè nefunguje správne 

– Vyèerpané/nesprávne vlo|ené napájacie èlánky
• Vlo|te (nové) napájacie èlánky so správnou polaritou
– Príli∂ veπk¥ uhoπ/vzdialenos† od prístroja
• Zmen∂ite uhoπ/vzdialenos†

Zl¥ príjem rádioprijímaèa

– Slab¥ signál vysielaèa
• FM/ MW: Nastavte teleskopickú anténu FM/ MW, aby

bol príjem èo najlep∂í

Zobrazí sa nápis 

– Na CD-R(W) nie je záznam alebo nie je finalizovaná
• Pou|ívajte finalizovanú CD-R(W)

Zobrazí sa nápis

– Nie je vlo|ené CD 
• Vlo|te vhodn¥ disk
– Po∂kodená alebo zneèistená CD
• Vymeòte/oèistite CD, pozri Údr|ba
– Laserová optika sa opotila
• Poèkajte, a| sa vyjasní

Prehrávaè CD preskakuje skladby

– Po∂kodená alebo ∂pinavá CD
• Vymeòte alebo oèistite CD
– Je zapojená funkcia shuffle alebo program
• Vypnite funkciu shuffle/ program

je zobrazené v re|ime USB PC
LINK na dobu viac ako 10 sekúnd
– Skontrolujte prosím prepojenie medzi pocítacom a

prístrojom. Ak je to potrebné, precítajte si prosím kapi-
tolu Pripojenie ku USB PC LINK, kde nájdete pokyny
pre po|adované pociatocné nastavenie.

• Ubezpecte sa, |e pripojen¥ pocítac je zapnut¥ a softvér
MusicMatch je spusten¥.

Zvuk poèas prehrávania MP3 preskakuje

– Súbor MP3 vytvoren¥ pri úrovni kompresie presahujúcej
320 kbit/s

• Pre vytvorenie CD hudobn¥ch záznamov vo formáte
MP3 pou|ite ni|∂iu úroveò kompresie

Nemo|no nájs† |elan¥ titul MP3

– Zlá pou|itá koncovka a/ alebo názov súboru s
nevhodn¥mi textov¥mi znakmi

• Uistite sa, |e názvy súborov sú napísane s
anglick¥mi textov¥mi znakmi a |e MP3 súbory majú
koncovku ..MMPP33

DÔLE\ITÉ!
Zmeny nie sú v¥robcom povolené a mô|u zru∂it oprávnenie pou|ívatela na pre-
vádzkovanie prístroja AZ2558.

FONTOS!
A Gyártó által nem engedélyezett módosítások miatt megszınhet a felhasználó 
engedélye az AZ2558 mıködtetésére.

Nincs hang/feszültség

– A VOLUME nincs beállítva
• Állítsa be a hangerõt a VOLUME gombbal
– A hálózati csatlakozó nem megfelelõen csatlakozik
• Csatlakoztassa jól a hálózati csatlakozót
– Az elemek kimerültek/nem jól vannak betéve
• Tegye be az (új) elemeket polaritáshelyesen
– Fejhallgató van csatlakoztatva
• Vegye le a fejhallgatót
– Elektrosztatikus kisülés / interferencia
• Húzza ki a készüléket a fali csatlakozóból. Ha elemek

vannak benne, távolítsuk el azokat a tartójukból.
Nyomjuk le 10 másodpercig a STANDBY ON y

fgombot, majd csatlakoztassuk újra a hálózathoz /
helyezzük vissza az elemeket, és próbáljuk meg újból
aktiválni a készüléket.

• USB PC LINK üzemmódban ellenõrizzük, hogy a
számítógép hangereje hallható, és nincs minimumra
állítva.

• Ha a számítógép CD-ROM meghajtójából játszink le
CD-t, olvassuk el az USB PC Link - Enable digital
CD audio output alatti tájékoztatást

– A CD nem audio fájlokat tartalmaz
• Nyomja le még egyszer vagy többször a SEARCH

∞ vagy § gombot, hogy az adatfájlt átlépve zene-
fájlhoz  ugorjon a készülék

Rossz hangminõség GAME•AUX üzemmódban
• Állítsuk be a hangerõt az AZ2558 játékkonzolon.

A rádióadás vétele zajos vagy torz
– Elektromos interferencia: a készülék túl közel van

televízióhoz, képmagnóhoz vagy számítógéphez
• Növelje meg a távolságot

A távirányító nem megfelelõen mûködik
– Az elemek kimerültek/nem jól vannak betéve
• Tegye be az (új) elemeket polaritáshelyesen
– Túl nagy a szög/távolság a készüléktõl
• Csökkentse a szöget/távolságot

Rossz a rádióadás vétele

– Gyenge a rádióadó jele
• FM / MW: Állítsa be az FM/ MW teleszkópanten-

nát, hogy a legjobb legyen a vétel

A felirat látszik
– A CD-R(W) lemezen nincs felvétel vagy nincs

véglegesítve
• Véglegesített CD-R(W) lemezt használjon

A
felirat látszik
– Nincs behelyezve CD
• Helyezzünk be megfelelõ lemezt
– A CD hibás vagy piszkos
• Cserélje ki/tisztítsa meg a CD-t, lásd Karbantartás
– A lézeroptika bepárásodott
• Várjon, míg az optika kitisztul

A CD átugrik számokat

– A CD hibás vagy piszkos
• Cserélje ki vagy tisztítsa meg a CD-t
– A shuffle vagy program be van kapcsolva
• Kapcsolja ki a shuffle/program módot

Az USB PC LINK üzemmódban több mint 10
másodpercig megjelenik a
felirat.
– Ellenõrizzük a számítógép és a készülék közötti csat-

lakozást. Szükség esetén olvassuk el Az USB PC Link
csatlakoztatása címı részt a szükséges eredeti beál-
lításhoz.

• Ellenõrizzük, hogy a csatlakoztatott számítógép be
van-e kapcsolva, és hogy fut-e a MusicMatch szoftver.

A hang kihagyás MP3 lejátszás alatt

– Az MP3 fájl 320kbps feletti tömörítéssel készült
• A CD-számok MP3 formátumba konvertálásánál

alacsonyabb tömörítési szintet használjon

A keresett MP3 cím nem található

– Rossz a fájl kiterjesztése, illetve a fájl neve érvényte-
len karaktereket tartalmaz

• Gyõzõdjön meg arról, hogy a fájlnevek csak az
angol ábécé betüit tartalmazzák, illetve, hogy az
MP3 fájlok neve .MP3-ra végzõdik

Ha bármilyen hiba elõfordul, mielõtt javíttatni vinné a készüléket, ellenõrizze az alább felsoroltakat. Ha a fel-
sorolt javaslatok alapján nem tudja megoldani a problémát, akkor forduljon a forgalmazóhoz vagy a szervizhez.

FIGYELMEZTETÉS: Ne nyissa ki a készülék házát, mert áramütés érheti. Semmilyen
körülmények között se próbálja önmaga megjavítani a készüléket, mert ebben az esetben
megszûnik a garancia.

NEHÉZ!
Fogjuk meg mindkét fogantyút,
amikor szállítjuk vagy felemeljük az
AZ2558 készüléket.

TA\KÉ!
Pri prená∂aní alebo dvíhaní AZ2558
dr|te prístroj za obe rúcky.

ç‡ÒÚÓfl˘‡fl „‡‡ÌÚËfl ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎflÂÚÒfl ËÁ„ÓÚÓ‚ËÚÂÎÂÏ ‚ ‰ÓÔÓÎÌÂÌËÂ Í
Ô‡‚‡Ï ÔÓÚÂ·ËÚÂÎfl, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚Ï ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ËÏ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ
êÓÒÒËÈÒÍÓÈ îÂ‰Â‡ˆËË, Ë ÌË ‚ ÍÓÂÈ ÏÂÂ ÌÂ Ó„‡ÌË˜Ë‚‡ÂÚ Ëı.

ç‡ÒÚÓfl˘‡fl „‡‡ÌÚËfl ‰ÂÈÒÚ‚ÛÂÚ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ Ó‰ÌÓ„Ó „Ó‰‡ Ò ‰‡Ú˚
ÔËÓ·ÂÚÂÌËfl ËÁ‰ÂÎËfl Ë ÔÓ‰‡ÁÛÏÂ‚‡ÂÚ „‡‡ÌÚËÈÌÓÂ Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËÂ
ËÁ‰ÂÎËfl ‚ ÒÎÛ˜‡Â Ó·Ì‡ÛÊÂÌËfl ‰ÂÙÂÍÚÓ‚, Ò‚flÁ‡ÌÌ˚ı Ò Ï‡ÚÂË‡Î‡ÏË Ë
‡·ÓÚÓÈ. Ç ˝ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ ËÏÂÂÚ Ô‡‚Ó, ÒÂ‰Ë ÔÓ˜Â„Ó, Ì‡
·ÂÒÔÎ‡ÚÌ˚È ÂÏÓÌÚ ËÁ‰ÂÎËfl. ç‡ÒÚÓfl˘‡fl „‡‡ÌÚËfl ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸Ì‡ ÔË
ÒÓ·Î˛‰ÂÌËË ÒÎÂ‰Û˛˘Ëı ÛÒÎÓ‚ËÈ:

1. àÁ‰ÂÎËÂ ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ ÔËÓ·ÂÚÂÌÓ ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡ ÚÂËÚÓËË êÓÒÒËË,
ÔË˜ÂÏ ËÒÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ‰Îfl ÎË˜Ì˚ı ·˚ÚÓ‚˚ı ÌÛÊ‰. àÁ‰ÂÎËÂ ‰ÓÎÊÌÓ
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òfl ‚ ÒÚÓ„ÓÏ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ËÌÒÚÛÍˆËÂÈ ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË Ò
ÒÓ·Î˛‰ÂÌËÂÏ Ô‡‚ËÎ Ë ÚÂ·Ó‚‡ÌËÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË.

2. é·flÁ‡ÌÌÓÒÚË ËÁ„ÓÚÓ‚ËÚÂÎfl ÔÓ Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÈ „‡‡ÌÚËË ËÒÔÓÎÌfl˛ÚÒfl Ì‡
ÚÂËÚÓËË êÓÒÒËË ÔÓ‰‡‚ˆ‡ÏË Ë ÓÙËˆË‡Î¸Ì˚ÏË Ó·ÒÎÛÊË‚‡˛˘ËÏË
(ÒÂ‚ËÒ) ˆÂÌÚ‡ÏË.

3. ç‡ÒÚÓfl˘‡fl „‡‡ÌÚËfl ÌÂ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌflÂÚÒfl Ì‡ ‰ÂÙÂÍÚ˚ ËÁ‰ÂÎËfl,
‚ÓÁÌËÍ¯ËÂ ‚ ÂÁÛÎ Ú̧‡ÚÂ:
‡) ıËÏË˜ÂÒÍÓ„Ó, ÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍÓ„Ó ËÎË ËÌÓ„Ó ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl, ÔÓÔ‡‚¯Ëı
ÔÓÒÚÓÓÌÌËı ÔÂ‰ÏÂÚÓ‚, Ì‡ÒÂÍÓÏ˚ı ‚Ó ‚ÌÛÚ¸ ËÁ‰ÂÎËfl;
·) ÌÂÔ‡‚ËÎ¸ÌÓÈ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË, ‚ÍÎ˛˜‡fl, ÌÓ ÌÂ Ó„‡ÌË˜Ë‚‡flÒ¸,
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂÏ ËÁ‰ÂÎËfl ÌÂ ÔÓ Â„Ó ÔflÏÓÏÛ Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌË˛ Ë ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ ‚
˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆË˛ ËÁ‰ÂÎËfl ‚ Ì‡Û¯ÂÌËÂ Ô‡‚ËÎ Ë ÚÂ·Ó‚‡ÌËÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË;
‚) ËÁÌÓÒ‡ ‰ÂÚ‡ÎÂÈ ÓÚ‰ÂÎÍË, Î‡ÏÔ, ·‡Ú‡ÂÈ, Á‡˘ËÚÌ˚ı ˝Í‡ÌÓ‚,
Ì‡ÍÓÔËÚÂÎÂÈ ÏÛÒÓ‡, ÂÏÌÂÈ, ˘ÂÚÓÍ Ë ËÌ˚ı ‰ÂÚ‡ÎÂÈ Ò Ó„‡ÌË˜ÂÌÌ˚Ï
ÒÓÍÓÏ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl;
„) ÂÏÓÌÚ‡ Ë/ËÎË Ì‡Î‡‰ÍË ËÁ‰ÂÎËfl, ÂÒÎË ÓÌË ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌ˚ Î˛·˚ÏË ËÌ˚ÏË
ÎËˆ‡ÏË ÍÓÏÂ Ó·ÒÎÛÊË‚‡˛˘Ëı ˆÂÌÚÓ‚;
‰) ‡‰‡ÔÚ‡ˆËË Ë ËÁÏÂÌÂÌËfl Ò Ó·˚˜ÌÓÈ ÒÙÂ˚ ÔËÏÂÌÂÌËfl ËÁ‰ÂÎËfl,
ÛÍ‡Á‡ÌÌÓÈ ‚ ËÌÒÚÛÍˆËË Ôo ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË.

4. ç‡ÒÚÓfl˘‡fl „‡‡ÌÚËfl ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸Ì‡ ÔÓ ÔÂ‰˙fl‚ÎÂÌËË ‚ÏÂÒÚÂ Ò
ÓË„ËÌ‡ÎÓÏ Ì‡ÒÚÓfl˘Â„Ó Ú‡ÎÓÌ‡ ÓË„ËÌ‡Î‡ ÚÓ‚‡ÌÓ„Ó ˜ÂÍ‡, ‚˚‰‡ÌÌÓ„Ó
ÔÓ‰‡‚ˆÓÏ, Ë ËÁ‰ÂÎËfl, ‚ ÍÓÚÓÓÏ Ó·Ì‡ÛÊÂÌ˚ ‰ÂÙÂÍÚ˚.

5. ç‡ÒÚÓfl˘‡fl „‡‡ÌÚËfl ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸Ì‡ ÚÓÎ¸ÍÓ ‰Îfl ËÁ‰ÂÎËÈ,
ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÏ˚ı ‰Îfl ÎË˜Ì˚ı ·˚ÚÓ‚˚ı ÌÛÊ‰, Ë ÌÂ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌflÂÚÒfl Ì‡
ËÁ‰ÂÎËfl, ÍÓÚÓ˚Â ËÒÔÓÎ¸ÁÛ˛ÚÒfl ‰Îfl ÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍËı, ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌ˚ı ËÎË
ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚ı ˆÂÎÂÈ.

èÓ ‚ÒÂÏ ‚ÓÔÓÒ‡Ï „‡‡ÌÚËÈÌÓ„Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl ËÁ‰ÂÎËÈ îËÎËÔÒ
Ó·‡˘‡ÈÚÂÒ¸ Í Ç‡¯ÂÏÛ ÏÂÒÚÌÓÏÛ ÔÓ‰‡‚ˆÛ.
îËÏ‡ îËÎËÔÒ ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÚ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ ÒÓÍË ÒÎÛÊ·˚ ËÁ‰ÂÎËfl:

ÉÛÔÔ‡ 1–5 ÎÂÚ
ê‡‰ËÓ, ‡‰ËÓ·Û‰ËÎ¸ÌËÍË, Ï‡„ÌËÚÓÎ˚, ÔÂÂÌÓÒÌ˚Â Ï‡„ÌËÚÓÎ˚,
ÚÂÎÂÙÓÌÌ˚Â ‡ÔÔ‡‡Ú˚ (ÔÓ‚Ó‰Ì˚Â) Ë ‰Û„‡fl ÔÓ‰ÛÍˆËfl, ËÏÂ˛˘‡fl
ÌÂ·ÓÎ¸¯Û˛ ÒÚÓËÏÓÒÚ¸.

ÉÛÔÔ‡ 2–7 ÎÂÚ
èÂÒÓÌ‡Î¸Ì˚Â ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ˚ Ë ÔÂeÙÂËÈÌ˚Â ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡, ˆ‚ÂÚÌ˚Â
ÚÂÎÂ‚ËÁÓ˚ (‚ÍÎ˛˜‡fl ÔÓÂÍˆËÓÌÌ˚Â), ‚Ë‰ÂÓÏ‡„ÌËÚÓÙÓÌ˚,
‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸Ì˚Â Ï‡„ÌËÚÓÎ˚, Hi-Fi Á‚ÛÍÓ‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰fl˘‡fl ‡ÔÔ‡‡ÚÛ‡
(‚ÍÎ˛˜‡fl ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ˚), ‚Ë‰ÂÓÍ‡ÏÂ˚ Ô ÔÂÂÌÓÒÌ˚Â ‚Ë‰ÂÓÛÒÚÓÈÒÚ‚‡,
‡‰ËÓÚÂÎÂÙÓÌ˚ (·ÂÒÔÓ‚Ó‰Ì˚Â), ˆËÙÓ‚˚Â ÒoÚo‚˚Â ÚÂÎÂÙÓÌ˚ Ë
‡ÔÔ‡‡ÚÛ‡ Ë„Ó‚Ó„Ó Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËfl.

îËÏ‡ îËÎËÔÒ Û‰ÂÎflÂÚ ·ÓÎ¸¯ÓÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Í‡˜ÂÒÚ‚Û ‚˚ÔÛÒÍ‡ÂÏÓÈ
ÔÓ‰ÛÍˆËË. èË ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËË ÂÂ ‰Îfl ÎË˜Ì˚ı (·˚ÚÓ‚˚ı) ÌÛÊ‰ Ò
ÒÓ·Î˛‰ÂÌËÂÏ Ô‡‚ËÎ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ÒÓÍ Ëı ÒÎÛÊ·˚ ÏÓÊÂÚ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ
ÔÂ‚˚ÒËÚ¸ ÓÙËˆË‡Î¸Ì˚È ÒÓÍ ÒÎÛÊ·˚, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚È ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò
‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ËÏ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ Ó Ô‡‚‡ı ÔÓÚÂ·ËÚÂÎÂÈ.

îËÏ‡ îËÎËÔÒ
î‡ÍÒ: (095)755-69-23

✃

Környezetvédelmi szempontok
A készülék csomagolása fölösleges anyagokat nem tartalmaz. Mindent megtettünk annak
érdekében, hogy a csomagolóanyagok könnyen szétválaszthatók legyenek három egynemû
anyagra: karton (doboz), polisztirol (hungarocell), polietilén (zacskók, védõlap).

A készülék olyan anyagokból áll, melyek újrahasznosíthatók, ha a szétszerelést hozzáértõcég
végzi. Kérjük, hogy a csomagolóanyagokat, kimerült elemeket és a kiöregedett készüléket a
helyi elõírások figyelembevételével helyezze a hulladékgyûjtõkbe.

SLOVAK REPUBLIC

Prístroj sa nesmie pou|íva† v mokrom a vlhkom prostredí! Chránte pred striekajúcou 
a kvapkajúcou vodou!

Pre ochranu |ivotného prostredia
Prístroj nie je zabalen¥ do nadbytoèn¥ch obalov. Urobili sme v∂etko preto, aby obal mohol
by† rozdelen¥ na tri rovnorodé materiály: kartón (obaly), polystyrol (protinárazové vlo|ky) a
polyetylén (vrecká, ochranná fólia).

Prístroj je vyroben¥ z tak¥ch materiálov, ktoré je mo|né znovu spracova†, ak demontá|
vykonáva ∂peciálne vybavená odborná firma. Obalov¥ materiál, pou|ité batérie a u|
nepou|iteπn¥ prístroj vlo|te, prosím, podπa miestnych predpisov a zvyklostí do nádob na
odpadky.

MAGYARORSZÁG

Minõségtanúsítás
A garanciajegyen feltüntetett forgalombahozó vállalat a 2/1984. (III.10.) 
BkM-IpM együttes rendelet értelmében tanúsítja, hogy ezen készülék megfelel
a mûszaki adatokban megadott értékeknek.

Figyelem!
A meghibásodott készüléket - beleértve a hálózati csatlakozót is - csak 
szakember (szerviz) javíthatja.

Ne tegye ki a készüléket esõnek vagy nedvesség hatásának!

Garancia
A forgalombahozó vállalat a termékre 12 hónap garanciát vállal.

Névleges feszültség ................................................................220–230 V
Elemes mûködéshez.....................................................................8 × R20
Névleges frekvencia ........................................................................50 Hz

Teljesítmény
maximális ...............................................................................≤ 54 W
névleges.....................................................................................15 W
készenléti állapotban...............................................................≤ 5 W

Érintésvédelmi osztály II.

Tömeg..............................................................................................5,5 kg

Befoglaló méretek
szélesség ...............................................................................567 mm
magasság ..............................................................................185 mm
mélység .................................................................................301 mm

Rádiórész vételi tartomány
URH.............................................................................87,5–108 MHz
Középhullámú ..............................................................531–1602 kHz

Erõsítõrész
Kimeneti teljesítmény.........................................................800 W PMPO

2 × 10 W RMS

Megjegyzés

Poznámka

Magyar
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Poznámka :

– EQUALIZER je mo|né pou|it pocas re|imov
TUNER, CD, USB PC LINK a GAME.•AUX .

– Aby sa predi∂lo ru∂eniu zvuku, funguje ovládanie
basov zvlá∂†. Nie je mo|né kombinova† basy z
EQUALIZER-a s wOOx.

4. GAMESOUND
Ak chcete nastavit zvuky pre hry, stlacte raz alebo
viackrát GAMESOUND, cím si vyberiete podla svojho
|elania.

=Na displeji sa na krátko zobrazí ,

, alebo .
Poznámka : GAMESOUND je mo|né pou|ívat len
pocas hrania pri zdroji GAME•AUX .

MUTE: Ako stlmit zvuk
1. Stlaète MUTE na diaπkovom ovládaèi, èím

okam|ite preru∂íte prehrávanie zvuku.
=Prehrávanie pokraèuje bez zvuku a displej bliká

.
2. Obnovi† prehrávanie zvuku mô|ete nasledovne:

– stlaète MUTE znovu;
– pou|ite ovládanie hlasitosti;
– prepnite na in¥ zdroj.

DIGITÁLNY RÁDIOPRIJÍMAÈ (viì 3)
Ladenie rozhlasov¥ch staníc
1. Stlaète na prístroji STANDBY ON y, èím ho 

zapnete.a stlaète raz alebo viackrát SOURCE, èím
vyberiete po|adovanú funkciu: TUNER (alebo raz
stlaète TUNER na diaπkovom ovládaèi).
= Na displeji sa na krátko zobrazí

úroveò , nasledovaná hodnotami vlnové pásmo,
frekvencia a èíslo prednastavenej stanice , ak je
u| ulo|ená.

2. Stisnite jedenkrát alebo niekoπkokrát gombík
BAND / DISPLAY a zvoπte vlnovú dfi|ku. (na
dialkovom ovládaci TUNER )

3. Naladenie staníc: |elanú stanicu si mô|ete 
naladi† manuálne, alebo pomocou automatického
vyhπadávania:
Stlaète ∞ alebo § (5 alebo 6 na diaπkovom ovlá-
daèi ) a tlaèidlo uvoπnite, a| keï sa rozbehnú hod-
noty frekvencie na displeji.
= Rádioprijímaè sa automaticky naladí na rozh-

lasovú stanicu s dostatoène siln¥m vysielacím
signálom. Poèas automatického ladenia sa na
displeji zobrazí oznaèenie .

4. 3 krok opakujte a| nájdete hπadanú rozhlasovú stan-
icu.

• Ak ladíte na rozhlasovú stanicu so slab¥m
signálom, stisnite niekoπkokrát krátko gombík
SEARCH ∞ alebo § , a| príjem bude dostatoèn¥.
(na dialkovom ovládaci 5 alebo 6 ) .

Pre zlep∂enie príjmu rozhlasovej stanice:
• Ak zvolíte pásmo FM, vysuòte teleskopickú anténu.

Anténu nakloòte a otáèajte ju. Ak je signál príli∂
siln¥ (vysielaè je príli∂ blízko), skrá†te jej dfi|ku.

• Pre príjem MW má prístroj vstavanú anténu,  preto
teleskopická anténa nie je potrebná. Otáèaním
prístroja nastavte vstavanú anténu do správneho
smeru.

Programovanie rozhlasov¥ch staníc
Do pamäti je mo|né ulo|i† celkom 30 rozhlasov¥ch
staníc, manuálne alebo automaticky (Automatické
ulo|enie do pamäti)).

Automatické ulo|enie do pamäti
Autostore automaticky zaène programovanie rozh-
lasov¥ch staníc od 1. Prístroj ulo|í iba tie stanice,
ktoré e∂te v pamäti ulo|ené nie sú.
1. Stisnutím jedenkrát alebo niekoπkokrát gombíka

ALBUM / PRESET- alebo + .
2. Stisnutím gombíka PROG na najmenej 4 sekundy

sa zapne autostore programovanie.
= Na displeji zobrazí : a dostupné

stanice budú ulo|ené postupne, najprv vlnové
pásmo FM, potom MW.  Po ulo|ení v∂etk¥ch
nájden¥ch staníc, zaène automaticky hra† prvá
prednastavená stanica.

Manuálne programovanie 
1. Nalaïte |iadanú rozhlasovú stanicu (pozri

Ladenie rozhlasov¥ch staníc).
2. Stisnutím gombíka PROG vstúpte do 

programovacej funkcie.
= Displej: svieti oznaèenie program .

3. Stlaète ALBUM / PRESET- alebo + raz alebo
viackrát, priradenie èísla 1 a| 30 pre túto stanicu.

4. Voπbu potvrïte opätovn¥m stisnutím gombíka PROG.
= Na displeji zobrazí : vlnové pásmo, frekvencia a

èíslo prednastavenej stanice.

5. Opakovaním predchádzajúcich ∂tyroch krokov
ulo|te do pamäti ïal∂ie rozhlasové stanice.

Poznámka : Naprogramovanú rozhlasovú stanicu je
mo|né z pamäti zotrie† tak, |e na jej miesto ulo|íte inú
frekvenènú hodnotu.

Len re|im MP3-CD: 
Aby ste na∂li svoj album najskôr stlaète ALBUM,
PRESET ++ alebo −− jeden alebo viackrát. (na diaπkovom
ovládaèi ¡ alebo ™)
2. Stisnite gombík PROG.

™ Na displeji zobrazí : program a zvolené èíslo
skladby sa na krátko zobrazia na displeji

.
™Na displeji zobrazí : ak nie je

vybratá skladba pre naprogramovanie.
3. Opakovaním krokov 1-2 voπte a ukladajtedo

pamäti ïal∂ie skladby.
™ Ak sa pokúsite do pamäti ulo|i† viac ako 20

skladieb, na displeji sa zobrazí oznaèenie
.

4. Stisnutím gombíka 2; zapojte reprodukciu.

Poznámka : Poèas normálneho prehrávania, mô|ete
stlaèi† PROG a prida† aktuálnu skladbu do vá∂ho pro-
gramovaného zoznamu skladieb.

Kontrola programu
Ak podr|íte v pozícii zastavenia alebo poèas reproduk-
cie stisnut¥ gombík PROG, na displeji sa postupne
zobrazia v∂etky naprogramované skladby.

=Na displeji zobrazí : ak nie sú
naprogramované skladby.

Zotrenie programu
Program je mo|né zotrie† nasledujúcim spôsobom:
• Poèas reprodukcie stisnite dvakrát gombík 9

=Na displeji sa na chvíπu zobrazí nápis 
a oznaèenie program zhasne.

• stlaète STANDBY ON y

• vyberte in¥ zdroj zvuku
• otvorenie dvierok CD

GAMESOUND (viì 8)
PREHRÁVANIE S GAMESOUND:
1. Na prístroji stlacte SOURCE a zvolte si funkciu

GAME•AUX (na dialkovom ovládaci AUX)
=Na displeji prebehne .

2. Pripojte va∂u konzolu na linkové prípojky typu cinc
v prednej casti prístroja AUDIO IN ( LEFT /
RIGHT) a VIDEO IN.

3. Stlacte raz alebo viackrát GAMESOUND, cím si
vyberiete podla svojho |elania.

=Na displeji sa na krátko zobrazí ,
, alebo .

Pripojenie in¥ch zariadení k vá∂mu prístroju
Pomocou dodaného video kábla mô|ete pripojit konek-
tor VIDEO OUT v zadnej casti prístroja na konektor
VIDEO IN na televízore alebo na videu, pre pozeranie
alebo nahrávanie.

USB PC LINK
Krátky návod pre nastavenie
Po|iadavky na systém PC

– USB port s Windows 98 SE / ME/ 2000/ XP
– Intel Pentium MMXX200 alebo lep∂í
– CD ROM mechanika

In∂talácia softvéru MusicMatch
1. Pomocou dodaného USB kábla mô|ete pripojit prístroj

na USB port vá∂ho pocítaca. .(viì B)
2. Stlacte raz alebo viackrát SOURCE ( na diaπkovom

ovládaèi USB) a zvolte USB PC LINK .
3. Zapnite vá∂ pocítac a vlo|te dodan¥ invtalacn¥ disk

USB PC LINK do CD-ROM mechaniky vá∂ho pocítaca.
Túto softvérovú aplikáciu si mô|ete stiahnut aj z:
http://www.audio.philips.com.

DÔLE\ITÉ!
Pou|ívajte prosím pre vás upraven¥ softvér
MusicMatch pre va∂u aplikáciu USB PC Link. Ak je
to potrebné odin∂talujte najprv z vá∂ho pocítaca
v∂etok in¥ softvér MusicMatch jukebox.
4. Sprievodca in∂taláciou sa objaví automaticky. Ak sa

tak nestane, v programe Windows Explorer prejdite
na CD-ROM mechaniku a dvojkliknite na 
USBPCLINK.exe. Potom vykonajte nasledujúce
kroky: 
– Zo zoznamu si vyberte vám vyhovujúci jazyk
– Zvolte installer driver.
– Zvolte installer MusicMatch jukebox.
– Zvolte si aj ostatné mo|nosti (Tutorial, Free

goodies, FAQ).

Poznámka:
- Pred prv¥m pou|itím si prosím precítajte sprievodcu
pre MusicMatch. Ubezpecte sa, |e hlasitost vá∂ho
pocítaca je primerane nastavená, tak aby postacovala
pre zvukov¥ v¥stup z vá∂ho prístroja. Pre optimálny
v¥kon by mala byt funkcia equalizér v MusicMatch
nastavená na nízku úroven.

5. Spustite MUSICMATCH JUKEBOX a vytvorte si
vá∂ vlastn¥ zoznam najoblúbenej∂ích skladieb, a to
jednoduch¥m pretahovaním hudobn¥ch skladieb z
akéhokolvek miesta vo va∂om pocítaci do okna zoz-
namu skladieb.

MP3-CD/CD PREHRÁVAÈ GAMESOUND / USB PC LINK
Voπba naprogramovanej rozhlasovej stanice
Stlaète ALBUM / PRESET- alebo + raz alebo 
viackrát, k¥m sa nezobrazí |elaná prednastavená stani-
ca.
DÔLE\ITÉ ¤PECIFIKÁCIE
Podporované formáty:
• Formát Disku ISO9660, Joliet a multi-session CD.

Keï napaπujete CD-ROM pou|ite disk formátu
ISO9660.

• Hudobné formáty MP3.
• MP3 prenosová r¥chlos†: 32-320 Kbit/s a

premenlivá prenosová r¥chlos†.
• 650Mb a 700Mb CD-R a CD-RWs.
• Maximálne vnorenie do adresára je 8 úrovní (max.

64 znakov).

V∂eobecné informácie
Technológia pre kompresiu hudobn¥ch záznamov MP3
(MPEG Audio Layer 3) redukuje originálne audio dáta
10 násobne bez v¥znamnej straty zvuku. Toto
umo|òuje zaznamena† 10 hodín hudby CD kvality na
jednom CD-ROM.

Ako získa† MP3 hudbu
Buï naèíta† legálnu MP3 hudbu z internetu alebo
konvertova† va∂e audio CD na MP3 formát s nejak¥m MP3
kódovacím software a potom zaznamena† na CD-R(W).
• Pre dosiahnutie dobrej kvality zvuku sa pre MP3

súbory odporúèa prenosová r¥chlos† aspoò 128
kbit/s.

• Niektoré druhy kódovacieho software sa ponúka
mo|nos† ochrany hudobn¥ch súborov, to znamená,
|e súbory sa mô|u prehráva† len na poèítaèi, ktor¥
ich vytvoril. Ak napálite takého súbory na CD-ROM,
nemô|ete ich na tejto jednotke prehráva†. Pred
vytváraním hudobn¥ch súborov sa uistite, |e ste
deaktivovali túto mo|nos† ochrany v kódovacom
software. V takomto prípade ste zodpovedn¥ za
dodr|anie v∂etk¥ch miestnych alebo
medzinárodn¥ch autorsk¥ch práv.

Keï napaπujete MP3-CD
• Uistite sa, |e názvy MP3 súborov majú príponu ..mmpp33
• Pou|ite software schopn¥ zapísa† názvy hudobn¥ch

záznamov MP3 (súborov) v èíselnom a abecednom
poradí. Pre detaily o pou|ívaní software, sa obrá†te
na operaèné in∂trukcie daného software.

• Ak nahrávate na disk CD-RW, ubezpeète sa, |e ste
uzavreli (finalizovali) v∂etky relácie (sessions). Len
vtedy bude vá∂ prístroj schopn¥ preèíta† a prehra†
v∂etky skladby.

Ako organizova† MP3 súbory
Na jedno MP3-CD mô|ete ulo|i† maximálne 35
albumov a 400 titulov, v závislosti od veπkosti
hudobn¥ch súborov.
Albumy a tituly sú abecedne usporiadané.
• MP3-CD/ CD albumy a tituly sa zobrazujú na

displeji ako èísla.

DÔLE\ITÉ!
Tento prístroj neprehráva/nepodporuje nasledujúce:
• Prázdne albumy: prázdny album je album, ktor¥

neobsahuje súbory MP3 a nezobrazí sa na displeji.  
• Nepodporované formáty súborov sú preskoèené. To

znamená, |e napríklad: dokumenty Word .doc
alebo súbory MP3 s príponou .dlf sú ignorované a
nebudú prehrávané.

• Súbory Playlist napr. .m3u, .pls z WMA, AAC,
Winamp, Sonic, RealJukebox, MS Mediaplayer 7.0,
MusicMatch.

• Záznamy vytvorené na napr. PacketWriting a
Package Writing.

Prehrávanie diskov
Toto zariadenie prehráva zvukové disky vrátane 
CD-R(W), a MP3 CD-ROM.
• CD-I, CDV, VCD, DVD alebo poèítaèové CD sú

nepou|iteπné.
1. Stlaète na prístroji STANDBY ON y, èím ho zap-

nete, potom vyberte zdroj CD SOURCE.
2. Stlaète OPEN•CLOSE , èím otvoríte dvierka na

CD.
] je zobrazené v prípade, |e sú

otvorené dvierka CD.

3. Vlo|te CD vytlaèenou stranou nahor a zatvorte
dvierka.

Údaje na displeji MP3/CD
] ,poèas èítania obsahu disku;

] , keï CD nie
je vlo|ené / CD je ∂pinavé, nesprávne vlo|ené
alebo po∂kodené.
– poèas CD operácie

– poèas MP3-CD operácie

– V re|ime CD stop: celkov¥ poèet hudobn¥ch
záznamov a celkov¥ hrací èas

– ak ste vlo|ili nedokonèené CD-
R(W).

Poznámka: MP3-CDs mô|e potrebova† na èítanie viac
ako 10 sekúnd.

DODÁVANÉ PRÍSLU¤ENSTVO
– Diaπkov¥ ovládaè
– USB kábel
– video kábel
– in∂talacn¥ CD-ROM USB PC LINK 
– Sie†ov¥ kábel

HORNÁ A PREDNÁ STRANA (viì 1)
1 p - 3,5 mm prípoj slúchadiel.
Poznámka:Ak pripojíte slúchadlá, reproduktory nebudú
ozvuèené.

2 VOLUME -nestavenie úrovne hlasitosti alebo úrovní
equalizéra (BASS/ MID /HIGH)

3 STANDBY ON y - prepínaèe pre zapnutie / 
vypnutie; 

4 SOURCE - v¥ber zdroja zvuku pre funkcie: CD TUNER
/ USB PC LINK / GAME•AUX 

5 IR SENSOR -infraèerven¥ senzor diaπkového ovlá-
daèa.

6 LCD Displej - zobrazuje aktuálny stav prístroja.
7 [dB]: - zobrazenie pre indikovanie basového v¥konu.
8 ALBUM /PRESET -, + :

Len MP3:: vyberá predchádzajúci/ïal∂í album 
TUNER:: vyberá predchádzajúcu/ïal∂iu stanicu

SEARCH ∞ , §
MP3-CD / CD :
- hπadanie smerom spä† alebo dopredu v rámci jednej

skladby;
- postup na zaèiatok aktuálnej/

predchádzajúcej/nasledujúcej skladby.
USB PC LINK -preskoèenie na zaèiatok 
predchádzajúceho/nasledujúceho 
hudobného záznamu
TUNER : - ladenie rozhlasov¥ch staníc.

2;- zapojenie a preru∂enie reprodukcie MP3/CD / CD
/ USB PC LINK

9 - zastavuje MP3/CD / CD / USB PC LINK
prehrávanie;

- ru∂í MP3/CD / CD program.
MODE :
- voπba rôznych spôsobov reprodukcie: repeat alebo

shuffle (v náhodne volenom poriadku).
9 USB - spája usb dodan¥m káblom odtiaπto s USB

portom vá∂ho poèítaèa
0 GAMESOUND - voπba zvukov¥ch efektov BLAST/

PUNCH/ SPEED/ NORMAL v re|ime hry
WOOX - v¥ber ∂peciálneho posilnenia basov zap / vyp
EQUALIZER -v¥ber basov¥ch, stredov¥ch a vysok¥ch
kmitoètov.

PROG
MP3-CD / CD : -naprogramovanie skladieb a prehπad
programu;
TUNER: - naprogramovanie rozhlasov¥ch staníc

BAND / DISPLAY
BAND : - voπba vlnovej dfi|ky
DISPLAY: - zobrazenie funkcií MP3-CD

! AUDIO IN ( LEFT / RIGHT) -LINE-IN konektor typu
jack pre externé audio zariadenia.
VIDEO IN - pre udr|anie konektora videa na mieste
(bez signálu. Iba pre zaistenie káblov.)

@ OPEN•CLOSE – zatváranie/otváranie priestoru pre
CD 

ZADNÁ STRANA (viì 1)
# Teleskopická anténa - zlep∂enie príjmu vysielania

FM
$ Prostor pro napájecí èlánky - Priestor pre

napájacie èlánky - 8 ose monoèlánkov typu R-20,
UM-1 alebo D-cells 

% AC MAINS - zásuvka sie†ového kabelu.
^ VIDEO OUT- pre pripojenie na konektor VIDEO IN

typu jack na televízore alebo na videu, pre pozeranie
alebo nahrávanie.

DIA∏KOV‡ OVLÁDAÈ (viì 1)
1 CD - v¥ber zdroja zvuku MP3-CD / CD

TUNER - v¥ber zdroja /vlnového pásma tunera
USB - voπba USB PC LINK
AUX - voπba GAME •AUX 

2 y -prepnutie prístroja do pohotovostného re|imu stand-
by / zap., ak je napájan¥ striedav¥m prúdom zo siete.
(Prístroj sa vypne, iba v prípade, |e je napájan¥ z
batérií)

3 REPEAT -opakovanie v∂etk¥ch stôp zo zdroja USB
PC LINK alebo v¥ber re|imu opakovania pre CD
zdroj.
SHUFFLE -prehrávanie skladieb z MP3-CD/CD v
náhodnom poradí, pri zdroji CD / USB PC LINK
MUTE - preru∂enie/ obnovenie zvuku

4 VOL 4, 3 -- nestavenie úrovne hlasitosti alebo úrovní
equalizéra (BASS/ MID /HIGH)

5 ¡ , ™ -v¥ber predo∂lej/ nasledujúcej skladby pri
prehrávaní CD / USB PC LINK 
9 - zastavuje MP3/CD / CD / USB PC LINK

prehrávanie;
- ru∂í MP3/CD / CD program.

2;- zapojenie a preru∂enie reprodukcie MP3/CD / CD
/ USB PC LINK

5 / 6 -hπadanie smerom spä† alebo dopredu v rámci

jednej skladby;
TUNER : - ladenie rozhlasov¥ch staníc

6 EQUALIZER - v¥ber basov¥ch, stredov¥ch a vysok¥ch
kmitoètov.
WOOX -v¥ber ∂peciálneho posilnenia basov zap /
vyp
GAMESOUND - voπba zvukov¥ch efektov BLAST/
PUNCH/ SPEED/ NORMAL v re|ime hry

7 ALBUM /PRESET -, + :
Len MP3:: vyberá predchádzajúci/ïal∂í album 
TUNER:: vyberá predchádzajúcu/ïal∂iu stanicu

NAPÁJANIE
V|dy, keï je to mo|né, napájajte prístroj zo siete,
predfi|ite t¥m |ivotnos† napájacích èlánkov. Pred
vlo|ením napájacích èlánkov sa presvedète, èi je
sie†ov¥ kábel odpojen¥ jak od prístroja tak od zásuvky.

Napájacie èlánky (nepatria k príslu∂enstvu)
(viì 1)
• Otvorte priestor pre napájacie èlánky a vlo|te ∂es†

monoèlánkov typu R-20, UM-1 alebo D, (pokiaπ
mo|no alkalick¥ch) so správnou polaritou

Diaπkov¥ ovládaè (viì 1)
Otvorte priestor pre napájacie èlánky a vlo|te dva
monoèlánky typu AAA, R03 alebo UM4 (pokiaπ mo|no
alkalické).
Nesprávne zaobchádzanie s napájacími èlánkami mô|e
vies† k tomu, |e z nich vyteèie elektrolyt, spôsobí koróz-
iu priestoru pre napájacie èlánky alebo dokonca mô|e
dôjs† k rozpuknutiu monoèlánkov.
• Nepou|ívajte súèasne rôzne typy napájacích

èlánkov – alkalické a karbonátové. Do prístroja
vkladajte v|dynapájacie èlánky rovnakého typu.

• Pri v¥mene napájacích èlánkov nikdy nepou|ívajte
súèasne staré a nové napájacie èlánky.

• Napájacie èlánky obsahujú chemikálie, preto
ich odhadzujte do nádob na odpadky, ktoré sú
pre tento úèel urèené.

Napájanie zo siete
1. Presvedète sa, èi napätie v miestnej sieti

odpovedá hodnote uvedenej na ∂títku na 
zadnej strane prístroja. Ak tomu tak nie je,
obrá†te sa na predajòu alebo na servis.

2. Sie†ov¥ kábel zasuòte do zásuvky, prístroj je
pripraven¥ na pou|itie.

3. Ak si |eláte prístroj úplne vypnú†, odpojte ho od
siete tak |e zástrèku vytiahnete zo zásuvky.

FUNKCIA ¤ETRENIA AUTOMATICK‡ POHO-
TOVOSTN‡ RE\IM STANDBY
Funkcia ∂etrenia energie vykoná to, |e systém auto-
maticky prejde do pohotovostného Standby re|imu,
15 minút po ukonèení prehrávania MP3-CD / CD a ak
nebol pou|it¥ |iadny ovládací prvok.

Typov¥ ∂títok nájdete na spodnej strane prístroja.

ZÁKLADNÉ FUNKCIE
Zapínanie a vypínanie a voπba funkcie
1. Stlaète na prístroji STANDBY ON y, èím ho 

zapnete.
2. Stlaète raz alebo viackrát SOURCE, èím vyberiete

po|adovanú funkciu: CD, TUNER, USB PC LINK
alebo GAME•AUX .

3. Stlaète na prístroji STANDBY ON y, èím ho 
vypnete.

Poznámka : V pamäti prístroja sa uchovajú nastave-
nia tónu a zvuku, prednastavenie tunera a úroveò
hlasitosti (maximálne úroveò hlasitosti VOL 20).
Nastavenie sily a charakteru zvuku (viì 2)
1. Hlasitos† nastavujete ovládaním VOLUME .

= Displej ukazuje úroveò hlasitosti a èíslo
v rozpätí 0-32.

2. wOOx
Basovú odozvu zv¥∂ite jedn¥m zatlacením wOOx
alebo dal∂ími zatlaceniami prepínate zap/ vyp.

=osvetlenie klávesy-wOOx sa rozsvieti, ked zap-
nete wOOx.

Poznámka :
- wOOx je mo|né pou|it pocas re|imov TUNER, CD,

USB PC LINK a GAME.•AUX .
- Niektoré disky mohli byt nahrané pri vysokej mod-

ulácii, co spôsobuje skreslenie pri vysokej hlasitosti.
Ak k tomu dôjde, vypnite wOOx alebo zní|te hla-
sitost. 

3. EQUALIZER
Ak chcete nastavit basové, stredové a v¥∂kové
frekvencie, stlacte raz alebo viackrát EQUALIZER,
potom otácajte hlasitostou VOLUME pocas troch
sekúnd, cím nastavíte jednotlivé úrovne.

=Na displeji sa na krátko zobrazí ,
, alebo úroveò (-5 a| +5) alebo
.

Slovensky OVLÁDACIE GOMBÍKY

4. Stisnutím gombíka 2; zapojte reprodukciu.
=Na displeji zobrazí : Aktuálne èíslo skladby a

uplynut¥ èas skladby poèas prehrávania MP3-CD
/ CD.

=Ak ide o MP3-CD je zobrazené aj èíslo albumu.
5. Ak si |eláte preru∂i† reprodukciu, stisnite gombík

2;. Ak si |eláte v reprodukcii pokraèova†, stisnite
znovu gombík 2;.
=Displej: poèas pauzy bliká uplynul¥ èas skladby.

6. Ak chcete zastavi† prehrávanie, stlaète 9.
7. Stlaète na prístroji STANDBY ON y, èím ho 

vypnete.

Poznámka : Reprodukcia CD sa ukonèí aj v prípade, |e:
– Zásuvka pre CD je otvorená.
– CD dohrá do konca
– vyberte in¥ zdroj zvuku.

Poèas prehrávania, stlaète nakrátko a opakovane
tlaèidlo BAND / DISPLAY a zobrazia sa textové infor-
mácie:
MP3-CDs
Stlaète nakrátko a opakovane tlaèidlo BAND / 
DISPLAY a zobrazia sa napr.

– èíslo skladby a uplynut¥ èas skladby;
– názov albumu a uplynut¥ èas skladby;
– èíslo albumu, èíslo skladby a uplynut¥ èas sklad-

by;
– údaje ID3, ak sú k dispozícii. Inak sa na displeji

zobrazí .
CDèka
Stlaète nakrátko a opakovane tlaèidlo BAND / 
DISPLAY a zobrazia sa napr.

– Aktuálne èíslo skladby a uplynut¥ èas skladby
poèas prehrávania CD;

– Zvy∂n¥ èas prehrávania aktuálnej skladby.

Voπba inej skladby
• Stisnite jedenkrát alebo niekoπkokrát na prístroji

gombík SEARCH ∞ alebo §, a| sa poradové
èíslo hπadanej skladby zobrazí na displeji. (na
diaπkovom ovládaèi ¡ alebo ™)

• Ak ste vybrali èíslo skladby krátko po vlo|ení
disku, alebo v stave pauza, prehrávanie sa spustí
a| po zatlaèení 2; .

Len re|im MP3-CD:
Aby ste na∂li svoj album najskôr stlaète ALBUM,
PRESET + alebo - jeden alebo viackrát.

] Na displeji zobrazí : , |iaden
album nie je dostupn¥.

Vyhπadanie melódie v rámci jednej skladby
1. Podr|te stisnut¥ gombík SEARCH ∞ alebo § .(na

diaπkovom ovládaèi 5 alebo 6)
– CD je prehrávané pri vysokej r¥chlosti a nízkej

hlasitosti.
– Nie je poèu† |iadny zvuk pri MP3-CD poèas

posunu dopredu/ dozadu.
2. Keï nájdete hπadanú melódiu, uvoπnite gombík ∞

alebo § .(na diaπkovom ovládaèi 5 alebo 6)
Poznámka : Vyhπadávanie je mo|né len v rámci
zvukového záznamu.

Rôzne spôsoby reprodukcie: SHUFFLE a
REPEAT((viì 4 - 7)
Pred zaèiatkom alebo poèas reprodukcie je mo|né
zvoli† rôzne spôsoby reprodukcie a je mo|né prepnú† z
jedného spôsobu reprodukcie na druh¥. Spôsoby repro-
dukcie je mo|né kombinova† aj s funkciou PROGRAM.
shuffle - reprodukcia celej CD/v∂etk¥ch skladieb pro-
gramu v náhodne volenom poriadku
shuffle repeat all - nepretr|ité opakovanie 
reprodukcie celej CD/programu v náhodne volenom
poriadku
repeat all - opakovanie reprodukcie celej CD/programu
repeat - nepretr|ité opakovanie reprodukcie aktuálnej
(náhodne zvolenej) skladby
1. \iadan¥ spôsob reprodukcie zvolíte tak, |e

podr|íte stisnut¥ jedenkrát alebo niekoπkokrát gom-
bík MODE . (na diaπkovom ovládaèi SHUFFLE /
REPEAT ).

2. Keï je prístroj v stave "stop", pre prehrávanie
stlaète 2;, ak ste u| nezvolili voπbu "shuffle".
]Ak vyberiete mo|nos† shuffle, prehrávanie sa

zaène automaticky.
3. Ak si |eláte vráti† sa k ∂tandardnému spôsobu

reprodukcie, podr|te gombík MODE stisnut¥, a|
oznaèenie spôsobu reprodukcie z displeja zmizne.
– Zvolen¥ spôsob reprodukcie je mo|né zotrie† aj stis-

nutím gombíka 9.

Programovanie skladieb
V pozícii  STOP zvoπte a naprogramujte skladby CD v
πubovolnom poriadku. Ktorúkoπvek skladbu je mo|né
ulo|i† do pamäti aj niekoπkokrát. Do pamäti je mo|né
ulo|i† celkom 20 skladieb.
1. Gombíkom SEARCH ∞ alebo § na prístroji zvoπte

poradové èíslo |iadanej skladby. (na diaπkovom
ovládaèi ¡ alebo ™)

MP3-CD/CD PREHRÁVAÈ MP3-CD/CD PREHRÁVAÈ MP3-CD/CD PREHRÁVAÈ MP3-CD/CD PREHRÁVAÈ

BEZPEÈNOSTNÉ INFORMÁCIE A V¤EOBECNÉ ÚDR\BA

NAPÁJANIE ZÁKLADNÉ FUNKCIE ZÁKLADNÉ FUNKCIE DIGITÁLNY RÁDIOPRIJÍMAÈ

BEZPEÈNOSTNÉ INFORMÁCIE A V¤EOBECNÉ
ÚDR\BA (viì 0)

• Chráòte prístroj, napájacie èlánky, CD a kazety pred
vlhkos†ou, da|ïom, pieskom a extrémnou teplotou,
aká je v blízkosti vykurovacích telies alebo na pri-
amom slneènom |iarení.

• Prístroj otierajte mäkkou, jemne navlhèenou han-
drièkou. Nepou|ívajte alkohol, èpavok, benzín alebo
mechanické èistiace prostriedky, preto|e tieto mô|u
po∂kodi† kryt prístroja.

• Prístroj umiestnite na pevnom, hladkom podklade,
kde sa nemô|e prevráti†. Prehrievaní predídete tak,
|e okolo prístroja ponecháte dostatoène veπké voπné
miesto na ventiláciu.

Prehrávaè CD a o∂etrovanie CD
• Ak neèíta prehrávaè CD dobre CD, predt¥m, ako

odnesiete prístroj  do opravovne, oèistite jeho
optiku èistiacimprostriedkom na CD, ktor¥ je dosta†
be|ne v obchodoch. O in¥ spôsob èistenia sa
nepokú∂ajte, preto|e mô|ete optiku po∂kodi†.

• Nikdy sa nedot¥kajte optiky prehrávaèa CD!
• Ak prenesiete prístroj z chladného miesta do tepla,

skondenzovaná para mô|e spôsobi† opotenie optiky
prehrávaèa CD. V tomto prípade nie je reprodukcia
CD mo|ná. Nepokú∂ajte sa optiku oèisti†, ale
ponechajte prístroj na teplom mieste a poèkajte a|
sa vlhkos† odparí.

• Priestor pre CD ponechajte v|dy zatvoren¥, aby sa
optika nezaprá∂ila.

• Dvere CD priestoru v|dy zatvárajte. Zamedzíte tak
zneèisteniu snímacej ∂o∂ovky.

USB PC LINK USB PC LINK
Poznámka:
-- Ak sa stretnete s problémami pri pou|ívaní USB PC
LINK, precítajte si prosím najprv FAQ (Casté otázky), ktoré
sú ulo|ené na va∂om in∂talacnom disku pre USB PC LINK
alebo nav∂tívte www.audio.philips.com, kde nájdete
najnov∂ie  FAQ.

Po nastavení, si pozrite "Pripojenie k USB PC
LINK", kde nájdete detaily práce s USB PC LINK.
Zapnutie digitálneho CD audio v¥stupu
Pred prehrávaním CD diskov na CD-ROM mechanike
vá∂ho pocítaca, musíte nakonfigurovat hardvér vá∂ho
pocítaca nasledovne:
Pre Windows ME/ 2000/ XP
1. Vyberte si menu ovládacieho panelu systému a

zvolte: 'SYSTÉM', 'VLASTNOSTI', 'HARDVÉR',
'SPRÁVCA ZARIADENÍ', 'CD-ROM JEDNOTKY'
a 'VLASTNOSTI'.

Pre Windows 98 SE 
2. Za∂krtnite mo|nost 'Zapnú† digitálny CD audio

v¥stup pre túto CD-ROM jednotku', táto mo|nost je
teda zvolená (zapnutá).

Poznámka: -Pre Windows 98 SE musíte pre
správne nastavenie postupovat podla pokynov 
pomocníka vo va∂om pocítaci.

Pripojenie ku USB PC LINK (viì 9)
USB PC LINK umo|nuje prehrávat va∂e hudobné zbierky z
pocítaca prostredníctvom v¥konného zosilnovaca a repro-
duktorov prístroja AZ2558.

DÔLE\ITÉ!
Ubezpecte sa, |e softvér MusicMatch bol
nain∂talovan¥. Pozrite si “Krátky návod pre nas-
tavenie” pre USB PC Link.

1. Zapnite vá∂ pocítac a AZ2558.
] Skontrolujte, ci je hlasitost vá∂ho pocítaca dosta-

tocne zv¥∂ená a nie nastavená na minimum.

2. Stlacte raz alebo viackrát SOURCE ( na diaπkovom
ovládaèi USB) a zvolte USB PC LINK .

3. Ak je to správne zapojené, vá∂ pocítac automaticky
spustí MUSICMATCH JUKEBOX.
] Ak je detekované prehrávanie audio, objaví sa

názov aktuálnej skladby.

] Ak sa na chvílu objaví , skon-
trolujte prosím prepojenie medzi va∂im pocítacom
a prístrojom.

4. Stlácajte ¡ alebo ™ ,a| k¥m sa v zozname skladieb
nezv¥razní po|adovaná skladba.

5. Stisnutím gombíka 2; zapojte reprodukciu.
] Objaví sa dl|ka skladby a raz prebehne jej

názov
Poznámka: Displej doká|e zobrazovat LEN
anglické znaky velkej abecedy.
6. Ak chcete vidiet podrobnosti o skladbe, stlacte

MODE.

Pocas prehrávanie vá∂ho zoznamu skladieb:
– Stlacte SHUFFLE / REPEAT na dialkovom ovlá-

daci: a skladby sa budú prehrávat v náhodnom
poradí / resp. budú hrat nepretr|ite za sebou. 

7. Ak chcete zru∂it re|imy prehrávania/ zastavit
prehrávanie, stlacte 9 alebo vyberte in¥ zdroj zvuku.

Megjegyzés :
– Az EQUALIZER a TUNER, CD, USB PC LINK és a

GAME•AUX forrás esetén használható.
– Az interferencia elkerülése érdekében a mély-

hang-szabályozási opciók külön mûködnek. Nem
lehet kombinálni az EQUALIZER mélyhang
beállítását és a wOOx beállítást.

4. GAMESOUND
Ha a játék hangját szeretnénk beállítani, nyomjuk le
egyszer vagy többször a GAMESOUND gombot az
opció kiválasztásához.

=A kijelzõn rövid ideig megjelenik a ,
, vagy .

Megjegyzés : A GAMESOUND csak akkor érhetõ
el, ha GAME•AUX forrás mellett játszunk.

MUTE: A hang elnémításának módja
1. Nyomjuk le a távirányítón a MUTE gombot a hang

azonnali elnémításához.
= A lejátszás hang nélkül folytatódik, és a kijelzõ

villog .
2. Az elnémítást úgy kapcsolhatjuk ki, hogy

– újra lenyomjuk a MUTE gombot;
– beállítjuk a hangerõt;
– egy másik hangforrásra váltunk.

DIGITÁLIS RÁDIÓ (ld 3)
Hangolás egy rádióadóra
1. Nyomjuk le a STANDBY ON y gombot a készülék

ki kapcsolásához. Nyomjuk le egyszer vagy több-
ször a SOURCE gombot a kívánt funkció
kiválasztásához: TUNER (vagy nyomjuk le egyszer
a TUNER gombot).
= A kijelzõn rövid ideig megjelenik a

amelyet a hullámsáv, a frekvencia és a bepro-
gramozott állomás száma követ, ha van.

2. A BAND / DISPLAY gomb egyszeri vagy többszöri
megnyomásával válassza ki a hullámsávot.
(a távirányítón az TUNER )

3. Állomások hangolása: az állomásokat kézzel
vagy az automatikus keresésû hangolással
állíthatjuk be:
Nyomjuk le a ∞ vagy § (5 vagy 6 a távirányítón)
gombot, és engedjük fel, amikor a frekvencia 
változni kezd a kijelzõn.
= A rádió automatikusan ráhangol egy kellõ 

térerõvel sugárzó rádióadóra.  Az automatikus
hangolás alatt a kijelzõn a jelzés 
látszik.

4. A 3. lépést ismételje mindaddig, míg meg nem
találja a keresett rádióadót.

• Ha gyenge rádióadóra hangol, akkor addig nyomja
meg ismételten, röviden a SEARCH ∞ vagy §
gombot, míg a vétel nem lesz megfelelõ. (5 vagy
6 a távirányítón ) .

A rádióadás vételének javítása:
• Ha az FM sávot választotta, húzza ki a teleszkó-

pantennát. Döntse meg és forgassa el az antennát.
Csökkentse a hosszát, ha a jel túl erõs.

• For MW , adás vételéhez a készülékbe be van építve
antenna, ezért a teleszkópantennára nincs szükség. A
készülék elforgatásával állítsa megfelelõ irányba az
antennát.

Rádióállomások beprogramozása:
Összesen 30 rádióadót tárolhat a memóriában, vezér-
léssel vagy automatikusan (Automatikus tárolás).

Automatikus tárolás
Az automatikus programozás módban a rendszer
automatikusan programozza a rádióadót az 1-es pro-
gramszámtól. A készülék csak azokat az állomásokat
tárolja, amelyek még nincsenek a memóriában.
1. Távirányító: Nyomja le a ALBUM / PRESET- vagy

+ egyszeri vagy többszöri.
2. Az automatikus programozás mód aktiválásához

tartsa lenyomva a PROG gombot 4 másodpercig
vagy tovább.
= Jelenik meg az és az elérhetõ

állomások programozása FM hullámsáv szerint
történik, amelyet az MW követ.  Az összes
állomás automatikus tárolása után a készülék az
elsõ programozott állomásra kapcsol.

Vezérléssel beprogramozása
1. Hangoljon a kívánt rádióadóra (lásd Hangolás

egy rádióadóra).
2. A PROG gomb megnyomásával térjen át pro-

gramozási módba.
= Kijelzés: program jelzés villog.

3. Nyomjuk le egyszer vagy többször az ALBUM /
PRESET- vagy + gombot gombbal 1-tõl 30-ig szá-
mot rendelhetünk az állomáshoz.

4. A választás jóváhagyásához nyomja meg ismét a
PROG gombot.
= Jelenik meg a hullámsáv, a frekvencia és a

beprogramozott állomás száma.

2. Ha a zenelejátszás le van állítva, a 2; gomb meg-
nyomásával indíthatja el újra, kivéve
]Ha a shuffle beállítást választottuk, a lejátszás

automatikusan megkezdõdik.

3. Ha vissza kíván térni a szokásos módon történõ
lejátszáshoz, akkor addig nyomja meg ismételten
a MODE gombot, míg a lejátszási mód jelzése
nem látszik tovább a kijelzõn.
– A kiválasztott lejátszási mód a 9 gomb megny-

omásával is törölhetõ.

Számok beprogramozása
STOP állásban válassza ki és programozza be a CD
számait tetszõleges sorrendben. Bármelyik számot
tárolhatja többször is. A memóriában összesen 20
szám tárolható.
1. A készüléken lévõ SEARCH ∞ vagy § gombbal

válassza ki a kívánt mûsorszám sorszámát. (a
távirányítón az ¡ vagy ™).

Kizárólag MP3-CD módban:
Elõször nyomja le az ALBUM -ot, aztán a PRESET –
vagy + gombot egyszer vagy többször a kívánt album
eléréséhez. Nyomjuk le az SEARCH ∞ vagy §. (a
távirányítón az ¡ vagy ™)
2. Nyomja meg a PROG gombot.

™ Jelenik meg program és rövid ideig
megjelenik a kiválasztott szám sorszáma.

.
™ Jelenik meg ha nem

választottunk ki programozandó számot.
3. Az 1-2. lépések ismétlésével válasszon ki és

tároljon további számokat a programban.
™ A jelzés látszik a kijelzõn, ha több,

mint 20 számot próbálna tárolni.

4. A 2; gomb megnyomásával indítsa el a lejátszást.

Megjegyzés : Normál lejátszás közben lenyomhatjuk
a PROG gombot az aktuálisszám programlistára való
felvételéhez.

A program átnézése
Álló helyzetben vagy lejátszás közben lenyomva tartva
a PROG gombot a kijelzõn sorban megjelenik az
összes beprogramozott szám.

=Jelenik meg ha nincs programozott
szám.

A program törlése
A következõképpen törölheti programot:
• lejátszás közben megnyomja kétszer a 9 gombot

=A kijelzõn rövid ideig látszik a felirat
és a program jelzés nem világít tovább.

• Nyomjuk le STANDBY ON y

• válasszunk másik hangforrást.
• a CD ajtó kinyitása.

GAMESOUND (ld 8)
JÁTSZÁS GAMESOUND MELLETT:
1. A GAME•AUX funkció kiválasztásához nyomjuk le a

készüléken a SOURCE (a távirányítón az AUX) gom-
bot 
=A kijelzõ görgetve megjeleníti a

feliratot

2. Csatlakoztassuk a konzolt a készülék elején lévõ
AUDIO IN ( LEFT / RIGHT) és VIDEO IN
csatlakozókhoz.

3. Nyomjuk le egyszer vagy többször a 
GAMESOUND gombot az opció kiválasztásához.

=A kijelzõn rövid ideig megjelenik a ,
, vagy .

Más berendezés csatlakoztatása a készülékhez
Lejátszás vagy rögzítés esetén a mellékelt videókábel
segítségével kössük össze a készülék hátulján lévõ
VIDEO OUT kimenetet a tévé- vagy a videókészüléken
lévõ VIDEO IN aljzattal.

USB PC LINK
Útmutató a gyors beállításhoz
PC rendszerkövetelmények

– USB port és Windows 98 SE / ME/ 2000/ XP
– Intel Pentium MMXX200 vagy erõsebb
– CD lejátszó

A MusicMatch szoftver telepítése 
1. A mellékelt USB kábel segítségével csatlakoztassuk a

készüléket a számítógép USB kimenetére. (ld B)
2. Nyomjuk le egyszer vagy többször a SOURCE ( a

távirányítón az USB) gombot az USB PC LINK
kiválasztásához .

3. Kapcsoljuk be a számítógépet, és helyezzük be a mel-
lékelt USB PC LINK telepítõ lemezt a számítógép CD-
ROM meghajtójába. Az alkalmazás az alábbi címrõl
tölthetõ le: http://www.audio.philips.com.

FONTOS!
Az USB PC Link alkalmazáshoz a testre szabott
MusicMatch szoftvert használjuk. Szükség
esetén elõször távolítsuk el az összes többi
MusicMatch jukebox szoftvert a számítógéprõl.

GAMESOUND USB PC LINK
5. Az elõzõ négy lépést megismételve programozzon

be további rádióadókat.

Megjegyzés : Egy beprogramozott állomást úgy törölhet,
hogy a helyére más frekvenciaértéket programoz be.

Elõre beállított állomás hallgatása
Nyomjuk le egyszer vagy többször az ALBUM / 
PRESET - vagy + gombot, amíg meg nem jelenik a
kívánt programozott állomás.

FONTOS JELLEMZÕK
Támogatott formátumok:
• Az ISO9660 formátumú lemezek, Joliet és multi-

session CD-k. CD-íráskor ISO9660 formátumú lemez
használata szükséges.

• MP3 zenei formátumok.
• MP3 bitráta (adatráta): 32-320 kbps, illetve változó

bitráta.
• 650Mb ill. 700Mb kapacitású CD-R és CD-RW.
• Könyvtárstruktúra: maximum 8 szintig (és maximum

64 karakterig).

Általános információk
Az MP3 (MPEG 3 Audio Szint) zenetömörítési
technológia a hangminõség jelentõs romlása nélkül
akár 10-edére is csökkentheti az eredeti hanghordozó
adatok terjedelmét. Az eljárással 10 órányi közel CD-
minõségü zene vehetõ fel egyetlen CD-ROM-ra.

Honnan szerezzünk be MP3 zenéket 
MP3 zenék, amennyiben ez legális, az internetrõl
tölthetõk le, illetve az Ön tulajdonában lévõ audio CD-
számok bármely MP3 kódoló-programmal MP3 fájllá
alakíthatók, és aztán CD-R(W)-re rögzíthetõk.
• Jó hangminõség elérése érdekében az MP3 fájlok

esetében minimum 128kbps bitráta ajánlott.
• Egyes kódoló-szoftverek a zenei fájlok védelmét is

lehetõvé teszik, azaz a fájlokat csak azon a
számítógépen lehet lejátszani, amelyen bekódolták
azokat. Ha ilyen fájlokat CD-re ír, akkor ezzel a
készülékkel nem fogja tudni lejátszani azokat. A
zenei fájlok kódolása elõtt gyõzõdjön meg arról,
hogy a védelmi opció ki van kapcsolva. Ebben az
esetben viszont a helyi és nemzetközi szerzõi jog
védelméért Önt terheli a felelõsség.

MP3-CD felírása
• Gyõzõdjön meg róla, hogy a fájlnevek .mp3-ra

végzõnek.
• Olyan írószoftvert használjon, amely képes az

MP3-számcímek (fájlok) numerikus és

ábécésorrendben való felírására. A program
müködési részleteirõl a szoftver kézikönyvébõl
tájékozódhat.

• Újraírható CD-re (CD-RW) történõ felvétel esetén
ellenõrizzük, hogy minden munkamenetet lezárunk-
e ahhoz, hogy a készülék az összes számot képes
legyen olvasni és lejátszani.

MP3-fájlok rendszerezése
Egy MP3-CD-n legfeljebb 35 album illetve 400
számcím tárolható, a számokat tartalmazó fájlok
hosszától függõen.
Az albumok és a címek rendezése ábécésorrendben
történik.
• Az MP3-CD/CD-albumok és számok címei számként

jelennek meg a kijelzõn.

FONTOS!
A készülék nem támogatja/játssza le a következõ
formátumokat:
• Üres albumok: az üres album olyan albumot jelent,

ami nem tartalmaz MP3 fájlokat, ezek nem jelennek
meg a kijelzõn. 

• A nem támogatott formátumokat a készülék
átugorja. Ez azt jelenti, hogy például a .doc
kiterjesztésü Word dokumentumok, vagy a .dlf
kiterjesztésü MP3 fájlok nem kerülnek lejátszásra.

• Lejátszási Lista Fájlok, pl. a WMA, AAC, Winamp,
Sonic, RealJukebox, MS Mediaplayer 7.0,
MusicMatch programok .m3u, .pls kiterjesztésü
fájljai.

• A pl. PacketWriting illetve Package Writing és
hasonló eljárásokkal készített felvételek.

MP3-CD és CD lejátszása
A készülék audio lemezek, köztük CD-R(W)-k, és MP3
CD-ROM-ok lejátszására alkalmas.
• CD-I, CDV, VCD, DVD vagy számítógépes CD-k

használata nem lehetséges.
1. Nyomjuk le a STANDBY ON y gombot a készülék ki

kapcsolásához, majd válasszuk a CD SOURCE
hangforrást.

2. A CD fiók kinyitásához nyomjuk le az
OPEN•CLOSE gombot.
]A CD ajtó kinyitásakor megjelenik a 

felirat.
3. Tegyen be egy CD-t a nyomtatott oldalával felfelé,

majd zárja be az ajtót.

MP3/CD kijelzõ jelzései
] ,a lemez tartalmának beolvasásakor;

TOVÁBBI KELLÉKEK
– Távirányító
– USB kábel
– videókábel
– CD-ROM USB PC LINK telepítõ
– Csatlakozkábel

FEDÕ- ÉS ELÕLAP (Id. 1)
1 p - 3,5 mm-es fejhallgató-csatlakozó.
Megjegyzés:Ha fejhallgatót csatlakoztat, a hangszórók
kikapcsolnak.

2 VOLUME -beállítja a hangerõt vagy a hangszínt
(BASS/ MID /HIGH)

3 STANDBY ON y - be- és kikapcsolja a készüléket
4 SOURCE - hangforrás kiválasztása a funkciók

számára:CD TUNER / USB PC LINK / GAME•AUX 
5 IR SENSOR -távirányító infravörös sugárzójának

érzékelõje.
6 LCD Kijelzõ - a készülék aktuális állapotának a

kijelzéséhez.
7 [dB]: - a mély hang erejének kijelzõje
8 ALBUM /PRESET -, + :

Csak MP3: az elõzõ/következõ album
kiválasztása
TUNER :-az elõzõ/következõ beállított állomás
kiválasztása

SEARCH ∞ , §
MP3-CD / CD :
- keresés visszafelé vagy elõre egy számon belül;
- ugrás az aktuális/elõzõ/következõ szám elejére.
USB PC LINK -ugrás az elõzõ/következõ szám
elejére.
Rádió : - hangolás egy rádióadóra.

2;- a MP3-CD / CD / USB PC LINK lejátszásának
elindítása és megszakítása.

9 - a MP3-CD / CD / USB PC LINK lejátszásának
megállítása;

- a MP3-CD / CD-program törlése.
MODE :
- különféle lejátszási módok kiválasztása: repeat

vagy shuffle
9 USB - a mellékelt USB kábelt ide, illetve a

számítógép usb portjához kell csatlakoztatni
0 GAMESOUND - a BLAST/ PUNCH/ SPEED/ 

NORMAL hangeffektust választja ki játék 
üzemmódban
WOOX - ki / be kapcsolja a speciális mélyhang-
kiemelést
EQUALIZER -a mély, közepes és magas
hangfrekvencia kiválasztása.

PROG
MP3-CD / CD : -számok beprogramozása és a pro-
gram átnézése;
Rádió: - rádióadók beprogramozása.

BAND / DISPLAY
BAND : - a hullámsáv kiválasztása.
DISPLAY: - az MP3-CD funkciókat jeleníti meg

! AUDIO IN ( LEFT / RIGHT) -a külsõ audió készülék
bemeneti aljzata.
VIDEO IN - a videó csatlakozásának rögzítésére
(nem biztosít jelátvitelt. Csak a kábelek 
elrendezésére szolgál.)

@ OPEN•CLOSE – a CD-tartó kinyitása/bezárása

HÁTLAP (Id. 1)
# Teleszkópantenna - az FM adás vételének

javításához.
$ Elemtartó - 8 nyolc darab R-20, UM-1 vagy D-

cells típusú elemnek.
% AC MAINS - a hálózati kábel csatlakozója.
^ VIDEO OUT- a VIDEO IN dugó tévé- vagy

videókészülékhez való csatlakoztatására lejátszás
vagy rögzítés esetén.

TÁVIRÁNYÍTÓ (Id. 1)
1 CD - az MP3-CD / CD hangforrás kiválasztása

TUNER - a rádió forrás / hullámsáv kiválasztása
USB - USB PC LINK kiválasztása
AUX - GAME •AUX kiválasztása

2 y -a készülék készenléti üzemmódra kapcsolása /
bekapcsolása, ha hálózatról mûködik. (Kikapcsolás
csak akkor, ha elemrõl mûködik)

3 REPEAT -az USB PC LINK forrás összes számának
megismétlése vagy a CD forrás ismétlési módjainak
kiválasztása.
SHUFFLE -az MP3-CD / CD számok véletlenszerû
sorrendben való lejátszása a CD / USB PC LINK 
forráson
MUTE - a hang elnémítása / az elnémítás 
kikapcsolása

4 VOL 4, 3 -- beállítja a hangerõt vagy a hangszínt
(BASS/ MID /HIGH)

5 ¡ , ™ -az elõzõ / következõ szám kiválasztása CD /
USB PC LINK lejátszásnál
9 - a MP3-CD / CD / USB PC LINK lejátszásának

megállítása;
- a MP3-CD / CD-program törlése.

2;- a MP3-CD / CD / USB PC LINK lejátszásának
elindítása és megszakítása.

5 / 6 -keresés visszafelé vagy elõre egy számon
belül/a MP3-CD / CD-n.

Rádió : - hangolás egy rádióadóra.
6 EQUALIZER - a mély, közepes és magas

hangfrekvencia kiválasztása.
WOOX -ki / be kapcsolja a speciális mélyhang-
kiemelést
GAMESOUND - a BLAST/ PUNCH/ SPEED/ 
NORMAL hangeffektust választja ki játék 
üzemmódban

7 ALBUM /PRESET -, + :
Csak MP3: az elõzõ/következõ album
kiválasztása
TUNER :-az elõzõ/következõ beállított állomás
kiválasztása

FESZÜLTSÉGELLÁTÁS
Amikor csak lehet, a hálózatról üzemeltesse a
készüléket, hogy hosszabb legyen az elemek élettarta-
ma. Mielõtt betenné az elemeket, ellenõrizze, hogy a
hálózati kábel ki van-e húzva a készülékbõl és a fali
dugaljból is.
Elemek (nem tartozék)(Id. 1)
• Nyissa ki a 8 elemtartóját és polaritáshelyesen, és

helyezzen be hat darab R-20, UM-1 vagy D, típusú
elemet (lehetõleg tartósat)

Távirányító (Id. A)
• Nyissa ki az elemtartót és helyezzen be két darab

AAA, R03 vagy UM4 típusú elemet (lehetõleg
tartósat).

Ha nem megfelelõen kezeli az elemeket, az elektrolit
kifolyhat, ami korrodálhatja az elemtartót, vagy akár
fel is robbanhatnak az elemek. 
• Ne használjon egyszerre különbözõ típusú– tartós

és cinkkarbonát –  elemeket. A készülékbe mindig
azonos típusú elemeket tegyen.

• Ha elemet kell cserélni, soha ne használjon egysz-
erre új és használt elemeket.

• Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak,
ezért a megfelelõ hulladékgyûjtõbe kell
azokat helyezni.

Hálózatról történõ feszültségellátás
1. Ellenõrizze, hogy a helyi hálózati feszültség

megfelel-e a készülék hátlapján található
adattáblán jelzett értéknek. Ha nem, akkor 
forduljon a forgalmazóhoz vagy a szervizhez.

2. A hálózati kábelt csatlakoztassa a fali dugaljba,
ekkor a készülék használatra kész.

3. Ha teljesen feszültségmentesíteni akarja a
készüléket, húzza ki a hálózati kábelt a fali dugaljból.

AUTOMATIKUS ENERGIATAKARÉKOS
KÉSZENLÉTI ÜZEMMÓD
Energiatakarékos szolgáltatásként a rendszer
automatikusan készenléti üzemmódra kapcsol, ha az
MP3-CD / CD lejárta után 15 másodperccel nem
nyomunk le semmit.

Az adattábla a készülék alján található.

ALAPMÛVELETEK
Be- és kikapcsolás és funkció kiválasztása
1. Nyomjuk le a STANDBY ON y gombot a készülék

ki kapcsolásához.
2. Nyomjuk le egyszer vagy többször a SOURCE

gombot a kívánt funkció kiválasztásához: CD,
TUNER, USB PC LINK vagy GAME•AUX .

3. Nyomjuk le a STANDBY ON y gombot a készülék
be kapcsolásához.

Megjegyzés : A hangszín, hangbeállítások, a rádió
programjai és a hangerõ (legfeljebb a VOL 20
hangerõig) tárolódik a készülék memóriájában.

A hangerõ és hangszín beállítása (Id. 2)
1. Állítsa be a hangerõt a VOLUME gomb segítségével.

= A képernyõn megjelenik a hangerõszintet jelzõ
felirat és egy 0-32 közötti szám. 

2. wOOx
A mélyhang kiemeléséhez nyomjuk le egyszer a
wOOx gombot, vagy többször a kikapcsoláshoz.

=A wOOx gomb világít, ha a wOOx be van 
kapcsolva.

Megjegyzés :
- a wOOx a TUNER, CD, USB PC LINK és a

GAME•AUX forrás esetén használható.
- Egyes lemezek valószínıleg magas modulációval van-

nak rögzítve, amely magas hangerõm torzít. Ha ez a
helyzet, kapcsoljuk ki a wOOx funkciót, vagy
csökkentsük a hangerõt.

3. EQUALIZER
A mély, közepes és magas hang beállításához nyomjuk
le egyszer vagy többször az EQUALIZER gombot,
majd az egyes szintek beállításához forgassuk el a
VOLUME gombot.

=A kijelzõn rövid ideig megjelenik a ,
, vagy szint (-5 tõl +5) vagy
.

Magyar KEZELÕGOMBOK

] , vagy
ha nincsen bent CD, illetve a

CD szennyezett, sérült vagy nem megfelelõen
van behelyezve.
– a CD-müveletek ideje alatt

– a MP3-CD müveletek ideje alatt

– Ha a CD le van állítva: az összes zeneszám
száma és a teljes lejátszási idõ

– , ha lezáratlan CD-R(W) lemezt
helyezett a készülékbe.

Megjegyzés: egyes MP3-CD-k beolvasása több mint 10
másodpercig is eltarthat.

4. A 2; gomb megnyomásával indítsa el a lejátszást.
=Jelenik meg: Az aktuális szám sorszáma és a

számból eltelt idõ MP3-CD / CD lejátszás
közben.

=MP3-CD esetében az album száma is megje-
lenik.

5. Ha meg akarja szakítani a lejátszást, nyomja meg
a 2; gombot. Ha folytatni kívánja a lejátszást,
nyomja meg ismét a 2; gombot.
= Kijelzõ: a pause alatt az eltelt lejátszási idõ

villog.

6. A MP3-CD/ CD lejátszás megállításához nyomja meg
a 9 gombot.

7. Nyomjuk le a STANDBY ON y gombot a készülék
be kapcsolásához.

Megjegyzés: A MP3-CD/ CD lejátszása akkor is befe-
jezõdik, ha:

– a CD fedele nyitva van.
– a CD a végére ért
– válasszunk másik hangforrást.

Lejátszás közben nyomjuk le röviden és egymás után a
BAND / DISPLAY gombot a szöveges információ
megjelenítéséhez.
MP3-CD-k
Nyomjuk le röviden és egymás után a BAND / 
DISPLAY gombot a szöveges pl.

– a szám neve és a számból eltelt idõ;
– az album neve és a számból eltelt idõ;
– az album száma és a szám sorszáma és a szám-

ból eltelt idõ;
– ID3 címke adatok, ha vannak. Egyéb esetben a

kijelzõn jelenik meg .

CD-k
Nyomjuk le röviden és egymás után a BAND / 
DISPLAY gombot a szöveges pl.

– Az aktuális szám sorszáma és a számból eltelt
idõ CD lejátszása közben;

– Az aktuális számból hátralévõ idõ.

Másik szám kiválasztása
• Nyomja meg a készüléken a SEARCH ∞ vagy §

gombot egyszer vagy ismételten mindaddig. ( ¡
vagy ™ a távirányítón)

• Ha röviddel a lemez behelyezése után vagy
megszakított lejátszás közben kiválasztottuk egy
szám sorszámát, a lejátszás megkezdéséhez le
kell nyomnunk a 2; gombot. .

Kizárólag MP3-CD módban: 
Elõször nyomja le az ALBUM-ot, aztán a PRESET –
vagy + gombot egyszer vagy többször a kívánt album
eléréséhez.

] Jelenik meg , ha nincs elérhetõ
album.

Dallamrész megkeresése egy számon belül
1. Tartsa lenyomva a SEARCH ∞ vagy § gombot.(a

távirányítón az 5 vagy 6)
– A CD lejátszása nagy sebességgel és alacsony

hangerõn történik.
– MP3-CD gyors elõre / visszafelé keresése közben

nem hallatszik hang.
2. Ha megtalálta a keresett dallamrészt, engedje el a

∞ vagy § gombot.(a távirányítón az 5 vagy 6)

Megjegyzés : Keresni csak számon belül lehet.

Különféle lejátszási módok: SHUFFLE és REPEAT
(ld 4 - 7)
A lejátszás megkezdése elõtt vagy aközben
kiválaszthat különféle lejátszási módokat és áttérhet
egyikrõl a másikra. A lejátszási módok a PROGRAM
funkcióval is kombinálhatók.
shuffle - a teljes CD/a program összes számának
lejátszása véletlen sorrendben
shuffle repeat all - a teljes CD/a program folyam-
atos, ismételt lejátszása véletlen sorrendben
repeat all - a teljes CD/a program ismételt lejátszása
repeat - az aktuális (véletlenszerû) szám folyamatos
lejátszása
1. A kívánt lejátszási mód kiválasztásához addig

nyomja meg ismételten a MODE egyszeri vagy
többszöri. (a távirányítón az SHUFFLE / REPEAT ).

MP3-CD/ CD LEJÁTSZÓ MP3-CD/ CD LEJÁTSZÓ MP3-CD/ CD LEJÁTSZÓ MP3-CD/ CD LEJÁTSZÓ

KA BIZTONSÁGRA VONATKOZÓ TUDNIVALÓK ÉS ÁLTALÁNOS KARBANTARTÁS

FESZÜLTSÉGELLÁTÁS ALAPMÛVELETEK DIGITÁLIS RÁDIÓ DIGITÁLIS RÁDIÓ

USB PC LINK USB PC LINK
4. A telepítési útmutató automatikusan megjelenik. Ha

mégsem, nyissuk meg a CD-ROM meghajtót a
Windows Explorer, és kattintsunk kétszer az 
USBPCLINK.exe fájlra. Ekkor hajtsuk végre az alábbi
lépéseket:
– Válasszuk ki a kívánt nyelvet a felsorolásból.
– Válasszuk ki a installer driver.
– Válasszuk ki a installer MusicMatch jukebox.
– Válasszuk ki a többi opciót (Tutorial, Free good-

ies, FAQ).

Megjegyzés :
- Az elsõ használat elõtt olvassuk el a MusicMatch
oktató anyagot. Ellenõrizzük, hogy a számítógép hang-
ereje megfelelõen van beállítva ahhoz, hogy
hangkimenetet biztosítson a készüléken. Az optimális
teljesítményhez a MusicMatch hangszín funkcióját
alacsony szintre kell állítani.

5. Indítsuk el a MUSICMATCH JUKEBOX, és hoz-
zuk létre a kedvenc számaink lejátszási listáját úgy,
hogy a számítógépen bárhol lévõ szenei számokat a
lejátszási lista ablakba húzzuk.

Megjegyzés: 
-- Ha problémánk adódik az USB PC LINK használatával,
forduljunk az USB PC LINK telepítõ lemezen található FAQ
(gyakran ismétlõdõ kérdések) anyaghoz, vagy látogassunk
el a www.audio.philips.com oldalra a FAQ legutóbbi
frissítéséért.

Az USB PC LINK beállítás utáni mıködtetéséhez
lásd a „Csatlakozás az USB PC LINKKEZ" címı
anyagot. 
A CD digitális kimenetének engedélyezése
Mielõtt CD-ket játszanánk le a számítógép CD-ROM
meghajtóján, konfigurálni kell a számítógép hardverét az
alábbiak szerint:
Windows ME/ 2000/ XP esetében
1. Lépjünk be a rendszerpanel menübe, és kattintsunk

a 'RENDSZER', 'TULAJDONSÁGOK', 
'HARDVER', 'ESZKÖZKEZELÃ', 'CD-ROM
MEGHAJTÓK' és 'TULAJDONSÁGOK' 
elemekre.

Windows 98 SE esetében
2. Ellenõrizzük, hogy be van-e jelölve (engedélyezve

van-e) az 'Digitális CD engedélyezése a CD-
ROM eszköz számára' beállítás.

Megjegyzés:-A windows 98 SE esetében a
helyes konfiguráláshoz valószínıleg szükség van a
számítógép kézikönyvére.

Az USB PC LINK csatlakoztatása (ld 9)
Az USB PC LINK lehetõvé teszi, hogy az erõteljes AZ2558
erõsítõn és hangszórókon keresztül játsszuk le a
számítógépen tárolt zenei anyagainkat

FONTOS!
Ellenõrizzük, hogy telepítve van-e a MusicMatch
szoftver. Az USB PC Link esetében lásd: "Útmu-
tató a gyors beállításhoz" 
1. Kapcsoljuk be a számítógépet, és AZ2558.

] Hogy a számítógép hangereje hallható, és nincs
minimumra állítva.

2. Nyomjuk le egyszer vagy többször a SOURCE ( a
távirányítón az USB) gombot az USB PC LINK
kiválasztásához .

3. Megfelelõ csatlakoztatás esetén a számítógép
automatikusan elindítja a MUSICMATCH 
JUKEBOX szoftvert.
] Digitalizált hang észlelésekor görgetve megje-

lenik az aktuális szám neve.

] Ha egy ideig a felirat jelenik
meg görgetve, ellenõrizzük a számítógép és a
készülék közötti csatlakozást.

4. Nyomjuk le a ¡ vagy ™ gombokat a kívánt szám
lejátszási listán való kieleméséig.

5. A 2; gomb megnyomásával indítsa el a lejátszást.
] Megjelenik a szám ideje, és a szám neve 

egyszer végigfut
Megjegyzés: A kijelzõ CSAK a nagy betıs angol
karaktereket tudja megjeleníteni.
6. Ha szeretnénk megjeleníteni a szám részletes adatait,

nyomjuk le a MODE gombot.
A lejátszási lista lejátszásakor:
– A távirányítón nyomjuk le a SHUFFLE / REPEAT

gombot a számok véletlenszerı lejátszásához /
folyamatos ismétléséhez.

7. A lejátszási módok törléséhez / a lejátszás leál-
lításához nyomjuk le a 9 gombot, vagy válasszunk
másik hangforrást.

ODSTRAÒOVANIE MO\N‡CH CH‡B HIBAKERESÉS

Slovensky 

Magyar

UPOZORNENIE
Ak budete ovládacie gombíky pou|íva† inak∂ie ako je uvedené v tomto návode
na pou|itie, ak vykonáte iné nastavenia alebo aplikujete iné postupy ne| aké sú
v návode uvedené, vystavíte sa nebezpeèenstvu ∂kodlivého o|iarenia alebo
mô|e dôjs† k inej neoèakávanej udalosti.

FIGYELEM
Ha nem az ezen kézikönyvben ismertetett módon használja a szabályzókat,
végzi el a beállításokat, vagy más eljárásokat alkalmaz, akkor veszélyes 
sugárzás érheti, vagy más, bizonytalan kimenetelû esemény történhet.

Prístroj odpovedá predpisom Európskeho spoloèenstva o
poruchách v rádiovej frekvencii.

A készülék megfelel az Európai Unió rádiófrekvenciás zavarra
vonatkozó elõírásainak.

KA BIZTONSÁGRA VONATKOZÓ TUDNIVALÓK
ÉS ÁLTALÁNOS KARBANTARTÁS (Id 0)

• A készüléket, elemeket vagy a CD-t  ne tegye ki ned-
vességnek, esõnek, homoknak vagy túlzott hõnek.

• A készüléket puha, enyhén megnedvesített szarvas-
bõrrel lehet tisztítani. Ne használjon alkoholt,
ammóniát, benzint vagy súrolóanyagot tartalmazó
tisztítószert, mert ezek károsíthatják a készülék
házát.

• A készüléket szilárd, sima felületre helyezze, ahol
nem borulhat fel. A túlmelegedést elkerülendõ
mindig hagyjon kellõ szabad helyet a készülék
körül, hogy szellõzhessen.

A CD-lejátszó és a CD-k kezelése
• Ha a CD-lejátszó nem olvassa jól a CD-ket, a

kereskedelmi forgalomban kapható tisztító CD-vel
tisztítsa meg a lencsét, mielõtt javíttatni vinné a
készüléket. Más tisztítási módszerrel ne próbálkoz-
zon, mert tönkreteheti a lencsét.

• A CD-lejátszó lencséjéhez soha nem szabad hozzányúl-
ni!

• Ha hirtelen kerül a készülék hideg helyrõl melegre,
akkor páralecsapódás keletkezhet és a CD-lejátszó
lencséje bepárásodhat. Ilyenkor nem lehet CD-t
lejátszani. Ne próbálja ilyenkor megtisztítani a
lencsét, hanem hagyja a készüléket meleg helyen,
hogy a nedvesség elpárologjon.

• A CD ajtaját mindig zárja be, hogy a lencsék
porosodása elkerülhetõ legyen.

• A CD-t úgy tisztítsa, hogy középtõl egyenes vonal-
ban kifelé haladva áttörli egy puha, szöszmentes
ruhával. Ne használjon tisztítószert, mert az
károsíthatja a lemezt.

• Sohane írjon a CD-re és ne ragasszon rá címkét.

V prípade akejkoπvek závady, predt¥m ako odnesiete prístroj do opravovne, skontrolujte ho podπa ni|e uveden¥ch
bodov. Ak sa Vám nepodarí problém podπa na∂ich návrhov vyrie∂i†, obrá†te sa na predajòu alebo na servis.

UPOZORNENIE: Neotvárajte kryt prístroja, aby ste neriskovali zásah elektrick¥m
prúdom. Za |iadnych okolností sa nepokú∂ajte prístroj sami opravi†, v tomto prípade toti|
stratíte záruku.

Nie je zvuk/napätie

– Nie je nastavená VOLUME
• Silu zvuku nastavíte regulátorom VOLUME
– Sie†ov¥ prípoj nie je dobre zasunut¥
• Zasuòte dobre sie†ov¥ prípoj
– Vyèerpané/nesprávne vlo|ené napájacie èlánky
• Vlo|te (nové) napájacie èlánky so správnou polaritou
– Zostali pripojené slúchadlá
• Odpojte slúchadlá
– Elektrostatické vybitie / ru∂enie
• Odpojte prístroj. Ak sú vlo|ené batérie, vyberte ich z

priestoru pre batérie. Stlacte a podr|te STANDBY ON
y na dobu 10 sekúnd, potom prístroj znovu zapojte /
vlo|te batérie naspät a pokúste sa prístroj znovu 
aktivovat.

• Ak je prístroj v re|ime USB PC LINK, skontrolujte, ci je
hlasitost vá∂ho pocítaca dostatocne zv¥∂ená a nie nas-
tavená na minimum.

• Ak chcete prehrávat CD disk z CD-ROM mechaniky
vá∂ho pocítaca, pokyny hladajte v USB PC Link -
Enable digital CD audio output

– CD obsahuje iné ako audio súbory
• Stlaète SEARCH ∞ alebo § jeden alebo viackrát,

aby ste sa dostali k CD audio záznamu, namiesto
dátového súboru

Zlá kvalita zvuku v re|ime GAME•AUX
• Nastavte hlasitost na prístroji AZ2558 alebo va∂ej

hernej konzole.

¤um na príjme alebo skreslen¥ príjem rádioprijímaèa

– Elektrická interferencia: prístroj je umiestnen¥ príli∂
blízko k televízoru, video alebo k poèítaèu

• Umiestnite ho vo väè∂ej vzdialenosti od t¥chto prístrojov

Diaπkov¥ ovládaè nefunguje správne 

– Vyèerpané/nesprávne vlo|ené napájacie èlánky
• Vlo|te (nové) napájacie èlánky so správnou polaritou
– Príli∂ veπk¥ uhoπ/vzdialenos† od prístroja
• Zmen∂ite uhoπ/vzdialenos†

Zl¥ príjem rádioprijímaèa

– Slab¥ signál vysielaèa
• FM/ MW: Nastavte teleskopickú anténu FM/ MW, aby

bol príjem èo najlep∂í

Zobrazí sa nápis 

– Na CD-R(W) nie je záznam alebo nie je finalizovaná
• Pou|ívajte finalizovanú CD-R(W)

Zobrazí sa nápis

– Nie je vlo|ené CD 
• Vlo|te vhodn¥ disk
– Po∂kodená alebo zneèistená CD
• Vymeòte/oèistite CD, pozri Údr|ba
– Laserová optika sa opotila
• Poèkajte, a| sa vyjasní

Prehrávaè CD preskakuje skladby

– Po∂kodená alebo ∂pinavá CD
• Vymeòte alebo oèistite CD
– Je zapojená funkcia shuffle alebo program
• Vypnite funkciu shuffle/ program

je zobrazené v re|ime USB PC
LINK na dobu viac ako 10 sekúnd
– Skontrolujte prosím prepojenie medzi pocítacom a

prístrojom. Ak je to potrebné, precítajte si prosím kapi-
tolu Pripojenie ku USB PC LINK, kde nájdete pokyny
pre po|adované pociatocné nastavenie.

• Ubezpecte sa, |e pripojen¥ pocítac je zapnut¥ a softvér
MusicMatch je spusten¥.

Zvuk poèas prehrávania MP3 preskakuje

– Súbor MP3 vytvoren¥ pri úrovni kompresie presahujúcej
320 kbit/s

• Pre vytvorenie CD hudobn¥ch záznamov vo formáte
MP3 pou|ite ni|∂iu úroveò kompresie

Nemo|no nájs† |elan¥ titul MP3

– Zlá pou|itá koncovka a/ alebo názov súboru s
nevhodn¥mi textov¥mi znakmi

• Uistite sa, |e názvy súborov sú napísane s
anglick¥mi textov¥mi znakmi a |e MP3 súbory majú
koncovku ..MMPP33

DÔLE\ITÉ!
Zmeny nie sú v¥robcom povolené a mô|u zru∂it oprávnenie pou|ívatela na pre-
vádzkovanie prístroja AZ2558.

FONTOS!
A Gyártó által nem engedélyezett módosítások miatt megszınhet a felhasználó 
engedélye az AZ2558 mıködtetésére.

Nincs hang/feszültség

– A VOLUME nincs beállítva
• Állítsa be a hangerõt a VOLUME gombbal
– A hálózati csatlakozó nem megfelelõen csatlakozik
• Csatlakoztassa jól a hálózati csatlakozót
– Az elemek kimerültek/nem jól vannak betéve
• Tegye be az (új) elemeket polaritáshelyesen
– Fejhallgató van csatlakoztatva
• Vegye le a fejhallgatót
– Elektrosztatikus kisülés / interferencia
• Húzza ki a készüléket a fali csatlakozóból. Ha elemek

vannak benne, távolítsuk el azokat a tartójukból.
Nyomjuk le 10 másodpercig a STANDBY ON y

fgombot, majd csatlakoztassuk újra a hálózathoz /
helyezzük vissza az elemeket, és próbáljuk meg újból
aktiválni a készüléket.

• USB PC LINK üzemmódban ellenõrizzük, hogy a
számítógép hangereje hallható, és nincs minimumra
állítva.

• Ha a számítógép CD-ROM meghajtójából játszink le
CD-t, olvassuk el az USB PC Link - Enable digital
CD audio output alatti tájékoztatást

– A CD nem audio fájlokat tartalmaz
• Nyomja le még egyszer vagy többször a SEARCH

∞ vagy § gombot, hogy az adatfájlt átlépve zene-
fájlhoz  ugorjon a készülék

Rossz hangminõség GAME•AUX üzemmódban
• Állítsuk be a hangerõt az AZ2558 játékkonzolon.

A rádióadás vétele zajos vagy torz
– Elektromos interferencia: a készülék túl közel van

televízióhoz, képmagnóhoz vagy számítógéphez
• Növelje meg a távolságot

A távirányító nem megfelelõen mûködik
– Az elemek kimerültek/nem jól vannak betéve
• Tegye be az (új) elemeket polaritáshelyesen
– Túl nagy a szög/távolság a készüléktõl
• Csökkentse a szöget/távolságot

Rossz a rádióadás vétele

– Gyenge a rádióadó jele
• FM / MW: Állítsa be az FM/ MW teleszkópanten-

nát, hogy a legjobb legyen a vétel

A felirat látszik
– A CD-R(W) lemezen nincs felvétel vagy nincs

véglegesítve
• Véglegesített CD-R(W) lemezt használjon

A
felirat látszik
– Nincs behelyezve CD
• Helyezzünk be megfelelõ lemezt
– A CD hibás vagy piszkos
• Cserélje ki/tisztítsa meg a CD-t, lásd Karbantartás
– A lézeroptika bepárásodott
• Várjon, míg az optika kitisztul

A CD átugrik számokat

– A CD hibás vagy piszkos
• Cserélje ki vagy tisztítsa meg a CD-t
– A shuffle vagy program be van kapcsolva
• Kapcsolja ki a shuffle/program módot

Az USB PC LINK üzemmódban több mint 10
másodpercig megjelenik a
felirat.
– Ellenõrizzük a számítógép és a készülék közötti csat-

lakozást. Szükség esetén olvassuk el Az USB PC Link
csatlakoztatása címı részt a szükséges eredeti beál-
lításhoz.

• Ellenõrizzük, hogy a csatlakoztatott számítógép be
van-e kapcsolva, és hogy fut-e a MusicMatch szoftver.

A hang kihagyás MP3 lejátszás alatt

– Az MP3 fájl 320kbps feletti tömörítéssel készült
• A CD-számok MP3 formátumba konvertálásánál

alacsonyabb tömörítési szintet használjon

A keresett MP3 cím nem található

– Rossz a fájl kiterjesztése, illetve a fájl neve érvényte-
len karaktereket tartalmaz

• Gyõzõdjön meg arról, hogy a fájlnevek csak az
angol ábécé betüit tartalmazzák, illetve, hogy az
MP3 fájlok neve .MP3-ra végzõdik

Ha bármilyen hiba elõfordul, mielõtt javíttatni vinné a készüléket, ellenõrizze az alább felsoroltakat. Ha a fel-
sorolt javaslatok alapján nem tudja megoldani a problémát, akkor forduljon a forgalmazóhoz vagy a szervizhez.

FIGYELMEZTETÉS: Ne nyissa ki a készülék házát, mert áramütés érheti. Semmilyen
körülmények között se próbálja önmaga megjavítani a készüléket, mert ebben az esetben
megszûnik a garancia.

NEHÉZ!
Fogjuk meg mindkét fogantyút,
amikor szállítjuk vagy felemeljük az
AZ2558 készüléket.

TA\KÉ!
Pri prená∂aní alebo dvíhaní AZ2558
dr|te prístroj za obe rúcky.

ç‡ÒÚÓfl˘‡fl „‡‡ÌÚËfl ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎflÂÚÒfl ËÁ„ÓÚÓ‚ËÚÂÎÂÏ ‚ ‰ÓÔÓÎÌÂÌËÂ Í
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êÓÒÒËÈÒÍÓÈ îÂ‰Â‡ˆËË, Ë ÌË ‚ ÍÓÂÈ ÏÂÂ ÌÂ Ó„‡ÌË˜Ë‚‡ÂÚ Ëı.
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ÚÂËÚÓËË êÓÒÒËË ÔÓ‰‡‚ˆ‡ÏË Ë ÓÙËˆË‡Î¸Ì˚ÏË Ó·ÒÎÛÊË‚‡˛˘ËÏË
(ÒÂ‚ËÒ) ˆÂÌÚ‡ÏË.

3. ç‡ÒÚÓfl˘‡fl „‡‡ÌÚËfl ÌÂ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌflÂÚÒfl Ì‡ ‰ÂÙÂÍÚ˚ ËÁ‰ÂÎËfl,
‚ÓÁÌËÍ¯ËÂ ‚ ÂÁÛÎ Ú̧‡ÚÂ:
‡) ıËÏË˜ÂÒÍÓ„Ó, ÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍÓ„Ó ËÎË ËÌÓ„Ó ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl, ÔÓÔ‡‚¯Ëı
ÔÓÒÚÓÓÌÌËı ÔÂ‰ÏÂÚÓ‚, Ì‡ÒÂÍÓÏ˚ı ‚Ó ‚ÌÛÚ¸ ËÁ‰ÂÎËfl;
·) ÌÂÔ‡‚ËÎ¸ÌÓÈ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË, ‚ÍÎ˛˜‡fl, ÌÓ ÌÂ Ó„‡ÌË˜Ë‚‡flÒ¸,
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂÏ ËÁ‰ÂÎËfl ÌÂ ÔÓ Â„Ó ÔflÏÓÏÛ Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌË˛ Ë ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ ‚
˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆË˛ ËÁ‰ÂÎËfl ‚ Ì‡Û¯ÂÌËÂ Ô‡‚ËÎ Ë ÚÂ·Ó‚‡ÌËÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË;
‚) ËÁÌÓÒ‡ ‰ÂÚ‡ÎÂÈ ÓÚ‰ÂÎÍË, Î‡ÏÔ, ·‡Ú‡ÂÈ, Á‡˘ËÚÌ˚ı ˝Í‡ÌÓ‚,
Ì‡ÍÓÔËÚÂÎÂÈ ÏÛÒÓ‡, ÂÏÌÂÈ, ˘ÂÚÓÍ Ë ËÌ˚ı ‰ÂÚ‡ÎÂÈ Ò Ó„‡ÌË˜ÂÌÌ˚Ï
ÒÓÍÓÏ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl;
„) ÂÏÓÌÚ‡ Ë/ËÎË Ì‡Î‡‰ÍË ËÁ‰ÂÎËfl, ÂÒÎË ÓÌË ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌ˚ Î˛·˚ÏË ËÌ˚ÏË
ÎËˆ‡ÏË ÍÓÏÂ Ó·ÒÎÛÊË‚‡˛˘Ëı ˆÂÌÚÓ‚;
‰) ‡‰‡ÔÚ‡ˆËË Ë ËÁÏÂÌÂÌËfl Ò Ó·˚˜ÌÓÈ ÒÙÂ˚ ÔËÏÂÌÂÌËfl ËÁ‰ÂÎËfl,
ÛÍ‡Á‡ÌÌÓÈ ‚ ËÌÒÚÛÍˆËË Ôo ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË.

4. ç‡ÒÚÓfl˘‡fl „‡‡ÌÚËfl ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸Ì‡ ÔÓ ÔÂ‰˙fl‚ÎÂÌËË ‚ÏÂÒÚÂ Ò
ÓË„ËÌ‡ÎÓÏ Ì‡ÒÚÓfl˘Â„Ó Ú‡ÎÓÌ‡ ÓË„ËÌ‡Î‡ ÚÓ‚‡ÌÓ„Ó ˜ÂÍ‡, ‚˚‰‡ÌÌÓ„Ó
ÔÓ‰‡‚ˆÓÏ, Ë ËÁ‰ÂÎËfl, ‚ ÍÓÚÓÓÏ Ó·Ì‡ÛÊÂÌ˚ ‰ÂÙÂÍÚ˚.

5. ç‡ÒÚÓfl˘‡fl „‡‡ÌÚËfl ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸Ì‡ ÚÓÎ¸ÍÓ ‰Îfl ËÁ‰ÂÎËÈ,
ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÏ˚ı ‰Îfl ÎË˜Ì˚ı ·˚ÚÓ‚˚ı ÌÛÊ‰, Ë ÌÂ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌflÂÚÒfl Ì‡
ËÁ‰ÂÎËfl, ÍÓÚÓ˚Â ËÒÔÓÎ¸ÁÛ˛ÚÒfl ‰Îfl ÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍËı, ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌ˚ı ËÎË
ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚ı ˆÂÎÂÈ.

èÓ ‚ÒÂÏ ‚ÓÔÓÒ‡Ï „‡‡ÌÚËÈÌÓ„Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl ËÁ‰ÂÎËÈ îËÎËÔÒ
Ó·‡˘‡ÈÚÂÒ¸ Í Ç‡¯ÂÏÛ ÏÂÒÚÌÓÏÛ ÔÓ‰‡‚ˆÛ.
îËÏ‡ îËÎËÔÒ ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÚ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ ÒÓÍË ÒÎÛÊ·˚ ËÁ‰ÂÎËfl:

ÉÛÔÔ‡ 1–5 ÎÂÚ
ê‡‰ËÓ, ‡‰ËÓ·Û‰ËÎ¸ÌËÍË, Ï‡„ÌËÚÓÎ˚, ÔÂÂÌÓÒÌ˚Â Ï‡„ÌËÚÓÎ˚,
ÚÂÎÂÙÓÌÌ˚Â ‡ÔÔ‡‡Ú˚ (ÔÓ‚Ó‰Ì˚Â) Ë ‰Û„‡fl ÔÓ‰ÛÍˆËfl, ËÏÂ˛˘‡fl
ÌÂ·ÓÎ¸¯Û˛ ÒÚÓËÏÓÒÚ¸.

ÉÛÔÔ‡ 2–7 ÎÂÚ
èÂÒÓÌ‡Î¸Ì˚Â ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ˚ Ë ÔÂeÙÂËÈÌ˚Â ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡, ˆ‚ÂÚÌ˚Â
ÚÂÎÂ‚ËÁÓ˚ (‚ÍÎ˛˜‡fl ÔÓÂÍˆËÓÌÌ˚Â), ‚Ë‰ÂÓÏ‡„ÌËÚÓÙÓÌ˚,
‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸Ì˚Â Ï‡„ÌËÚÓÎ˚, Hi-Fi Á‚ÛÍÓ‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰fl˘‡fl ‡ÔÔ‡‡ÚÛ‡
(‚ÍÎ˛˜‡fl ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ˚), ‚Ë‰ÂÓÍ‡ÏÂ˚ Ô ÔÂÂÌÓÒÌ˚Â ‚Ë‰ÂÓÛÒÚÓÈÒÚ‚‡,
‡‰ËÓÚÂÎÂÙÓÌ˚ (·ÂÒÔÓ‚Ó‰Ì˚Â), ˆËÙÓ‚˚Â ÒoÚo‚˚Â ÚÂÎÂÙÓÌ˚ Ë
‡ÔÔ‡‡ÚÛ‡ Ë„Ó‚Ó„Ó Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËfl.

îËÏ‡ îËÎËÔÒ Û‰ÂÎflÂÚ ·ÓÎ¸¯ÓÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Í‡˜ÂÒÚ‚Û ‚˚ÔÛÒÍ‡ÂÏÓÈ
ÔÓ‰ÛÍˆËË. èË ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËË ÂÂ ‰Îfl ÎË˜Ì˚ı (·˚ÚÓ‚˚ı) ÌÛÊ‰ Ò
ÒÓ·Î˛‰ÂÌËÂÏ Ô‡‚ËÎ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ÒÓÍ Ëı ÒÎÛÊ·˚ ÏÓÊÂÚ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ
ÔÂ‚˚ÒËÚ¸ ÓÙËˆË‡Î¸Ì˚È ÒÓÍ ÒÎÛÊ·˚, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚È ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò
‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ËÏ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ Ó Ô‡‚‡ı ÔÓÚÂ·ËÚÂÎÂÈ.

îËÏ‡ îËÎËÔÒ
î‡ÍÒ: (095)755-69-23

✃

Környezetvédelmi szempontok
A készülék csomagolása fölösleges anyagokat nem tartalmaz. Mindent megtettünk annak
érdekében, hogy a csomagolóanyagok könnyen szétválaszthatók legyenek három egynemû
anyagra: karton (doboz), polisztirol (hungarocell), polietilén (zacskók, védõlap).

A készülék olyan anyagokból áll, melyek újrahasznosíthatók, ha a szétszerelést hozzáértõcég
végzi. Kérjük, hogy a csomagolóanyagokat, kimerült elemeket és a kiöregedett készüléket a
helyi elõírások figyelembevételével helyezze a hulladékgyûjtõkbe.

SLOVAK REPUBLIC

Prístroj sa nesmie pou|íva† v mokrom a vlhkom prostredí! Chránte pred striekajúcou 
a kvapkajúcou vodou!

Pre ochranu |ivotného prostredia
Prístroj nie je zabalen¥ do nadbytoèn¥ch obalov. Urobili sme v∂etko preto, aby obal mohol
by† rozdelen¥ na tri rovnorodé materiály: kartón (obaly), polystyrol (protinárazové vlo|ky) a
polyetylén (vrecká, ochranná fólia).

Prístroj je vyroben¥ z tak¥ch materiálov, ktoré je mo|né znovu spracova†, ak demontá|
vykonáva ∂peciálne vybavená odborná firma. Obalov¥ materiál, pou|ité batérie a u|
nepou|iteπn¥ prístroj vlo|te, prosím, podπa miestnych predpisov a zvyklostí do nádob na
odpadky.

MAGYARORSZÁG

Minõségtanúsítás
A garanciajegyen feltüntetett forgalombahozó vállalat a 2/1984. (III.10.) 
BkM-IpM együttes rendelet értelmében tanúsítja, hogy ezen készülék megfelel
a mûszaki adatokban megadott értékeknek.

Figyelem!
A meghibásodott készüléket - beleértve a hálózati csatlakozót is - csak 
szakember (szerviz) javíthatja.

Ne tegye ki a készüléket esõnek vagy nedvesség hatásának!

Garancia
A forgalombahozó vállalat a termékre 12 hónap garanciát vállal.

Névleges feszültség ................................................................220–230 V
Elemes mûködéshez.....................................................................8 × R20
Névleges frekvencia ........................................................................50 Hz

Teljesítmény
maximális ...............................................................................≤ 54 W
névleges.....................................................................................15 W
készenléti állapotban...............................................................≤ 5 W

Érintésvédelmi osztály II.

Tömeg..............................................................................................5,5 kg

Befoglaló méretek
szélesség ...............................................................................567 mm
magasság ..............................................................................185 mm
mélység .................................................................................301 mm

Rádiórész vételi tartomány
URH.............................................................................87,5–108 MHz
Középhullámú ..............................................................531–1602 kHz

Erõsítõrész
Kimeneti teljesítmény.........................................................800 W PMPO

2 × 10 W RMS

Megjegyzés

Poznámka

Magyar

2 x AAA

2

3

4

5

A

X

0

6

8

9

USB

B

7
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ÔÓÒÚ‡‚ÎflÂÏ˚Â ÔËÌ‡‰ÎÂÊÌÓÒÚË
– Ñ‡Ú˜ËÍ ‰ËÒÚ‡ÌˆËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl
– Í‡·ÂÎ¸ USB
– ‚Ë‰ÂÓ Í‡·ÂÎ¸
– ÛÒÚ‡ÌÓ‚˘ËÍÓÏ CD-ROM USB PC LINK
– CÂÚÂ‚Ó„Ó ÔÓ‚Ó‰‡

ÇÖêïçüü à èÖêÖÑçüü èÄçÖãà (ÒÏ. 1)
1 p - „ÌÂÁ‰Ó 3,5 ÏÏ ‰Îfl ÒÚÂÂÓÌ‡Û¯ÌËÍÓ‚.
èËÏÂ˜‡ÌËÂ: èË ÔÓ‰ÒÓÂ‰ËÌÂÌËË Ì‡Û¯ÌËÍÓ‚
ÍÓÎÓÌÍË ÓÚÍÎ˛˜‡˛ÚÒfl.

2 VOLUME -Â„ÛÎËÛÂÚ ÛÓ‚ÂÌ¸ Á‚ÛÍ‡ ËÎË
ÛÓ‚ÂÌ¸ ˝Í‚‡Î‡ÈÁÂ‡ (BASS/ MID /HIGH)

3 STANDBY ON y - ‚ÍÎ˛˜‡ÂÚ / ‚˚ÍÎ˛˜‡ÂÚ
ÔË·Ó

4 SOURCE - ‚˚·Ó ËÒÚÓ˜ÌËÍ‡ Á‚ÛÍ‡ ‰Îfl ÙÛÌÍˆËÈ:
CD/ TUNER/ USB PC LINK/ GAME •AUX

5 IR SENSOR -ËÌÙ‡Í‡ÒÌ̊ È ÒÂÌÒÓ ‰Îfl
‰ËÒÚ‡Ì̂ ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl.

6 LCD ‰ËÒÔÎÂÈ - ‰Îfl ÔÓÍ‡Á‡ ÒÚ‡ÚÛÒ‡ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡.
7 [dB]: - ‚˚‚Ó‰ ÏÓ˘ÌÓÒÚË ÌËÊÌËı Á‚ÛÍÓ‚˚ı ˜‡ÒÚÓÚ.
8 ALBUM /PRESET -, + :

íÓÎ¸ÍÓ MP3: ‚˚·Ó ÔÂ‰˚‰Û˘Â„Ó/ÒÎÂ‰Û˛˘Â„Ó
‡Î¸·ÓÏ‡
TUNER: ‚˚·Ó ÔÂ‰˚‰Û˘ÂÈ /ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÈ
Á‡ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌÌÓÈ ÒÚ‡ÌˆËË

SEARCH ∞ , §
MP3-CD / CD :
- ‰Îfl ÔÓËÒÍ‡ ‚ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË Ì‡Á‡‰;
- ‚ÔÂÂ‰ ‚ ÔÂ‰ÂÎ‡ı ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌÓÈ Á‚ÛÍÓ‚ÓÈ

‰ÓÓÊÍË.
USB PC LINK -ÔÂÂıÓ‰ Ì‡ Ì‡˜‡ÎÓ
ÔÂ‰˚‰Û˘ÂÈ/ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÈ ‰ÓÓÊÍË
TUNER : - ‰Îfl Ì‡ÒÚÓÈÍË Ì‡ ‡‰ËÓÒÚ‡ÌˆËË

2;- ‰Îfl Ì‡˜‡Î‡ ËÎËÔÂ˚‚‡ÌËfl ÔÓË„˚‚‡ÌËfl
MP3/ CD/ USB PC LINK 

9 - ÔÂÍ‡˘‡ÂÚ ‚ÓÒÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËÂ ‰ËÒÍ‡ MP3/CD
/ CD / USB PC LINK ;
- Û‰‡ÎflÂÚ ÔÓ„‡ÏÏÛ MP3/CD

MODE :
- ‰Îfl ‚˚·Ó‡ ‡ÁÎË˜Ì˚ı ÂÊËÏÓ‚

ÔÓË„˚‚‡ÌËfl: repeat ËÎË shuffle
9 USB - ÒÓÂ‰ËÌËÚÂ ˝ÚÓÚ ‡Á˙ÂÏ Ò ÔÓÚÓÏ USB

ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ‡ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ Í‡·ÂÎfl USB 
0 GAMESOUND - ‚˚·Ó Á‚ÛÍÓ‚˚ı ˝ÙÙÂÍÚÓ‚

BLAST/ PUNCH/ SPEED/ NORMAL ‚ ÂÊËÏÂ Ë„˚
WOOX - ‚˚·Ó ‚ÍÎ/‚˚ÍÎ. ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓ„Ó
‡Ò¯ËÂÌËfl ÌËÊÌËı Á‚ÛÍÓ‚˚ı ˜‡ÒÚÓÚ
EQUALIZER -‚˚·Ó ÌËÊÌËı, ÒÂ‰ÌËı Ë ‚˚ÒÓÍËı
˜‡ÒÚÓÚ.

PROG
MP3-CD / CD : -‰Îfl Ó„‡ÏÏËÓ‚‡ÌËfl
Á‚ÛÍÓ‚˚ı ‰ÓÓÊÂÍ Ë ÔÓÒÏÓÚ‡ ÔÓ„‡ÏÏ˚
TUNER: - ‰Îfl ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌËfl

‡‰ËÓÒÚ‡ÌˆËÈ.
BAND / DISPLAY

BAND : - ‚˚·Ó ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ‡ ‚ÓÎÌ
DISPLAY: - ‚˚‚Ó‰ ÙÛÌÍˆËÈ MP3-CD

! AUDIO IN ( LEFT / RIGHT) -ÎËÌÂÈÌÓÂ „ÌÂÁ‰Ó
(LINE-IN) ‚ÌÂ¯ÌÂ„Ó ‡Û‰ËÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡.
VIDEO IN - ÒÓı‡ÌÂÌËÂ ‚Ë‰ÂÓ ‡Á˙ÂÏ‡ Ì‡ ÏÂÒÚÂ
(ÒË„Ì‡Î ÓÚÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ. íÓÎ¸ÍÓ ‰Îfl ‡·ÓÚ˚ Ò
Í‡·ÂÎÂÏ.)

@ OPEN•CLOSE – ‰Îfl ÓÚÍ˚ÚËfl/Á‡Í˚ÚËfl
ÓÚ‰ÂÎÂÌËfl CD

áÄÑçüü èÄçÖãú (ÒÏ. 1)
# íÂÎÂÒÍÓÔË˜ÂÒÍ‡fl ‡ÌÚÂÌÌ‡ - ‰Îfl ÛÎÛ˜¯ÂÌËfl

ÔËÂÏ‡ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ‡ FM.
$ éÚ‰ÂÎÂÌËÂ ‰Îfl ·‡Ú‡ÂÈ - ‰Îfl ‚ÓÒ¸ÏË

·‡Ú‡ÂÈ ÚËÔ‡ 8 R-20, UM-1 ËÎË D-cells
% AC MAINS - „ÌÂÁ‰Ó ‰Îfl ÒÂÚÂ‚Ó„Ó ÔÓ‚Ó‰‡.
^ VIDEO OUT- ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËÂ „ÌÂÁ‰‡ VIDEO IN Ì‡

TV ËÎË VCR ‰Îfl ÔÓÒÏÓÚ‡ ËÎË Á‡ÔËÒË.

ÑàëíÄçñàéççéÖ ìèêÄÇãÖçàÖ (ÒÏ. 1)
1 CD - ‚˚·Ó ËÒÚÓ˜ÌËÍ‡ Á‚ÛÍ‡ MP3-CD / CD

TUNER - ‚˚·Ó Ú˛ÌÂ‡ / ‚ÓÎÌÓ‚˚ı ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌÓ‚ ‚
Í‡˜ÂÒÚ‚Â ËÒÚÓ˜ÌËÍ‡ Á‚ÛÍ‡
USB - ‚˚·Ó USB PC LINK
AUX - ‚˚·Ó GAME •AUX

2 y -ÔÂÂÍÎ˛˜ÂÌËÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ‚ ÂÁÂ‚Ì˚È ÂÊËÏ
/ ‚ÍÎ˛˜ÂÌËÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡, ÂÒÎË ÓÌÓ ‡·ÓÚ‡ÂÚ ÓÚ
ËÒÚÓ˜ÌËÍ‡ ÔËÚ‡ÌËfl ÔÂÂÏÂÌÌÓ„Ó ÚÓÍ‡.
(Ç˚ÍÎ˛˜ÂÌËÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡, ÚÓÎ¸ÍÓ ÂÒÎË ÔËÚ‡ÌËÂ ÓÚ
·‡Ú‡ÂÂÍ)

3 REPEAT -ÔÓ‚ÚÓÂÌËÂ ‚ÒÂı ‰ÓÓÊÂÍ Ì‡ ËÒÚÓ˜ÌËÍÂ
USB PC LINK ËÎË ‚˚·Ó ÂÊËÏÓ‚ ÔÓ‚ÚÓÂÌËfl Ì‡
ËÒÚÓ˜ÌËÍÂ CD.
SHUFFLE -‚ÓÒÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËÂ ‰ÓÓÊÂÍ MP3-CD/CD
‚ ÔÓËÁ‚ÓÎ¸ÌÓÏ ÔÓfl‰ÍÂ Ò ËÒÚÓ˜ÌËÍÓÏ CD / USB
PC LINK
MUTE - ÔÂ˚‚‡ÌËÂ/ ‚ÓÁÓ·ÌÓ‚ÎÂÌËÂ Á‚ÛÍ‡

4 VOL 4, 3 -- Â„ÛÎËÛÂÚ ÛÓ‚ÂÌ¸ Á‚ÛÍ‡ ËÎË
ÛÓ‚ÂÌ¸ ˝Í‚‡Î‡ÈÁÂ‡ (BASS/ MID /HIGH)

5 ¡ , ™ -‚˚·Ó ÔÂ‰˚‰Û˘Â„Ó/ÒÎÂ‰Û˛˘Â„Ó
Á‚ÛÍÓ‚ÓÈ ‰ÓÓÊÍË ÔpÓË„p˚‚‡ÌË MP3-CD / CD /
USB PC LINK 
9 - ÔÂÍ‡˘‡ÂÚ ‚ÓÒÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËÂ ‰ËÒÍ‡ MP3/CD

/ CD / USB PC LINK ;
- Û‰‡ÎflÂÚ ÔÓ„‡ÏÏÛ MP3/CD

2. ç‡ÊÏËÚ PROG ‚ Ú˜ÌË 4 ËÎË ·ÓÎ¸¯ ÒÍ ‰Îfl
‚ÍÎ˛˜ÌËfl ÔpÓ„p‡ÏÏËpÓ‚‡ÌËfl ‡‚ÚÓÒÓxp‡ÌÌËfl.
= Ì‡ ‰ËÒÔÎÂÂ ‚˚‚Ó‰ËÚÒfl Ë

ËÏÂ˛˘ËÂÒfl ÒÚ‡ÌˆËË ÔÓ„‡ÏÏËÛ˛ÚÒfl ‚
ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÏ ÔÓfl‰ÍÂ: ÒÌ‡˜‡Î‡ ÒÚ‡ÌˆËË
‚ÓÎÌÓ‚Ó„Ó ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ‡ FM, Á‡ÚÂÏ MW. èÓÒÎÂ
ÚÓ„Ó, Í‡Í ‚ÒÂ ÒÚ‡ÌˆËË Á‡ÌÂÒÂÌ˚ ‚ Ô‡ÏflÚ¸,
‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍË Ì‡˜ÌÂÚ ‡·ÓÚ‡Ú¸ ÔÂ‚‡fl
ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸ÌÓ Á‡‰‡ÌÌ‡fl ÒÚ‡ÌˆËfl.

èÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌËÂ ÒÚËp‡˛ÚÒfl
1. ç‡ÒÚÓÈÚÂÒ¸ Ì‡ ÌÛÊÌÛ˛ ‚‡Ï ‡‰ËÓÒÚ‡ÌˆË˛

(ÒÏ. ‡Á‰ÂÎ «ç‡ÒÚÓÈÍ‡ Ì‡ ‡‰ËÓÒÚ‡ÌˆËË»).
2. ç‡ÊÏËÚÂ ÍÌÓÔÍÛ PROG ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚

‚ÍÎ˛˜ËÚ¸ ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌËÂ.
= ÑËÒÔÎÂÈ: ÏË„‡ÂÚ Ì‡‰ÔËÒ¸ program .

3. ç‡ÊËÏ‡ÈÚÂ ALBUM / PRESET - ËÎË + Ó‰ËÌ
ËÎË ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‡Á ‰Îfl ÔËÒ‚ÓÂÌËfl ˝ÚÓÈ
ÒÚ‡ÌˆËË ÌÓÏÂ‡ ÓÚ 1 ‰Ó 30.

4. ç‡ÊÏËÚÂ ÍÌÓÔÍÛ PROG Â˘Â ‡Á ‰Îfl ÚÓ„Ó,
˜ÚÓ·˚ ÔÓ‰Ú‚Â‰ËÚ¸ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ.
= Ì‡ ‰ËÒÔÎÂÂ ‚˚‚Ó‰ËÚÒfl ‚ÓÎÌÓ‚ÓÈ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ,

˜‡ÒÚÓÚÛ Ë ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸ÌÓ Á‡‰‡ÌÌÛ˛
ÒÚ‡ÌˆË˛ ÌÓÏÂ

5. èÓ‚ÚÓËÚÂ ‚˚¯ÂÓÔËÒ‡ÌÌ˚Â ¯‡„Ë ‰Îfl ÚÓ„Ó,
˜ÚÓ·˚ Á‡ÌÂÒÚË ‚ Ô‡ÏflÚ¸ ‰Û„ËÂ ‡‰ËÓÒÚ‡ÌˆËË.

èËÏÂ˜‡ÌËÂ : Ç˚ ÏÓÊÂÚÂ ÔÂÂÔËÒ‡Ú¸
Á‡ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌÌÛ˛ ‡‰ËÓÒÚ‡ÌˆË˛, Á‡ÌÂÒfl Ì‡
ÂÂ ÏÂÒÚÓ ‰Û„Û˛ ˜‡ÒÚÓÚÛ.

Ç˚·Ó Á‡ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌÌÓÈ ÒÚ‡ÌˆËË
ç‡ÊËÏ‡ÈÚÂ ALBUM / PRESET - ËÎË + Ó‰ËÌ ËÎË
ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‡Á , ÔÓÍ‡ ÌÂ ·Û‰ÂÚ ‚˚‚Ó‰ËÚ¸Òfl ÌÛÊÌ‡fl
ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸ÌÓ Á‡‰‡ÌÌ‡fl ÒÚ‡ÌˆËfl.

èPOàÉPbIBATEãb ÑàCKOB MP3- CD
ÇÄÜçõÖ ëèÖñàîàäÄñàà
èÓ‰‰ÂÊË‚‡ÂÏ˚Â ÙÓÏ‡Ú˚:
• îÓÏ‡Ú ‰ËÒÍ‡ ISO9660, ÍÓÏÔ‡ÍÚ-‰ËÒÍË Joliet Ë

‰ÓÁ‡ÔËÒ˚‚‡ÂÏ˚Â. èË Á‡ÔËÒË ‰ËÒÍÓ‚ CD-ROM
ËÒÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂ ÙÓÏ‡Ú ISO9660.

• îÓÏ‡Ú˚ ÏÛÁ˚Í‡Î¸Ì˚ı Ù‡ÈÎÓ‚ MP3.
• ÅËÚ-ÂÈÚ MP3 (ÒÍÓÓÒÚ¸ ÔÂÂ‰‡˜Ë ‰‡ÌÌ˚ı): 32-

320 Í·ËÚ/Ò Ë ÔÂÂÏÂÌÌ˚È ·ËÚ-ÂÈÚ.
• äÓÏÔ‡ÍÚ-‰ËÒÍË CD-R Ë CD-RW 650å·ËÚ Ë 700å·ËÚ.
• ÇÎÓÊÂÌÌ‡fl ÒÚÛÍÚÛ‡ Í‡Ú‡ÎÓ„‡ Ï‡ÍÒËÏÛÏ 8

ÛÓ‚ÌÂÈ (Ï‡ÍÒ. 64 ÁÌ‡Í‡).

é·˘ËÂ Ò‚Â‰ÂÌËfl
íÂıÌÓÎÓ„Ëfl ÛÔÎÓÚÌÂÌËfl ÏÛÁ˚Í‡Î¸Ì˚ı Ù‡ÈÎÓ‚ MP3
(ÄÛ‰ËÓ ÛÓ‚ÂÌ  ̧MPEG 3) ÛÔÎÓÚÌflÂÚ ËÒıÓ‰Ì˚Â Á‚ÛÍÓ‚˚Â

‰‡ÌÌ˚Â ‰Ó 10 ‡Á ·ÂÁ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÔÓÚÂË Í‡˜ÂÒÚ‚‡
Á‚ÛÍ‡. ùÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ Á‡ÔËÒ‡Ú  ̧Ì‡ Ó‰ÌÓÏ ‰ËÒÍÂ CD-
ROM ‰Ó 10 ˜‡ÒÓ‚ ÏÛÁ˚ÍË Ò Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÏ ÍÓÏÔ‡ÍÚ-‰ËÒÍ‡.

ä‡Í Á‡ÔËÒ‡Ú¸ ÏÛÁ˚Í‡Î¸Ì˚Â Ù‡ÈÎ˚ MP3
Ç˚ ÏÓÊÂÚÂ ÎË·Ó Á‡„ÛÁËÚ¸ Á‡ÍÓÌÌ˚Â Ù‡ÈÎ˚ MP3
ËÁ ËÌÚÂÌÂÚ, ÎË·Ó ÔÂÓ·‡ÁÓ‚‡Ú¸ ‚‡¯ ‡Û‰ËÓ
ÍÓÏÔ‡ÍÚ-‰ËÒÍ ‚ ÙÓÏ‡Ú MP3 Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ Î˛·ÓÈ
ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÍÓ‰ËÓ‚‡ÌËfl MP3, Ë Á‡ÚÂÏ Á‡ÔËÒ‡Ú¸ Ì‡
‰ËÒÍ CD-R(W).
• ÑÎfl ‰ÓÒÚËÊÂÌËfl ıÓÓ¯Â„Ó Í‡˜ÂÒÚ‚‡ Á‚Û˜‡ÌËfl

‰Îfl Ù‡ÈÎÓ‚ MP3 ÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÚÒfl ·ËÚ-ÂÈÚ ÌÂ
ÏÂÌÂÂ 128 Í·ËÚ/Ò.

• çÂÍÓÚÓ˚Â ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÍÓ‰ËÓ‚‡ÌËfl ÏÓ„ÛÚ
Ó·ÂÒÔÂ˜ËÚ¸ Á‡˘ËÚÛ ÏÛÁ˚Í‡Î¸Ì˚ı Ù‡ÈÎÓ‚, Ú.Â.
Ù‡ÈÎ˚ ÏÓ„ÛÚ ÔÓÒÎÛ¯Ë‚‡Ú¸Òfl ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡
ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÂ, Ì‡ ÍÓÚÓÓÏ ÓÌË ·˚ÎË ÒÓÁ‰‡Ì˚. ÖÒÎË
‚˚ Á‡ÔËÒ˚‚‡ÂÚÂ Ú‡ÍËÂ Ù‡ÈÎ˚ Ì‡ ‰ËÒÍÂ CD-ROM,
ÚÓ ‚˚ ÌÂ ÒÏÓÊÂÚÂ ÔÓÒÎÛ¯Ë‚‡Ú¸ Ëı Ì‡ ˝ÚÓÏ 

ÛÒÚÓÈÒÚ‚Â. èÂÂ‰ ÒÓÁ‰‡ÌËÂÏ ÏÛÁ˚Í‡Î¸Ì˚ı
Ù‡ÈÎÓ‚ ‰ÂÁ‡ÍÚË‚ËÛÈÚÂ ÙÛÌÍˆË˛ Á‡˘ËÚ˚
ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÍÓ‰ËÓ‚‡ÌËfl. Ç Ú‡ÍÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ‚˚
‰ÓÎÊÌ˚ ÒÓ·Î˛‰‡Ú¸ ‚ÒÂ ÏÂÒÚÌ˚Â ËÎË
ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚Â ‡‚ÚÓÒÍËÂ Ô‡‚‡.

èË Á‡ÔËÒË ÍÓÏÔ‡ÍÚ-‰ËÒÍ‡ MP3
• èÓ‚Â Ú̧Â, ˜ÚÓ ‚ ÍÓÌˆÂ ËÏÂÌ Ù‡ÈÎÓ‚ MP3

ÛÍ‡Á‡ÌÓ .mp3
• àÒÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂ ÔÓ„‡ÏÏÛ Á‡ÔËÒË, ÒÔÓÒÓ·ÌÛ˛

Á‡ÔËÒ˚‚‡Ú¸ Ì‡Á˚‚‡ÌËfl Á‡ÔËÒÂÈ (Ù‡ÈÎÓ‚) MP3
‚ ˜ËÒÎÓ‚ÓÏ Ë ‡ÎÙ‡‚ËÚÌÓÏ ÔÓfl‰ÍÂ.
èÓ‰Ó·Ì˚Â Ò‚Â‰ÂÌËfl Ó ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËË
ÔÓ„‡ÏÏÓÈ ÛÍ‡Á‡Ì˚ ‚ ËÌÒÚÛÍˆËflı ÔÓ
˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ÔÓ„‡ÏÏ˚.

• èË ‚˚ÔÓÎÌÂÌËË Á‡ÔËÒË Ì‡ CD-RW, Û·Â‰ËÚÂÒ¸,
˜ÚÓ ‚˚ Á‡Í˚ÎË (Á‡ÍÓÌ˜ËÎË) ‚ÒÂ ÒÂ‡ÌÒ˚
‡·ÓÚ˚, ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ÏÓ„ÎÓ
Ò˜ËÚ˚‚‡Ú¸ Ë ‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸ ‰ÓÓÊÍË.

ä‡Í Ó„ËÌËÁÓ‚‡Ú¸ Ù‡ÈÎ˚ MP3
Ç˚ ÏÓÊÂÚÂ Á‡ÔËÒ‡Ú¸ Ì‡ Ó‰ÌÓÏ ÍÓÏÔ‡ÍÚ-‰ËÒÍÂ MP3
‰Ó 35 ‡Î¸·ÓÏÓ‚ Ë ‰Ó 400 Á‡ÔËÒÂÈ, ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË
ÓÚ ‡ÁÏÂÓ‚ ÏÛÁ˚Í‡Î¸Ì˚ı Ù‡ÈÎÓ‚.
ÄÎ¸·ÓÏ˚ Ë Ì‡Á‚‡ÌËfl Á‡ÔËÒÂÈ ÒÓÚËÛ˛ÚÒfl ‚
‡ÎÙ‡‚ËÚÌÓÏ ÔÓfl‰ÍÂ.
• ÄÎ¸·ÓÏ˚ Ë Ì‡Á‚‡ÌËfl Á‡ÔËÒÂÈ Ì‡ ÍÓÏÔ‡ÍÚ-‰ËÒÍÂ

MP3 ÔÓÍ‡Á˚‚‡˛ÚÒfl Ì‡ ‰ËÒÔÎÂÂ ˆËÙ‡ÏË.

ÇÄÜHO!
ùÚÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ÌÂ ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡ÂÚ/ÔÓË„˚‚‡ÂÚ
ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÂ:
• èÛÒÚ˚Â ‡Î¸·ÓÏ˚: ÔÛÒÚÓÈ ‡Î¸·ÓÏ - ˝ÚÓ ‡Î¸·ÓÏ,

èPOàÉPbIBATEãb ÑàCKOB MP3- CD

GAMESOUND USB PC LINK
èËÏÂ˜‡ÌËÂ :-ÑÎfl windows 98 SE ÏÓÊÂÚ

‚ÓÁÌËÍÌÛÚ¸ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ¸ Ó·‡ÚËÚ¸Òfl Í
ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Û ‰Îfl ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ‡, ˜ÚÓ·˚ Ô‡‚ËÎ¸ÌÓ
‚˚ÔÓÎÌËÚ¸ ÍÓÌÙË„Û‡ˆË˛.

èÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËÂ Í USB PC LINK (ÒÏ 9)
USB PC LINK ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ‚‡Ï ‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸ Ì‡
ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÂ ÏÛÁ˚Í‡Î¸ÌÛ˛ ÍÓÎÎÂÍˆË˛ ˜ÂÂÁ ÏÓ˘Ì˚È
ÛÒËÎËÚÂÎ¸ Ë „ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎË AZ2558.

ÇçàåÄçàÖ!
ì·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ ÔÓ„‡ÏÏÌÓÂ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ
MusicMatch ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ. é·‡ÚËÚÂÒ¸ Í Quick...
Á‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËÂÈ ÔÓ USB PC Link.
1. ÇÍÎ˛˜ËÚÂ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ Ë AZ2558.

] ˜ÚÓ·˚ ÛÓ‚ÂÌ¸ „ÓÏÍÓÒÚË ·˚Î ÒÎ˚¯ËÏ˚È Ë
ÌÂ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ Ì‡ ÏËÌËÏÛÏ.

2. ç‡ÊÏËÚÂ SOURCE ( USB Ì‡ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Â
‰ËÒÚ‡ÌˆËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl) Ó‰ËÌ ËÎË ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ
‡Á, ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ USB PC LINK

3. èË Ô‡‚ËÎ¸ÌÓÏ ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËË ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ
‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍË Á‡ÔÛÒÚËÚ MUSICMATCH 
JUKEBOX.
] èË ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËË ÔflÏÓ„Ó ‚ÓÒÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËfl

Á‚ÛÍ‡ Ì‡˜ËÌ‡ÂÚ ÔÓÍÛ˜Ë‚‡Ú¸Òfl ËÏfl ÚÂÍÛ˘ÂÈ
‰ÓÓÊÍË.

] ÖÒÎË ÊÂ ‚˚‚Ó‰ËÚÒfl , ÚÓ
ÔÓ‚Â Ú̧Â
ÒÓÂ‰ËÌÂÌËÂ ÏÂÊ‰Û ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÓÏ Ë ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó.

4. ç‡ÊËÏ‡ÈÚÂ ¡ ËÎË ™ ‰Ó ÚÂı ÔÓ, ÔÓÍ‡ ÌÂ ·Û‰ÂÚ
ÔÓ‰Ò‚Â˜ÂÌ‡ ÌÛÊÌ‡fl ‰ÓÓÊÍ‡ ‚ ÒÔËÒÍÂ.

5. ç‡ÊÏËÚÂ ÍÌÓÔÍÛ 2; ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ Ì‡˜‡Ú¸
ÔÓË„˚‚‡ÌËÂ.
] èÓfl‚ÎflÂÚÒfl ‚ÂÏfl ‚ÓÒÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËfl

‰ÓÓÊÍË, ‡ Ú‡ÍÊÂ Ó‰ËÌ ‡Á ÔÓÍÛ˜Ë‚‡ÂÚÒfl
ËÏfl ‰ÓÓÊÍË

èËÏÂ˜‡ÌËÂ : ÑËÒÔÎÂÈ ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡ÂÚ íéãúäé
‡Ì„ÎËÈÒÍËÂ ·ÛÍ‚˚ ‚ ‚ÂıÌÂÏ Â„ËÒÚÂ.

6. ÖÒÎË ‚˚ ıÓÚËÚÂ Û‚Ë‰ÂÚ¸ ÔÓ‰Ó·Ì˚Â ‰‡ÌÌ˚Â Ó
‰ÓÓÊÍÂ, Ì‡ÊÏËÚÂ MODE.

èË ‚ÓÒÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËË ‚‡¯Â„Ó ÏÛÁ˚Í‡Î¸ÌÓ„Ó
ÒÔËÒÍ‡:

– ç‡ÊÏËÚÂ SHUFFLE / REPEAT Ì‡ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Â
‰ËÒÚ‡ÌˆËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl, ˜ÚÓ·˚
ÍÓÌÚÓÎËÓ‚‡Ú¸ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ:
‚ÓÒÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËÂ ‰ÓÓÊÂÍ  ‚ ÒÎÛ˜‡ÈÌÓÏ
ÔÓfl‰ÍÂ / ÔÓ‚ÚÓflÚ¸ ‚ÒÂ ‰ÓÓÊÍË.

7. ÑÎfl ÓÚÏÂÌ˚ ÂÊËÏÓ‚/ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍË
‚ÓÒÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËfl, Ì‡ÊÏËÚÂ 9 ËÎË ‚˚·ÂËÚÂ
‰Û„ÓÈ ËÒÚÓ˜ÌËÍ Á‚ÛÍ‡.

àçîéêåÄñàü èé  ÅÖáéèÄëçéëíà à
éÅôàâ ìïéÑ (ÒÏ.0)
• çÂ ÔÓ‰‚Â„‡ÈÚÂ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ, ·‡Ú‡ÂË ÔËÚ‡ÌËfl

ËÎË ÍÓÏÔ‡ÍÚ-‰ËÒÍ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ë˛ ‚Î‡„Ë, ‰ÓÊ‰fl,
ÔÂÒÍ‡ ËÎË ÔÓ‚˚¯ÂÌÌÓÈ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚. 

• ÑÎfl ˜ËÒÚÍË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òfl
Ïfl„ÍÓÈ, ÒÎÂ„Í‡ Û‚Î‡ÊÌÂÌÌÓÈ Á‡Ï¯ÂÈ. çÂ
ÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂÒ¸ ÌËÍ‡ÍËÏË ÒÂ‰ÒÚ‚‡ÏË ‰Îfl ˜ËÒÚÍË,
ÒÓ‰ÂÊ‡˘ËÏË ‡ÎÍÓ„ÓÎ¸, ‡ÏÏË‡Í, ·ÂÌÁÓÎ ËÎË
‡·‡ÁË‚Ì˚Â ‚Â˘ÂÒÚ‚‡, Ú.Í. ÓÌË ÏÓ„ÛÚ ÔÓ‚Â‰ËÚ¸
ÍÓÔÛÒ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡.

• ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Ì‡ ÔÓ˜ÌÓÈ, Ó‚ÌÓÈ
ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË, Ú‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ,˜ÚÓ·˚ ÓÌÓ ÌÂ
Í‡˜‡ÎÓÒ¸. ì·Â‰ËÚÂÒ¸ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌ‡
‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜Ì‡fl ‚ÂÌÚËÎflˆËfl ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚
ÔÂ‰ÓÚ‚‡ÚËÚ¸ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ÓÚ ÔÂÂ„Â‚‡.

é·‡˘ÂÌËÂ Ò ÔÓË„˚‚‡ÚÂÎÂÏ CD Ë ‰ËÒÍ‡ÏË ëD
• ÖÒÎË ÔÓË„˚‚‡ÚÂÎ¸ CD ÌÂ ÏÓÊÂÚ Ò˜ËÚ˚‚‡Ú¸

‰ËÒÍË CD ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÏ Ó·‡ÁÓÏ, ÔÂÂ‰
ÚÂÏ, Í‡Í Ó·‡ÚËÚ¸Òfl ‚ ÂÏÓÌÚÌÛ˛ Ï‡ÒÚÂÒÍÛ˛,
ÔÓ˜ËÒÚËÚÂ ÎËÌÁ˚ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ËÏÂ˛˘ËıÒfl ‚
ÔÓ‰‡ÊÂ CD ‰Îfl ˜ËÒÚÍË. ÑÛ„ËÂ ÏÂÚÓ‰˚ ˜ËÒÚÍË
ÏÓ„ÛÚ ÔÓ‚Â‰ËÚ¸ ÎËÌÁ˚.

• ãËÌÁ˚ ÔÓË„˚‚‡ÚÂÎfl CD ÚÓ„‡Ú¸ Á‡ÔÂ˘‡ÂÚÒfl!
• ÇÌÂÁ‡ÔÌ˚Â ËÁÏÂÌÂÌËfl ÓÍÛÊ‡˛˘ÂÈ

ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ÏÓ„ÛÚ ÔË‚ÂÒÚË Í Ó ·‡ÁÓ‚‡ÌË˛
ÍÓÌ‰ÂÌÒ‡ˆËË Ë ÎËÌÁ˚ ‚‡¯Â„Ó ÔÓË„˚‚‡ÚÂÎfl
CDÏÓ„ÛÚ Á‡ÔÓÚÂÚ¸. Ç ˝ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÔÓË„‡ÌËÂ
CD ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ. çÂ Ô˚Ú‡ÈÚÂÒ¸ ÔÓÚÂÂÚ¸
ÎËÌÁ˚; ÓÒÚ‡‚ Ú̧Â ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ‚ ÚÂÔÎÓÏ
ÓÍÛÊÂÌËË ‰Ó ÚÂı ÔÓ, ÔÓÍ‡ ‚Î‡„‡ ÌÂ ËÒÔ‡ËÚÒfl.

• óÚÓ·˚ Ô˚Î¸ ÌÂ ÔÓÔ‡‰‡Î‡ Ì‡ ÎËÌÁ˚, ‚ÒÂ„‰‡
Á‡Í˚‚‡ÈÚÂ ‰‚ÂˆÛ ÍÓÏÔ‡ÍÚ-‰ËÒÍ‡.

• óËÒÚËÚ¸ CD ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÔÓ ÔflÏÓÈ ÎËÌËË, ‚
Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË ÓÚ ˆÂÌÚ‡ Í Í‡flÏ, Ò ÔÓÏÓ˘¸˛
Ïfl„ÍÓÈ, ÌÂ‚ÓÒËÒÚÓÈ ÚflÔÍË. çÂ ÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂÒ¸
ÒÂ‰ÒÚ‚‡ÏË ‰Îfl ˜ËÒÚÍË, Ú.Í. ÓÌË ÏÓ„ÛÚ
ÔÓ‚Â‰ËÚ¸ ‰ËÒÍ.

• çËÍÓ„‰‡ ÌÂ ÔË¯ËÚÂ Ì‡ CD Ë ÌÂ ÔËÍÎÂË‚‡ÈÚÂ Ì‡
ÌÂ„Ó ˝ÚËÍÂÚÍË.

2; - ‰Îfl Ì‡˜‡Î‡ ËÎËÔÂ˚‚‡ÌËfl ÔÓË„˚‚‡ÌËfl
MP3/ CD/ USB PC LINK 

5 / 6 -‰Îfl ÔÓËÒÍ‡ ‚ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË Ì‡Á‡‰;
TUNER: - Ì‡ÒÚÓÈÍ‡ Ì‡ ‡‰ËÓÒÚ‡ÌˆËË.

6 EQUALIZER -‚˚·Ó ÌËÊÌËı, ÒÂ‰ÌËı Ë ‚˚ÒÓÍËı
˜‡ÒÚÓÚ.
WOOX -- ‚˚·Ó ‚ÍÎ/‚˚ÍÎ. ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓ„Ó
‡Ò¯ËÂÌËfl ÌËÊÌËı Á‚ÛÍÓ‚˚ı ˜‡ÒÚÓÚ
GAMESOUND - ‚˚·Ó Á‚ÛÍÓ‚˚ı ˝ÙÙÂÍÚÓ‚
BLAST/ PUNCH/ SPEED/ NORMAL ‚ ÂÊËÏÂ Ë„˚

7 ALBUM /PRESET -, + :
íÓÎ¸ÍÓ MP3: ‚˚·Ó ÔÂ‰˚‰Û˘Â„Ó/ÒÎÂ‰Û˛˘Â„Ó
‡Î¸·ÓÏ‡
TUNER: ‚˚·Ó ÔÂ‰˚‰Û˘ÂÈ /ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÈ
Á‡ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌÌÓÈ ÒÚ‡ÌˆËË

èàíÄçàÖ
èÓ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂÒ¸ ÔËÚ‡ÌËÂÏ ÓÚ ÒÂÚË,
ÂÒÎË ‚˚ ıÓÚËÚÂ ÔÓ‰ÎËÚ¸ ÒÓÍ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl
·‡Ú‡ÂÈ. èÂÂ‰ ÚÂÏ, Í‡Í ‚ÒÚ‡‚ËÚ¸ ·‡Ú‡ÂË,
ÔÓ‚Â Ú̧Â, ÓÚÒÓÂ‰ËÌÂÌ ÎË ÒÂÚÂ‚ÓÈ ÔÓ‚Ó‰ ÓÚ
ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Ë Ì‡ÒÚÂÌÌÓÈ ÓÁÂÚÍË.

Å‡Ú‡ÂÈ (èé éèñàà) (ÒÏ. 1)
• éÚÍÓÈÚÂ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ ‰Îfl ·‡Ú‡ÂÈ Ë ‚ÒÚ‡‚ Ú̧Â 8

·‡Ú‡ÂÈ ÚËÔ‡ R-20, UM-1 ËÎË D, (ÔÓ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË
˘ÂÎÓ˜Ì˚Â), ÒÓ·Î˛‰‡fl Ô‡‚ËÎ¸ÌÛ˛ ÔÓÎflÌÓÒÚ¸ ‚
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò Ó·ÓÁÌ‡˜ÂÌËflÏË ÒËÏ‚ÓÎÓ‚

Ñ‡Ú˜ËÍ ‰ËÒÚ‡ÌˆËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl (ÒÏ. A)
• éÚÍÓÈÚÂ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ ‰Îfl ·‡Ú‡ÂÈ Ë ‚ÒÚ‡‚ Ú̧Â 2

·‡Ú‡ÂË ÚËÔ‡ AAA, R03 vagy UM4 (ÔÓ
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ˘ÂÎÓ˜Ì˚Â)

çÂÔ‡‚ËÎ¸ÌÓÂ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ ·‡Ú‡ÂÈ ÏÓÊÂÚ
ÔË‚ÂÒÚË Í ÛÚÂ˜ÍÂ ˝ÎÂÍÚÓÎËÚ‡ Ë ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌË˛
ÓÚ‰ÂÎÂÌËfl, ËÎË ÊÂ Í ‚Á˚‚Û ·‡Ú‡ÂÈ. 
• çÂ ÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂÒ¸ Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ·‡Ú‡ÂflÏË

‡ÁÎË˜Ì˚ı ÚËÔÓ‚: Ì‡ÔËÏÂ, ˘ÂÎÓ˜Ì˚ÏË Ë
ˆËÌÍÓ‚Ó-Í‡·ÓÌ‡ÚÌ˚ÏË. ÑÎfl ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ÒÎÂ‰ÛÂÚ
ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òfl ·‡Ú‡ÂflÏË Ó‰ËÌ‡ÍÓ‚Ó„Ó ÚËÔ‡.

• èË ‚ÒÚ‡‚ÎÂÌËË ÌÓ‚˚ı ·‡Ú‡ÂÈ ÌÂ Ô˚Ú‡ÈÚÂÒ¸
ÒÏÂ¯Ë‚‡Ú¸ ÒÚ‡˚Â ·‡Ú‡ÂË Ò ÌÓ‚˚ÏË.

• Å‡Ú‡ÂË ÒÓ‰ÂÊ‡Ú ıËÏË̃ ÂÒÍËÂ ‚Â̆ ÂÒÚ‚‡, ÔÓ̋ ÚÓÏÛ Ëı
ÒÎÂ‰ÛÂÚ ‚̊ ·‡Ò̊ ‚‡Ú̧  ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ų̂ Ë̆Ï Ó·‡ÁÓÏ.

àÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ ÔËÚ‡ÌËfl AC (ÔÂÂÏÂÌÌÓ„Ó ÚÓÍ‡)
1. èÓ‚Â Ú̧Â, ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ ÎË Ì‡ÔflÊÂÌËÂ

ÏÂÒÚÌÓÈ ÒÂÚË ÁÌ‡˜ÂÌË˛, ÛÍ‡Á‡ÌÌÓÏÛ Ì‡
ÚËÔÓ‚ÓÈ Ú‡·ÎËˆÂ, Ì‡ıÓ‰fl˘ÂÈÒfl Ì‡
Á‡‰ÌÂÈÒÚÓÓÌÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡. ÖÒÎË ˝ÚÓ
ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ÌÂ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ ÛÍ‡Á‡ÌÌÓÏÛ,
ÔÓÍÓÌÒÛÎ Ú̧ËÛÈÚÂÒ¸ Ò ‚‡¯ËÏ ‰ËÎÂÓÏ ËÎË

ÂÏÓÌÚÌÓÈ Ï‡ÒÚÂÒÍÓÈ.
2. èÓ‰ÒÓÂ‰ËÌËÚÂ ÒÂÚÂ‚ÓÈ ÔÓ‚Ó‰ Í Ì‡ÒÚÂÌÌÓÈ

ÓÁÂÚÍÂ; Ú‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó „ÓÚÓ‚Ó Í
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌË˛.

3. ÑÎfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÓÚÍÎ˛˜ËÚ¸
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó, ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÓÚÒÓÂ‰ËÌËÚ¸ ÒÂÚÂ‚Û˛
‚ËÎÍÛ ÓÚ Ì‡ÒÚÂÌÌÓÈ ÓÁÂÚÍË.

ùäéçéåàóçõâ ÄÇíéåÄíàóÖëäàâ
êÖáÖêÇçõâ êÖÜàå
ëËÒÚÂÏ‡ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ˝ÍÓÌÓÏË˜Ì˚È
ÂÁÂ‚Ì˚È ÂÊËÏ; ÓÌ‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍË
ÔÂÂÍÎ˛˜‡ÂÚÒfl ‚ ÂÁÂ‚Ì˚È ÂÊËÏ ˜ÂÂÁ 15
ÏËÌÛÚ ÔÓÒÎÂ ÚÓ„Ó, Í‡Í Á‡ÍÓÌ˜ËÎÓÒ¸
‚ÓÒÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËÂ Ì‡ MP3-CD / CD, Ë ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ
ÌÂ Á‡‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡ÌÓ.
íËÔÓ‚‡fl Ú‡·ÎËˆ‡ Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË
ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡.

éëçéÇçõÖ îìçäñàà
ÇÍÎ˛˜ÂÌËÂ Ë ‚˚ÍÎ˛˜ÂÌËÂ Ë ‚˚·Óp ÙÛÌÍˆËË
1. ç‡ÊÏËÚÂ STANDBY ON y Ì‡ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Â ‰Îfl

‚ÍÎ˛˜ÂÌËfl .
2. ç‡ÊÏËÚÂ SOURCE Ó‰ËÌ ËÎË ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‡Á,

˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ ÌÛÊÌÛ˛ ÙÛÌÍˆË˛: CD, TUNER,
USB PC LINK ËÎË GAME•AUX .

3. ç‡ÊÏËÚÂ STANDBY ON y Ì‡ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Â ‰Îfl
‚˚ÍÎ˛˜ÂÌËfl.

èËÏÂ˜‡ÌËÂ : ç‡ÒÚÓÈÍË ÚÂÏ·‡ Ë Á‚ÛÍ‡,
ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸Ì˚Â Ì‡ÒÚÓÈÍË Ú˛ÌÂ‡, ‡ Ú‡ÍÊÂ
ÛÓ‚ÂÌ¸ „ÓÏÍÓÒÚË (‰Ó Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓ„Ó ÛÓ‚Ìfl
VOL 20) ·Û‰ÛÚ ÒÓı‡ÌflÚ¸Òfl ‚ Ô‡ÏflÚË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡.

êÂ„ÛÎËÓ‚Í‡ „ÓÏÍÓÒÚË Ë Á‚ÛÍ‡ (ÒÏ. 2)
1. éÚÂ„ÛÎËÛÈÚÂ „ÓÏÍÓÒÚ¸ ÔË ÔÓÏÓ˘Ë

Â„ÛÎËÓ‚ÓÍ VOLUME.
= ÑËÒÔÎÂÈ ÔÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚ ÛÓ‚ÂÌ¸ „ÓÏÍÓÒÚË

Ë ÌÓÏÂ 0-32.
2. wOOx
ÑÎfl ÛÎÛ˜¯ÂÌËfl ‚˚ıÓ‰Ì˚ı ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ ÌËÊÌËı
Á‚ÛÍÓ‚˚ı ˜‡ÒÚÓÚ Ì‡ÊÏËÚÂ wOOx Ó‰ËÌ ËÎË
ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‡Á ‰Îfl ‚ÍÎ/‚˚ÍÎ.

=wOOx-Î‡ÏÔ‡ ÔÓ‰Ò‚ÂÚÍË ÍÎ‡‚Ë¯Ë Á‡„Ó‡ÂÚÒfl,
ÍÓ„‰‡ ‚ÍÎ˛˜‡ÂÚÒfl wOOx.

èËÏÂ˜‡ÌËÂ : 
- wOOx ÏÓÊÂÚ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òfl ‚ ÂÊËÏ‡ı TUNER,

CD, USB PC LINK Ë GAME•AUX ËÒÚÓ˜ÌËÍ.
- á‡ÔËÒ¸ Ì‡ ÌÂÍÓÚÓ˚ı ‰ËÒÍ‡ı ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸
Ò‰ÂÎ‡Ì‡ Ò ‚˚ÒÓÍÓÈ ÏÓ‰ÛÎflˆËÂÈ, ˜ÚÓ ÔË‚Ó‰ËÚ Í
ËÒÍ‡ÊÂÌË˛ ÔË ‚˚ÒÓÍÓÏ ÛÓ‚ÌÂ „ÓÏÍÓÒÚË. Ç ˝ÚÓÏ

ÒÎÛ˜‡Â ‰Â‡ÍÚË‚ËÛÈÚÂ wOOx ËÎË ÛÏÂÌ¸¯ËÚÂ
„ÓÏÍÓÒÚ¸.

3. EQUALIZER
ÑÎfl Â„ÛÎËÓ‚ÍË ÌËÊÌËı, ÒÂ‰ÌËı Ë ‚˚ÒÓÍËı
Á‚ÛÍÓ‚˚ı ˜‡ÒÚÓÚ Ì‡ÊÏËÚÂ EQUALIZER Ó‰ËÌ ËÎË
ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‡Á, Á‡ÚÂÏ ÔÓ‚Ó‡˜Ë‚‡ÈÚÂ VOLUME ‚
ÚÂ˜ÂÌËÂ 3 ÒÂÍÛÌ‰, ˜ÚÓ·˚ ÓÚÂ„ÛÎËÓ‚‡Ú¸ Í‡Ê‰˚È
ÛÓ‚ÂÌ¸.

=ÑËÒÔÎÂÈ ÔÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚ , , Ë
ÛÓ‚ÂÌ¸ (-5 ‰Ó +5) Ë .

èËÏÂ˜‡ÌËÂ : 
–EQUALIZER ÏÓÊÂÚ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òfl ‚ ÂÊËÏ‡ı

TUNER, CD, USB PC LINK Ë GAME•AUX
ËÒÚÓ˜ÌËÍ.

– ÑÎfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÔÂ‰ÓÚ‚‡ÚËÚ¸ Á‚ÛÍÓ‚Û˛
ËÌÚÂÙÂÂÌˆË˛, ‡·ÓÚ‡˛Ú ÚÓÎ¸ÍÓ ÓÔˆËË
Â„ÛÎËÓ‚ÍË ÌËÊÌËı Á‚ÛÍÓ‚˚ı ˜‡ÒÚÓÚ. Ç˚ ÌÂ
ÏÓÊÂÚÂ Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ÌËÊÌËÂ
Á‚ÛÍÓ‚˚Â ˜‡ÒÚÓÚ˚ ÓÚ EQUALIZER ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ Ò
wOOx.

4. GAMESOUND
ÑÎfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÓÚÂ„ÛÎËÓ‚‡Ú¸ Á‚ÛÍ Ë„˚,
Ì‡ÊÏËÚÂ GAMESOUND Ó‰ËÌ ËÎË ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‡Á,
˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ ÌÛÊÌ˚È ‚‡Ë‡ÌÚ.

=ÑËÒÔÎÂÈ ÔÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚ , ,
Ë .

èËÏÂ˜‡ÌËÂ : GAMESOUND ‰ÓÒÚÛÔÂÌ ÚÓÎ¸ÍÓ
ÍÓ„‰‡ ‚˚ ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÚÂ ËÒÚÓ˜ÌËÍ GAME•AUX .

MUTE: ä‡Í ÔÓ‰‡‚ËÚ¸ Á‚ÛÍ
1. ç‡ÊÏËÚÂ MUTE Ì‡ ÔÛÎ Ú̧Â ‰ËÒÚ‡ÌˆËÓÌÌÓ„Ó

ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl, ˜ÚÓ·˚ Ò‡ÁÛ ÊÂ ÔÂ‚‡Ú¸
‚ÓÒÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËÂ Á‚ÛÍ‡.
= ÇÓÒÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËÂ ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚÒfl ·ÂÁ Á‚ÛÍ‡,

ÔË ˝ÚÓÏ ‰ËÒÔÎÂÈ ÏË„‡ÂÚ .
2. ÑÎfl ÚÓ„Ó ˜ÚÓ·˚ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ‚ÓÒÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËÂ

Á‚ÛÍ‡, ‚˚ ÏÓÊÂÚÂ:
– ÒÌÓ‚‡ Ì‡Ê‡Ú¸ MUTE ;
– Â„ÛÎËÓ‚‡Ú¸ „ÓÏÍÓÒÚ¸;
– ÔÂÂÈÚË Í ‰Û„ÓÏÛ ËÒÚÓ˜ÌËÍÛ Á‚ÛÍ‡.

ñàîêéÇéâ êÄÑàéèêàÖåçàä (ÒÏ 3)
ç‡ÒÚÓÈÍ‡ Ì‡ ‡‰ËÓÒÚ‡ÌˆËË
1. ç‡ÊÏËÚÂ STANDBY ON y Ì‡ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Â ‰Îfl

‚ÍÎ˛˜ÂÌËfl, Ë h‡ÊÏËÚÂ SOURCE Ó‰ËÌ ËÎË
ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‡Á, ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ ÌÛÊÌÛ˛
ÙÛÌÍˆË˛ TUNER (ËÎË Ì‡ÊÏËÚÂ Ó‰ËÌ ‡Á
TUNER Ì‡ ÔÛÎ Ú̧Â ‰ËÒÚ‡ÌˆËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl).

= ÑËÒÔÎÂÈ ÔÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚ ÛÓ‚ÂÌ¸,
Á‡ÚÂÏ ‚ÓÎÌÓ‚ÓÈ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ, ˜‡ÒÚÓÚÛ Ë
ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸ÌÓ Á‡‰‡ÌÌÛ˛ ÒÚ‡ÌˆË˛ ÌÓÏÂ
ÂÒÎË ÛÊÂ ËÏÂÂÚÒfl ‚ Ô‡ÏflÚË.

2. ç‡ÊÏËÚÂ ÍÌÓÔÍÛ BAND / DISPLAY Ó‰ËÌ ËÎË
ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‡Á ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸
ÌÛÊÌ˚È ‚‡Ï ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ ‚ÓÎÌ.(TUNER Ì‡
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Â ‰ËÒÚ‡ÌˆËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl)

3. ç‡ÒÚÓÈÍ‡ ÒÚ‡ÌˆËÈ: Ç˚ ÏÓÊÂÚÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸
Ì‡ÒÚÓÈÍÛ ÒÚ‡ÌˆËÈ ‚Û˜ÌÛ˛ ÎË·Ó ÔÛÚÂÏ
‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÔÓËÒÍ‡:
ç‡ÊÏËÚÂ Ì‡ ∞ ËÎË § (5 ËÎË 6 Ì‡ ÔÛÎ Ú̧Â
‰ËÒÚ‡ÌˆËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ) Ë ÓÒ‚Ó·Ó‰ËÚÂ
ÍÌÓÔÍÛ, ÍÓ„‰‡ Ì‡ ‰ËÒÔÎÂÂ ÔÓfl‚ËÚÒfl ˜‡ÒÚÓÚ‡.
=ê‡‰ËÓÔËÂÏÌËÍ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍË Ì‡ÒÚ‡Ë‚‡ÂÚÒfl

Ì‡ ‡‰ËÓÒÚ‡ÌˆË˛ Ò ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓÈ ÒËÎÓÈ ÒË„Ì‡Î‡.
ÇÓ ‚ÂÏfl ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍÓÈ Ì‡ÒÚÓÈÍË Ì‡
‰ËÒÔÎÂÂ ÔÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒfl .

4. èË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË ÔÓ‚ÚÓËÚÂ ¯‡„ 3 ‰Ó ÚÂı
ÔÓ, ÔÓÍ‡ ‚˚ ÌÂ Ì‡È‰ÂÚÂ ÌÛÊÌÛ˛ ‚‡Ï
‡‰ËÓÒÚ‡ÌˆË˛.

• ÑÎfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ Ì‡ÒÚÓËÚ¸Òfl Ì‡ ‡‰ËÓÒÚ‡ÌˆË˛
ÒÓ ÒÎ‡·˚Ï ÒË„Ì‡ÎÓÏ, Ì‡ÊÏËÚÂ ÍÌÓÔÍÛ SEARCH
∞ ËÎË § Í‡ÚÍÓ‚ÂÏÂÌÌÓ, ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‡Á, ‰Ó
ÚÂı ÔÓ, ÔÓÍ‡ ÌÂ ·Û‰ÂÚ ‰ÓÒÚË„ÌÛÚ ÓÔÚËÏ‡Î¸Ì˚È
ÔËÂÏ. (5 Ë 6 Ì‡ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Â ‰ËÒÚ‡ÌˆËÓÌÌÓ„Ó
ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ) .

ÑÎfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÛÎÛ˜¯ËÚ¸ ‡‰ËÓÔËÂÏ:
• ÑÎfl ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ‡ FM ‚˚ÚflÌËÚÂ ÚÂÎÂÒÍÓÔË˜ÂÒÍÛ˛

‡ÌÚÂÌÌÛ. ç‡ÍÎÓÌËÚÂ Ë ÔÓ‚ÂÌËÚÂ ‡ÌÚÂÌÌÛ.
ìÏÂÌ¸¯ËÚÂ ‰ÎËÌÛ ‡ÌÚÂÌÌ˚ ‚ ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â, ÂÒÎË
ÒË„Ì‡Î ÒÎË¯ÍÓÏ ÒËÎ¸Ì˚È.

• ÑÎfl ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ‡ MW ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ÒÌ‡·ÊÂÌÓ
‚ÒÚÓÂÌÌÓÈ‡ÌÚÂÌÌÓÈ, ÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ,
ÚÂÎÂÒÍÓÔË˜ÂÒÍ‡fl ‡ÌÚÂÌÌ‡ ÌÂ ÌÛÊÌ‡. ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ
ÔÓÎÓÊÂÌËÂ ‡ÌÚÂÌÌ˚ ÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ÔÓ‚ÓÓÚ‡
‚ÒÂ„ÓÛÒÚÓÈÒÚ‚‡.

èÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌËÂ ‡‰ËÓÒÚ‡ÌˆËÈ

Ç˚ ÏÓÊÂÚÂ Á‡ÌÂÒÚË ‚ Ô‡ÏflÚ¸ ‚ÒÂ„Ó ÌÂ ·ÓÎÂÂ 30
‡‰ËÓÒÚ‡ÌˆËÈ, ÒÚËp‡˛ÚÒfl ËÎË ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍË
(Ä‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÒÍÓ ÒÓxp‡ÌÌË).
Ä‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÒÍÓ ÒÓxp‡ÌÌË
Ä‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÒÍÓ ÒÓxp‡ÌÌË ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÒÍË Ì‡˜ËÌ‡Ú
ÔpÓ„p‡ÏÏËpÓ‚‡Ú¸ p‡‰ËÓ ÒÚ‡ÌˆËË Ò Á‡‰‡ÌÌÓÈ 1.
ìÒÚÓÈÒÚ‚Ó ·Û‰ÂÚ ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡Ú¸ ÚÓÎ¸ÍÓ ÚÂ
ÒÚ‡ÌˆËË, ÍÓÚÓ˚ı Â˘Â ÌÂÚ ‚ Ô‡ÏflÚË.
1. ç‡ÊÏËÚÂ ÍÌÓÔÍÛ ALBUM / PRESET- Ë + Ó‰ËÌ

ËÎË ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‡Á ‰Îfl ÚÓ„Ó.

èàíÄçàÖ éëçéÇçõÖ îìçäñàà

ÌÂ ÒÓ‰ÂÊ‡˘ËÈ Ù‡ÈÎÓ‚ MP3; Ú‡ÍÓÈ ‡Î¸·ÓÏ ÌÂ
·Û‰ÂÚ ÓÚÓ·‡Ê‡Ú¸Òfl Ì‡ ‰ËÒÔÎÂÂ.  

• î‡ÈÎ˚ ÌÂ ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡ÂÏ˚ı ÙÓÏ‡ÚÓ‚
ÔÓÔÛÒÍ‡˛ÚÒfl. ùÚÓ ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ, ˜ÚÓ, Ì‡ÔËÏÂ:
‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚ Word .doc ËÎË Ù‡ÈÎ˚ MP3 Ò
‡Ò¯ËÂÌËÂÏ ËÏÂÌË .dlf Ë„ÌÓËÛ˛ÚÒfl Ë ÌÂ
·Û‰ÛÚ ÔÓË„˚‚‡Ú¸Òfl.

• î‡ÈÎ˚ Ò·ÓÌËÍÓ‚, Ì‡ÔËÏÂ: .m3u, .pls
ÙÓÏ‡ÚÓ‚ WMA, AAC, Winamp, Sonic,
RealJukebox, MS Mediaplayer 7.0, MusicMatch.

• á‡ÔËÒË, ÒÓÁ‰‡ÌÌ˚Â Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ Ô‡ÍÂÚÌÓÈ Á‡ÔËÒË
PacketWriting Ë Package Writing.

èÓË„˚‚‡ÌËÂ ‰ËÒÍÓ‚ MP3-CD/ CD
Ñ‡ÌÌÓÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ ÄÛ‰ËÓ‰ËÒÍË,
‚ÍÎ˛˜‡fl ‰ËÒÍË CD-R(W) Ë ‰ËÒÍË MP3 CD-ROM.
• CD-I, CDV, VCD, DVD ËÎË CD ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ‡ ÌÂ

ËÒÔÓÎ¸ÁÛ˛ÚÒfl.
1. ç‡ÊÏËÚÂ STANDBY ON y Ì‡ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Â ‰Îfl

‚ÍÎ˛˜ÂÌËfl, , Á‡ÚÂÏ ‚˚·ÂËÚÂ CD SOURCE.
2. ç‡ÊÏËÚÂ OPEN•CLOSE ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚

ÓÚÍ˚Ú¸ ‰‚ÂˆÛ CD.
] ÓÚÓ·‡Ê‡ÂÚÒfl, ÍÓ„‰‡ ÓÚÍ˚Ú‡

‰‚Âˆ‡ CD.

3. ÇÒÚ‡‚ Ú̧Â ÍÓÏÔ‡ÍÚ-‰ËÒÍ ˝ÚËÍÂÚÍÓÈ ‚‚Âı Ë
Á‡ÍÓÈÚÂ ‰‚ÂˆÛ.

àÌ‰ËÍ‡ÚÓ˚ ‰ËÒÔÎÂfl MP3/CD

] ,‚Ó ‚ÂÏfl Ò˜ËÚ˚‚‡ÌËfl ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËfl
‰ËÒÍ‡;

] , ÂÒÎË ‰ËÒÍ
ÌÂ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ/ ‰ËÒÍ Á‡„flÁÌÂÌ, ÌÂÔ‡‚ËÎ¸ÌÓ
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ ËÎË ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌ.
– ‚Ó ‚ÂÏfl ÓÔÂ‡ˆËÈ Ò ÍÓÏÔ‡ÍÚ-‰ËÒÍÓÏ

– ‚Ó ‚ÂÏfl ÓÔÂ‡ˆËÈ Ò ÍÓÏÔ‡ÍÚ-
‰ËÒÍÓÏ MP3

– Ç ÂÊËÏÂ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ÍÓÏÔ‡ÍÚ-‰ËÒÍ‡: Ó·˘ÂÂ
ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó Á‡ÔËÒÂÈ Ë Ó·˘ÂÂ ‚ÂÏfl
‚ÓÒÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËfl

– , ÂÒÎË ‚˚ ‚ÒÚ‡‚ËÎË ‰ËÒÍ CD-
R(W) ·ÂÁ Á‡‰‡ÌÌÓ„Ó ÓÍÓÌ˜‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó
ÙÓÏ‡Ú‡.

èËÏÂ˜‡ÌËÂ: ÑÎfl Ò˜ËÚ˚‚‡ÌËfl ÍÓÏÔ‡ÍÚ-‰ËÒÍÓ‚ MP3
ÏÓÊÂÚ ÔÓÌ‡‰Ó·ËÚ¸Òfl ·ÓÎÂÂ 10 ÒÂÍÛÌ‰.
4. ç‡ÊÏËÚÂ ÍÌÓÔÍÛ 2; ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ Ì‡˜‡Ú¸

ÔÓË„˚‚‡ÌËÂ.
=Ì‡ ‰ËÒÔÎÂÂ ‚˚‚Ó‰ËÚÒfl: íÂÍÛ˘ËÈ ÌÓÏÂ

‰ÓÓÊÍË Ë ÓÒÚ‡‚¯ÂÂÒfl ‚ÂÏfl
‚ÓÒÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËfl ‰ÓÓÊÍË ÔË
‚ÓÒÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËË MP3-CD / CD.

=Ç ÒÎÛ˜‡Â ÍÓÏÔ‡ÍÚ-‰ËÒÍ‡ MP3, ÓÚÓ·‡Ê‡ÂÚÒfl
Ú‡ÍÊÂ ÌÓÏÂ ‡Î¸·ÓÏ‡.

5. ÑÎfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÔÂ‚‡Ú¸ ÔÓË„˚‚‡ÌËÂ, Ì‡ÊÏËÚÂ
ÍÌÓÔÍÛ 2;. ÑÎfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÔÓ‰ÓÎÊËÚ¸
ÔÓË„˚‚‡ÌËÂ, ÒÎÂ‰ÛÂÚ Ì‡Ê‡Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ 2; Â˘Â ‡Á.
= ç‡ ‰ËÒÔÎÂÂ: ‚Ó ‚ÂÏfl Ô‡ÛÁ˚ ÏË„‡ÂÚ

ËÒÚÂÍ¯ÂÂ ‚ÂÏfl ÔÓË„˚‚‡ÌËfl.

6. ÑÎfl ÔÂÍ‡˘ÂÌËfl ‚ÓÒÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËfl, Ì‡ÊÏËÚÂ 9 .

7. ç‡ÊÏËÚÂ STANDBY ON y Ì‡ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Â ‰Îfl
‚˚ÍÎ˛˜ÂÌËfl.

èËÏÂ˜‡ÌËÂ : ÔÓË„˚‚‡ÌËÂ MP3-CD/ CD
ÔÂÍ‡˘‡ÂÚÒfl Ú‡ÍÊÂ Ë ‚ ÒÎÂ‰Û˛˘Ëı ÒÎÛ˜‡flı:

– ‰‚Âˆ‡ CD-ÔÓË„˚‚‡ÚÂÎfl ÓÚÍ˚Ú‡.
– ÂÒÎË CD ÔÓË„‡Ì ‰Ó ÍÓÌˆ‡
– ‚˚·ÂËÚÂ ‰Û„ÓÈ ËÒÚÓ˜ÌËÍ Á‚ÛÍ‡.

ÇÓ ‚ÂÏfl ‚ÓÒÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËfl, Ì‡ÊÏËÚÂ ·˚ÒÚÓ
ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‡Á ÍÎ‡‚Ë¯Û BAND / DISPLAY ‰Îfl ÚÓ„Ó,
˜ÚÓ·˚ ÔÓÒÏÓÚÂÚ¸ ÚÂÍÒÚÓ‚Û˛ ËÌÙÓÏ‡ˆË˛:
MP3-CDs
Ì‡ÊÏËÚÂ ·˚ÒÚÓ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‡Á ÍÎ‡‚Ë¯Û BAND /
DISPLAY ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÔÓÒÏÓÚÂÚ¸ Ì‡Ô.

– ËÏfl ‰ÓÓÊÍË Ë ÓÒÚ‡‚¯ÂÂÒfl ‚ÂÏfl
‚ÓÒÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËfl ‰ÓÓÊÍË;

– Ì‡Á‚‡ÌËÂ ‡Î¸·ÓÏ‡ Ë ÓÒÚ‡‚¯ÂÂÒfl ‚ÂÏfl
‚ÓÒÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËfl ‰ÓÓÊÍË;

– ÌÓÏÂ ‡Î¸·ÓÏ‡, ÌÓÏÂ ‰ÓÓÊÍË Ë ÓÒÚ‡‚¯ÂÂÒfl
‚ÂÏfl ‚ÓÒÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËfl ‰ÓÓÊÍË;

– ‰‡ÌÌ˚Â ÏÂÚÍË ID3, ÂÒÎË ËÏÂÂÚÒfl. Ç
ÔÓÚË‚ÌÓÏ ÒÎÛ˜‡Â Ì‡ ‰ËÒÔÎÂÂ ‚˚‚Ó‰ËÚÒfl

.

ÑËÒÍË CD
Ì‡ÊÏËÚÂ ·˚ÒÚÓ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‡Á ÍÎ‡‚Ë¯Û BAND /
DISPLAY ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÔÓÒÏÓÚÂÚ¸ Ì‡Ô.

– íÂÍÛ˘ËÈ ÌÓÏÂ ‰ÓÓÊÍË Ë ÓÒÚ‡‚¯ÂÂÒfl ‚ÂÏfl
‚ÓÒÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËfl ‰ÓÓÊÍË ÔË
‚ÓÒÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËË CD;

– éÒÚ‡‚¯ÂÂÒfl ‚ÂÏfl ‚ÓÒÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËfl ÚÂÍÛ˘ÂÈ
‰ÓÓÊÍË.

Ç˚·Ó ‰Û„ÓÈ Á‚ÛÍÓ‚ÓÈ ‰ÓÓÊÍË

• ç‡ÊÏËÚÂ ÍÌÓÔÍÛ SEARCH ∞ ËÎË § Ó‰ËÌ ËÎË
ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‡Á ‰Ó ÚÂı ÔÓ, ÔÓÍ‡ Ì‡ ‰ËÒÔÎÂÂ ÌÂ
ÔÓfl‚ËÚÒfl ÌÓÏÂ ÌÛÊÌÓÈ ‚‡Ï Á‚ÛÍÓ‚ÓÈ ‰ÓÓÊÍË.
( ¡ ËÎË ™ Ì‡ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Â ‰ËÒÚ‡ÌˆËÓÌÌÓ„Ó
ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl)
• ÖÒÎË ‚˚ ‚˚·‡ÎË ÌÓÏÂ ‰ÓÓÊÍË Ò‡ÁÛ ÔÓÒÎÂ

Á‡„ÛÁÍË ‰ËÒÍ‡ ËÎË ‚ ÔÓÎÓÊÂÌËË Ô‡ÛÁ˚, ‚‡Ï
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Ì‡Ê‡Ú¸ 2; ˜ÚÓ·˚ Ì‡˜‡Ú¸
‚ÓÒÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËÂ.

íÓÎ¸ÍÓ ÂÊËÏ ÍÓÏÔ‡ÍÚ-‰ËÒÍ‡ MP3: 
ëÌ‡˜‡Î‡ Ì‡ÊÏËÚÂ ALBUM/ PRESET – ËÎË + Ó‰ËÌ
ËÎË ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‡Á ‰Îfl ÔÓËÒÍ‡ ‚‡¯Â„Ó ‡Î¸·ÓÏ‡.

] , ÂÒÎË ÌÂÚ ‰ÓÒÚÛÔÌ˚ı ‡Î¸·ÓÏÓ‚.

èÓËÒÍ Ô‡ÒÒ‡Ê‡ ‚ ÔÂ‰ÂÎ‡ı ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌÓÈ
Á‚ÛÍÓ‚ÓÈ ‰ÓÓÊÍË
1. ç‡ÊÏËÚÂ ÍÌÓÔÍÛ SEARCH ∞ ËÎË §. (5 ËÎË 6

Ì‡ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Â ‰ËÒÚ‡ÌˆËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl)
– ÑËÒÍ CD ‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÒfl Ì‡ ‚˚ÒÓÍÓÈ

ÒÍÓÓÒÚË Ë ÌËÁÍËÏ ÛÓ‚ÌÂÏ „ÓÏÍÓÒÚË.
– èË ·˚ÒÚÓÏ ÓÚÍÎËÍÂ / ÔÓÒÏÓÚÂ MP3-CD

Á‚ÛÍ ÌÂ ÒÎ˚¯ÂÌ.
2. ÖÒÎË ‚˚ Ì‡¯ÎË ÌÛÊÌ˚È Ô‡ÒÒ‡Ê, ÓÚÔÛÒÚËÚÂ

ÍÌÓÔÍÛ ∞ ËÎË § (5 ËÎË 6 Ì‡ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Â
‰ËÒÚ‡ÌˆËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl)

èËÏÂ˜‡ÌËÂ : èÓËÒÍ ‚ÓÁÏÓÊÂÌ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ÔÂ‰ÂÎ‡ı
Á‡ÔËÒË.

ê‡ÁÎË˜Ì˚Â ÂÊËÏ˚ ÔÓË„˚‚‡ÌËfl: SHUFFLE Ë
REPEAT(ÒÏ 4 - 7)
Ç˚ ÏÓÊÂÚÂ ‚˚·‡Ú¸ Ë ËÁÏÂÌËÚ¸ ‡ÁÎË˜Ì˚Â
ÂÊËÏ˚ ÔÓË„˚‚‡ÌËfl ÔÂÂ‰ Ì‡˜‡ÎÓÏ
ÔÓË„˚‚‡ÌËfl ËÎË ‚ ıÓ‰Â ÔÓË„˚‚‡ÌËfl. êÂÊËÏ˚
ÔÓË„˚‚‡ÌËfl ÏÓ„ÛÚ¸ Ú‡ÍÊÂÍÓÏ·ËÌËÓ‚‡Ú¸Òfl Ò
ÂÊËÏÓÏ PROGRAM.
shuffle - Á‚ÛÍÓ‚˚Â ‰ÓÓÊÍË ‚ÒÂ„Ó CD/ÔÓ„‡ÏÏ˚
ÔÓË„˚‚‡˛ÚÒfl ‚ ÒÎÛ˜‡ÈÌÓÈ ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚË
shuffle repeat all - ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÔÓÒÚÓflÌÓ
ÔÓ‚ÚÓflÚ¸ ‚ÂÒ¸ CD/ÔÓ„‡ÏÏÛ ‚ ÒÎÛ˜‡ÈÌÓÈ
ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚË
repeat all - ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÔÓ‚ÚÓËÚ¸ ‚ÂÒ¸
CD/ÔÓ„‡ÏÏÛ ‚ ÒÎÛ˜‡ÈÌÓÈ ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚË
repeat - ‰Îfl ÌÂÔÂ˚‚ÌÓ„Ó ÔÓË„˚‚‡ÌËfl ‰‡ÌÌÓÈ
Á‚ÛÍÓ‚ÓÈ ‰ÓÓÊÍË
1. ÑÎfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ ÌÛÊÌ˚È ‚‡Ï ÂÊËÏ

ÔÓË„˚‚‡ÌËfl, Ì‡ÊÏËÚÂ ÍÌÓÔÍÛ MODE Ó‰ËÌ
ËÎË ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‡Á ‰Îfl ÚÓ„Ó. (SHUFFLE /
REPEAT Ì‡ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Â ‰ËÒÚ‡ÌˆËÓÌÌÓ„Ó
ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl).

2. ç‡ÊÏËÚÂ 2; ‰Îfl Ì‡˜‡Î‡ ÔÓË„˚‚‡ÌËfl ËÁ
ÔÓÎÓÊÂÌËfl ÒÚÓÔ, ÂÒÎË ‚˚ ÌÂ ‚˚·‡ÎË ÂÊËÏ
ÔÓËÁ‚ÓÎ¸ÌÓ„Ó ÔÓË„˚‚‡ÌËfl.
]ÖÒÎË ‚˚ ‚˚·‡ÎË shuffle, ÚÓ

‚ÓÒÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËÂ Ì‡˜ËÌ‡ÂÚÒfl
‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍË.

3. ÑÎfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ‚ÂÌÛÚ¸Òfl Í ÌÓÏ‡Î¸ÌÓÏÛ
ÔÓË„̊ ‚‡ÌĘ̈ , Ì‡ÊÏËÚÂ ÍÌÓÔÍÛ MODE ‰Ó ÚÂı ÔÓ,
ÔÓÍ‡ Ò ‰ËÒÔÎÂfl ÌÂ ËÒ̃ ÂÁÌÛÚ ‡ÁÎË̃ Ì̊ Â ÂÊËÏ .̊
– ÑÎfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·  ̊ÓÚÍÎ˛˜ËÚ  ̧‚‡  ̄ÂÊËÏ

ÔÓË„˚‚‡ÌËfl, ‚  ̊ÏÓÊÂÚÂ Ú‡ÍÊÂÌ‡Ê‡Ú  ̧ÍÌÓÔÍÛ 9.

èÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌËÂ ÌÓÏÂÓ‚ Á‚ÛÍÓ‚˚ı ‰ÓÓÊÂÍ
Ç˚ÔÓÎÌËÚÂ ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌËÂ ‚ ÂÊËÏÂ STOP ‰Îfl
ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·  ̊‚˚·‡Ú  ̧Ë Á‡ÌÂÒÚË ‚ Ô‡ÏflÚ  ̧ÌÛÊÌ˚Â ‚‡Ï
Á‚ÛÍÓ‚˚Â ‰ÓÓÊÍË CD ‚ ÒÎÛ˜‡ÈÌÓÈ ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚË.
èË ÊÂÎ‡ÌËË Î˛·‡fl ËÁ Á‚ÛÍÓ‚˚ı ‰ÓÓÊÂÍ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸
Á‡ÌÂÒÂÌ‡ ‚ Ô‡ÏflÚ  ̧·ÓÎÂÂ Ó‰ÌÓ„Ó ‡Á‡. Ç  ̊ÏÓÊÂÚÂ
Á‡ÌÂÒÚË ‚ Ô‡ÏflÚ  ̧ÌÂ ·ÓÎÂÂ 20 Á‚ÛÍÓ‚˚ı ‰ÓÓÊÂÍ.
1. ç‡ÊÏËÚÂ ÍÌÓÔÍÛ SEARCH ∞ ËÎË §

‚˚·ÂËÚÂÌÛÊÌ˚È ‚‡Ï ÌÓÏÂ Á‚ÛÍÓ‚ÓÈ ‰ÓÓÊÍË
( ¡ ËÎË ™ Ì‡ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Â ‰ËÒÚ‡ÌˆËÓÌÌÓ„Ó
ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl)

íÓÎ¸ÍÓ ÂÊËÏ ÍÓÏÔ‡ÍÚ-‰ËÒÍ‡ MP3: 
ëÌ‡˜‡Î‡ Ì‡ÊÏËÚÂ ALBUM / PRESET – ËÎË + Ó‰ËÌ
ËÎË ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‡Á ‰Îfl ÔÓËÒÍ‡ ‚‡¯Â„Ó ‡Î¸·ÓÏ‡. Ë
h‡ÊÏËÚÂ ÍÌÓÔÍÛ SEARCH ∞ ËÎË §. (¡ ËÎË ™ Ì‡
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Â ‰ËÒÚ‡ÌˆËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl)
2. ç‡ÊÏËÚÂ ÍÌÓÔÍÛ PROG .

™ ç‡ ‰ËÒÔÎÂÂ ‚˚‚Ó‰ËÚÒfl ‚ÒÍÓÂ ÔÓfl‚ÎflÂÚÒfl
program Ë ‚˚·‡ÌÌ‡fl ‰ÓÓÊÍ‡. 

™ ç‡ ‰ËÒÔÎÂÂ ‚˚‚Ó‰ËÚÒfl : 
ÂÒÎË ‰Îfl ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌËfl ‰ÓÓÊÍ‡ ÌÂ
‚˚·‡Ì‡.

3. èÓ‚ÚÓËÚÂ ¯‡„Ë 1-2 ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·  ̊‚˚·‡Ú  ̧Ë
Á‡ÌÂÒÚË ‚ Ô‡ÏflÚ  ̧‚ÒÂ ÌÛÊÌ˚Â ‚‡Ï Á‚ÛÍÓ‚˚Â
‰ÓÓÊÍË.
™ ÖÒÎË ‚˚ ÔÓÔ˚Ú‡ÂÚÂÒ¸ Á‡ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡Ú¸

·ÓÎÂÂ 20 Á‚ÛÍÓ‚˚ı ‰ÓÓÊÂÍ, ÚÓ Ì‡
‰ËÒÔÎÂÂ ÔÓfl‚ÎflÂÚÒfl Ì‡‰ÔËÒ¸ .

4. ç‡ÊÏËÚÂ ÍÌÓÔÍÛ 2; ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ Ì‡˜‡Ú¸
ÔÓË„˚‚‡ÌËÂ.

èËÏÂ˜‡ÌËÂ : ÇÓ ‚ÂÏfl ÌÓÏ‡Î¸ÌÓ„Ó
‚ÓÒÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËfl ‚˚ ÏÓÊÂÚÂ Ì‡Ê‡Ú¸ PROG Ë
‰Ó·‡‚ËÚ¸ ÚÂÍÛ˘Û˛ ‰ÓÓÊÍÛ Á‡ÔËÒË ‚ Ò‚ÓÈ ÒÔËÒÓÍ
ÔÓ„‡ÏÏ.
èÓÒÏÓÚ ÔÓ„‡ÏÏ˚
Ç ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÏ ÔÓÎÓÊÂÌËË ËÎË ‚Ó ‚ÂÏfl
ÔÓË„˚‚‡ÌËfl Ì‡ÊÏËÚÂ ÍÌÓÔÍÛ PROG Ë ‰ÂÊËÚÂ
ÂÂ ‚ Ì‡Ê‡ÚÓÏ ÒÓÒÚÓflÌËË ‰Ó ÚÂı ÔÓ, ÔÓÍ‡ Ì‡
‰ËÒÔÎÂÂ ÌÂ ·Û‰ÛÚ ÔÓÍ‡Á‡Ì˚ ÌÓÏÂ‡ ‚ÒÂı
Á‡ÌÂÒÂÌÌ˚ı ‚‡ÏË ‚ Ô‡ÏflÚ¸ Á‚ÛÍÓ‚˚ı ‰ÓÓÊÂÍ ‚
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=ç‡ ‰ËÒÔÎÂÂ ‚˚‚Ó‰ËÚÒfl ÂÒÎË ÌÂÚ
Á‡ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌÌ˚ı ‰ÓÓÊÂÍ.

ëÚË‡ÌËÂ ÔÓ„‡ÏÏ˚
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• ÔË Ì‡Ê‡ÚËË ÍÌÓÔÍË 9 ‰‚‡ ‡Á‡ ‚Ó ‚ÂÏfl

ÔÓË„˚‚‡ÌËfl
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Poznámka :
–Funkce EQUALIZER mu|e b¥t pou|ita v re|imech

TUNER, CD, USB PC LINK a GAME. Zdroj AUX.
– Aby se pøede∂lo zvukov¥m interferencím, ovládá

se nastavení hlubok¥ch tónù oddìlenì.
Kombinace hlubok¥ch tónù pomocí funkcí
EQUALIZER a wOOx není mo|ná.

4. GAMESOUND
Budete-li chtít nastavit zvuky her, stisknete jednou ci
vícekrát tlacítko GAMESOUND a vyberte po|adované
nastavení.

=Na displeji se krátce zobrazí ,

, nebo .
Poznámka : Funkce GAMESOUND je dostupná
pouze v prípade prehrávání ze zdroje GAME•AUX .

MUTE: Jak ztlumit zvuk
1. Okam|ité pøeru∂ení pøehrávaného zvuku provedete

stisknutím tlaèítka MUTE na dálkovém ovladaèi.
= Pøehrávání pokraèuje beze zvuku a displej bliká.

.
2. Chcete-li zvuk opìt aktivovat, mù|ete vyu|ít násle-

dující mo|nosti:
– znovu stisknìte tlaèítko MUTE ;
– pou|ijte zmìnu nastavení hlasitosti;
– zmìòte zdroj zvuku na jin¥.

DIGITÁLNÍ RADIOPØIJÍMAÈ (ld 3)
Ladìní rozhlasov¥ch stanic
1. Zapnutí pøístroje provedete stisknutím tlaèítka

STANDBY ON y ,a po|adovanou funkci vyberete
jedním èi nìkoliker¥m stisknutím tlaèítka
SOURCE: TUNER (nebo jedenkrát stisknìte
tlaèítko TUNER na dálkovém ovladaèi.).
= Na displeji se krátce zobrazí násle-

dovaná pásmem, frekvencí a èíslem pøednas-
tavené stanice , pokud ji| byla ulo|ena.

2. Stisknìte jednou nebo nìkolikrát tlaèítko BAND /
DISPLAY a zvolte vlnovou délku.
(na dálkovém ovladaci TUNER )

3. Ladìní stanic: stanice mù|ete naladit ruènì
nebo prostøednictvím automatického vyhledávání:
Stisknìte tlaèítko ∞ nebo § (5 nebo 6 na
dálkovém ovladaèi ) a jakmile se èíslice na displeji
rozbìhnou, pus†te tlaèítko.
= Radiopøijímaè se automaticky naladí na rozh-

lasovou stanici s dostateènì siln¥m vysílacím
signálem. Bìhem automatického ladìní se na

displeji zobrazí oznaèení .

4. 3 krok opakujte a| najdete hledanou rozhlasovou
stanici.

• Ladíte-li na rozhlasovou stanici se slab¥m signálem,
stisknìte nìkolikrát krátce tlaèítko SEARCH ∞ nebo
§, a| pøíjem bude dostateèn¥. (na dálkovém
ovladaci 5 nebo 6 ) .

Pro zlep∂ení pøíjmu rozhlasové stanice:
• Zvolíte-li pásmo FM, vysuòte teleskopickou

anténu. Anténu nakloòte a otáèejte jí. Je-li signál
pøíli∂ siln¥ (vysílaè je pøíli∂ blízko), zkra†te její
délku.

• Pro pøíjem MW má pøístroj vestavìnou anténu,
proto teleskopická anténa není potøebná. Otáèením
pøístroje nastavte vestavìnou anténu do správného
smìru.

Programování rozhlasov¥ch stanic
Do pamìti lze ulo|it celkem 30 rozhlasov¥ch stanic,
manuálnì nebo automatického (Automatické uschování).

Automatické uschování
Pøístroj zaène jednotliv¥m vysílacím stanicím automati-
cally pøiøazovat èísla od 1 nahoru. V pøístroji budou
ulo|eny pouze stanice, které v pamìti je∂tì nejsou.
1. Dálkov¥ ovladaè : Stisknutím jednou nebo nìko-

likrát tlaèítka ALBUM / PRESET- nebo + .
2. Podr|te tlaèítko PROG stisknuté nejménì 4 vteøiny;

zapne se tím automatické programování stanic.
= Na displeji se krátce zobrazí a

dostupné stanice jsou napro-
gramovány poèínaje pásmem FM, po nìm|
následují stanice v pásmu MW. Po ulo|ení v∂ech
stanic zaène automaticky hrát první pøedvolba.

Manuálnì programování 
1. Nalaïte |ádanou rozhlasovou stanici (viz Ladìní

rozhlasov¥ch stanic).
2. Stisknutím tlaèítka PROG vstupte do programovací

funkce.
= Displej: svítí oznaèení program .

3. Jedním èi nìkoliker¥m stisknutím tlaèítka ALBUM
/ PRESET - nebo tlaèítka + pøidìlení èísla stanice
od 1 do 30.

4. Volbu potvrïte opìtovn¥m stisknutím tlaèítka PROG.
= Na displeji se krátce zobrazí pásmem, frekvencí

a èíslem pøednastavené stanice

5. Opakováním pøedcházejících ètyø krokù ulo|te do
pamìti dal∂í rozhlasové stanice.

1. Tlaèítkem SEARCH ∞ nebo § zvolte poøadové
èíslo |ádané skladby. (na dálkovém ovladaci ¡
nebo ™)

Pouze v re|imu MP3-CD: 
Pokud chcete nalézt hledané album, stisknìte nejprve
jednou nebo vícekrát ALBUM/ PRESET – nebo + , a
stisknìte tlaèítko SEARCH ∞ nebo §. (na dálkovém
ovladaci ¡ nebo ™)
2. Stisknìte tlaèítko PROG.

™ Displej: krátce se zobrazí program a èíslo
vybrané stopy .

™ Displej: není li u
programování vybrána |ádná stopa.

3. Opakováním krokù 1-2 volte a ukládejte do
pamìti dal∂í skladby.
™ Pokusíte-li se do pamìti ulo|it více jak 20

skladeb, na displeji se zobrazí oznaèení
.

4. Stisknutím tlaèítka 2; zapojte reprodukci.

Poznámka : Behem normálního prehrávání mu|ete
stisknout tlacítko PROG a aktuální stopu pridat do
svého programového seznamu.

Kontrola programu
Podr|íte-li v pozici zastavení nebo bìhem reprodukce
stisknuté tlaèítko PROG , na displeji se postupnì
zobrazí v∂echny naprogramované skladby.

=Displej: nejsou-li naprogramovány
|ádné stopy.

Vymazání programu
Program lze vymazat následujícím zpùsobem:
• bìhem reprodukce stisknìte dvakrát tlaèítko 9

=Na displeji se na chvíli zobrazí nápis a
oznaèení program jzhasne. Program bude
vymazán i v pøípadì, |e.

• tlaèítkem STANDBY ON y

• vyberte jin¥ zvukov¥ zdroj.
• otevøení jednotky diskù CD.

GAMESOUND (Viz 8)
PREHRÁVÁNÍ S FUNKCÍ GAMESOUND: 
1. Na prístroji stisknete tlacítko SOURCE a vyberte

funkci GAME•AUX (na dálkovém ovladaci AUX).
=Na displeji se zobrazí hlá∂ení .

2. Pripojte konzolu ke konektorum AUDIO IN (LEFT /
RIGHT) a VIDEO IN na celní strane prístroje.

3. Stisknete jednou ci vícekrát tlacítko 
GAMESOUND a vyberte po|adované nastavení.

=Na displeji se krátce zobrazí ,
, nebo .

Pripojení jiného zarízení k prístroji
K propojení v¥stupu VIDEO OUT na zadní strane
prístroje a vstupu VIDEO IN na televizoru nebo video-
rekordéru pou|ijte video-kabel, kter¥ je soucástí
dodávky. Pak budete moci prehrávat ci nahrávat.

USB PC LINK
Pruvodce rychl¥m nastavením
po|adavky na systém pro PC

– USB port s Windows 98 SE / ME/ 2000/ XP
– Intel Pentium MMXX200 nebo rychlej∂í
– jednotka CD ROM

Instalace softwaru MusicMatch
1. Pou|ijte dodan¥ kabel USB a pripojte prístroj k portu

USB pocítace.(Viz B)
2. Jednou ci vícekrát stisknete tlacítko SOURCE ( na

dálkovém ovladaci USB) a vyberte mo|nost USB PC
LINK.

3. Zapnete pocítac a do jednotky CD-ROM vlo|te insta-
lacní disk USB PC LINK, kter¥ je soucástí dodávky.
Software této aplikace si mu|ete také stáhnout z
webového serveru: http://www.audio.philips.com.

DULE\ITÉ!
Pro re|im USB PC Link pou|ijte prizpusoben¥ soft-
ware MusicMatch. V prípade nutnosti ve svém
pocítaci nejprve odinstalujte ve∂ker¥ jin¥ software
MusicMatch jukebox.
4. Automaticky se zobrazí pruvodce instalací. V opacném

prípade spustte ve svém pocítaci program Windows
Explorer, prejdete na disk CD-ROM a poklepejte na
soubor USBPCLINK.exe. Potom provedte následující
kroky:
– v seznamu vyberte po|adovan¥ jazyk
– vyberte installer driver.
– vyberte installer MusicMatch jukebox.
– vyberte dal∂í mo|nosti (Tutorial, Free goodies,

FAQ).

Poznámka :
- Pred prvním pou|itím aplikace MusicMatch si nej-
dríve prostudujte príslu∂n¥ kurz. Ujistete se, zda je ve
va∂em pocítaci správne nastavena úroven hlasitosti,
aby byl zaji∂ten zvukov¥ v¥stup na pripojeném prístroji.
Optimální v¥kon zajistíte nastavením funkce ekvalizéru
v aplikaci MusicMatch na nízkou úroven.

GAMESOUND USB PC LINK

zvukov¥ch frekvencí.
WOOX -zap. / vyp. vylep∂eného v¥konu basu
GAMESOUND - v herním re|imu slou|í k v¥beru
zvukov¥ch efektu BLAST/ PUNCH/ SPEED/ 
NORMAL

7 ALBUM /PRESET -, + :
Pouze MP3: vybere pøedchozí/dal∂í album
TUNER :-vybere pøedchozí/dal∂í pøednastavenou
stanici

NAPÁJENÍ
V|dy, kdykoliv je to mo|né, napájejte pøístroj ze sítì,
prodlou|íte tím |ivotnost napájecích èlánkù. Pøed
vlo|ením napájecích èlánkù se pøesvìdète, zda je
sí†ov¥ kabel odpojen jak od pøístroje tak od zásuvky.

Napájecí èlánky (volitelné) (Viz 1)
• Otevøte prostor pro napájecí èlánky a vlo|te 8

monoèlánkù typu R-20, UM-1 nebo D, (pokud mo|no
alkalick¥ch)

Dálkov¥ ovladaè (Viz A)
• Otevøte prostor pro napájecí èlánky a vlo|te 2

monoèlánky typu AAA, R03 nebo UM4 (pokud
mo|no alkalické).

Nesprávné zacházení s napájecími èlánky mù|e vést k
tomu, |e z nich vyteèe elektrolyt, zpùsobí korozi prostoru
pro napájecí èlánky nebo dokonce mù|e dojít k rozpuknutí
monoèlánkù. 
• Nepou|ívejte souèasnì rùzné typy napájecích èlánkù –

alkalické a karbonátové. Do pøístroje vkládejte v|dy
napájecí èlánky stejného typu.

• Pøi v¥mìnì napájecích èlánkù nikdy nepou|ívejte
souèasnì staré a nové napájecí èlánky.

• Napájecí èlánky obsahují chemikálie, proto je
odhazujte do nádob na odpadky, které jsou pro
tento úèel urèeny.

Napájení ze sítì
1. Pøesvìdète se, zda napìtí v místní síti odpovídá

hodnotì uvedené na ∂títku na zadní stranì pøístro-
je. Není-li tomu tak, obra†te se na prodejnu nebo
na servis.

2. Sí†ov¥ kabel zasuòte do zásuvky, pøístroj je
pøipraven¥ na pou|ití.

3. Pøejete-li si pøístroj úplnì vypnout, odpojte ho od
sítì tak |e zástrèku vytáhnete ze zásuvky.

AUTOMATICK‡ ÚSPORN‡ RE\IM PRO ¤ETØENÍ
ENERGIÍ
Systém je vybaven funkcí úspory energie, která jej po
15 minutách od ukonèení pøehrávání disku MP3-CD
nebo disku CD automaticky pøepne do úsporného
re|imu, pokud mezitím nebyl pou|it nìkter¥ ovládací
prvek.

Typov¥ ∂títek najdete na spodní stranì pøístroje.
Zapínání a vypínání a volba funkce
1. Zapnutí pøístroje provedete stisknutím tlaèítka

STANDBY ON y .
2. Po|adovanou funkci vyberete jedním èi

nìkoliker¥m stisknutím tlaèítka SOURCE: CD,
TUNER, USB PC LINK nebo GAME•AUX .

3. Vypnutí pøístroje provedete stisknutím tlaèítka
STANDBY ON y .

Poznámka : Tóny, nastavení zvuku, pøedvolby tuneru
a úroveò hlasitosti (max. do hodnoty VOL 20) zùs-
tanou uchovány v pamìti pøístroje.

Nastavení síly a charakteru zvuku (Viz 2)
1. Hlasitost nastavte pomocí ovládání VOLUME .

= Na displeji se uká|e úroveò hlasitosti a
èíslo od 0-32.

2. wOOx
Chcete-li nastavit odezvu basu, stisknete jednou ci
vícekrát tlacítko wOOx a zlep∂ení zapnete nebo vyp-
nete.

=Pri aktivaci funkce wOOx se zapne podsvícení
tlacítka wOOx.

Poznámka :
- Funkce wOOx mu|e b¥t pou|ita v re|imech TUNER,

CD, USB PC LINK a GAME. Zdroj AUX.
- Nekteré disky mohou b¥t nahrány ve vysoké modu-

laci, co| mu|e pri vy∂∂ích hodnotách hlasitosti puso-
bit zkreslení zvuku. Jestli|e taková situace nastane,
deaktivujte funkci wOOx nebo sni|te hodnotu nas-
tavené hlasitosti. 

3. EQUALIZER
Chcete-li nastavit basy, strední tóny a v¥∂ky, stisknete
jednou ci vícekrát tlacítko EQUALIZER. Ka|dou z
úrovní pak budete moci behem trí sekund nastavit 
otácením knoflíku VOLUME.

=Na displeji se krátce zobrazí ,
, nebo úroveò (-5 do +5) nebo
.

– bìhem pøehrávání CD

– bìhem pøehrávání MP3-CD

– V re|imu CD stop: celkov¥ poèet skladeb a
celková délka skladeb 

– , pokud jste vlo|ili neuzavøené
CD-R(W).

Poznámka: Pøeètení MP3-CD mù|e trvat i déle ne| 10
sekund.

4. Stisknutím tlaèítka 2; zapojte reprodukci.
=Displeji zobrazí : èíslo aktuální stopy a uplynul¥

èas stopy bìhem pøehrávání disku MP3-CD nebo
disku CD.

=Pokud je vlo|eno MP3-CD, uká|e se také èíslo
alba.

5. Pøejete-li si pøeru∂it reprodukci, stisknìte tlaèítko
2;. Pøejete-li si v reprodukci pokraèovat, stisknìte
znovu tlaèítko 2;.
= Displej: bìhem pauzy bliká uplynul¥ èas skladby.

6. Pøehrávání zastavíte stiskem 9.
7. Vypnutí pøístroje provedete stisknutím tlaèítka

STANDBY ON y .
Poznámka : Reprodukce MP3-CD/ CD se ukonèí i v 
pøípadì, |e:

– Otevøou se dvíøka CD.
– CD dohraje do konce
– vyberte jin¥ zvukov¥ zdroj.

V prùbìhu pøehrávání krátce a opakovanì stisknìte
tlaèítko BAND / DISPLAY. Zobrazíte tak textové
informace:
MP3-CDs
Krátce a opakovanì stisknìte tlaèítko BAND / 
DISPLAY. Zobrazíte tak napø.

– název stopy a uplynul¥ èas stopy;
– název alba a uplynul¥ èas stopy;
– èíslo alba, èíslo stopy a uplynul¥ èas stopy;
– podrobnosti o znaèkách ID3, pokud jsou dostup-

né. Jinak se na displeji zobrazí .
Disky CD
Krátce a opakovanì stisknìte tlaèítko BAND / 
DISPLAY. Zobrazíte tak napø.

– pøi pøehrávání disku CD - èíslo stopy a uplynul¥
èas stopy;

– zb¥vající èas aktuální stopy.

Volba jiné skladby
• Stisknìte jedenkrát nebo nìkolikrát na pøístroji

tlaèítko SEARCH ∞ nebo §, a| se poøadové èíslo
hledané skladby zobrazí na displeji. (na dálkovém

ovladaci ¡ nebo ™)
• Pokud jste èíslo stopy vybrali krátce po vlo|ení

disku nebo v re|imu pauzy, bude tøeba spustit
pøehrávání stisknutím tlaèítka 2; .

Pouze v re|imu MP3-CD: 
Pokud chcete nalézt hledané album, stisknìte nejprve
jednou nebo vícekrát ALBUM / PRESET – nebo + 

] Displej: , pokud nejsou k dispozici
|ádná alba.

Vyhledání melodie v rámci jedné skladby
1. Podr|te stisknuté tlaèítko SEARCH ∞ nebo § .(na

dálkovém ovladaci 5 nebo 6)
– Disk CD se pøehrává vysokou rychlostí a s nízkou

úrovní hlasitosti.
– Pøi rychlém procházení èi prohledávání disku

MP3-CD není sly∂et zvuk.
2. Jakmile najdete hledanou melodii, uvolnìte tlaèítko

∞ nebo § .(na dálkovém ovladaci 5 nebo 6)
Poznámka : Hledat mù|ete pouze v rámci jedné skladby.

Rùzné zpùsoby reprodukce: SHUFFLE a REPEAT
(Viz 4 - 7)
Pøed zaèátkem nebo bìhem reprodukce lze zvolit rùzné
zpùsoby reprodukce a lze pøepnout z jednoho zpùsobu
reprodukce na druh¥. Zpùsoby reprodukce lze kombino-
vat i s funkcí PROGRAM.
shuffle - reprodukce celé CD/v∂ech skladeb programu
v náhodnì voleném poøadí
shuffle repeat all - nepøetr|ité opakování reprodukce
celé CD/programu v náhodnì voleném poøadí
repeat all - opakování reprodukce celé CD/programu
repeat - nepøetr|ité opakování reprodukce aktuální
(náhodnì zvolené) skladby
1. \ádan¥ zpùsob reprodukce zvolíte tak, |e podr|íte

stisknuté jednou nebo nìkolikrát tlaèítko MODE .
(na dálkovém ovladaci SHUFFLE / REPEAT ).

2. Stisknìte 2; a zaène pøehrávání, pokud pøístroj byl
v poloze stop a pokud jste nezvolili náhodné poøadí
skladeb.
]Pokud jste vybrali funkci shuffle, spustí se

pøehrávání automaticky.
3. Pøejete-li si vrátit se ke standardnímu zpùsobu

reprodukce, podr|te tlaèítko MODE stisknuté, a|
oznaèení zpùsobu reprodukce z displeje zmizí.
– Zvolen¥ zpùsob reprodukce lze vymazat i stisknutím

tlaèítka 9.

Programování skladeb
V pozici STOP zvolte a naprogramujte skladby CD v
libovolném poøadí. Kteroukoliv skladbu lze ulo|it do
pamìti i nìkolikrát. Do pamìti lze ulo|it celkem 20
skladeb.

PØEHRÁVAÈ MP3-CD / CD PØEHRÁVAÈ MP3-CD / CD

NAPÁJENÍ ZÁKLADNÍ FUNKCE ZÁKLADNÍ FUNKCE DIGITÁLNÍ RADIOPØIJÍMAÈ

=ç‡ ‰ËÒÔÎÂÂ Í‡ÚÍÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ÔÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒfl
Ì‡‰ÔËÒ¸ Ë Ì‡‰ÔËÒ¸ program
ËÒ˜ÂÁ‡ÂÚ.

• ç‡ÊÏËÚÂ STANDBY ON y

• ‚˚·ÂËÚÂ ‰Û„ÓÈ ËÒÚÓ˜ÌËÍ Á‚ÛÍ‡.
• ÓÚÍ˚ÚËÂ ‰‚Âˆ˚ CD.

GAMESOUND (ÒÏ 8)
àëèéãúáéÇÄçàÖ GAMESOUND:
1. ç‡ÊÏËÚÂ SOURCE Ì‡ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Â ‰Îfl ‚˚·Ó‡

ÙÛÌÍˆËË GAME•AUX .(AUX Ì‡ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Â
‰ËÒÚ‡ÌˆËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl)
=ç‡ ‰ËÒÔÎÂÂ ÔÓÍÛ˜Ë‚‡ÂÚÒfl .

2. èÓ‰ÍÎ˛˜ËÚÂ ÔÛÎ Ú̧ Ì‡ ÔÂÂ‰ÌÂÈ ÒÚÓÓÌÂ
ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡: AUDIO IN ( LEFT / RIGHT) Ë
VIDEO IN.

3. Ì‡ÊÏËÚÂ GAMESOUND Ó‰ËÌ ËÎË ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ
‡Á, ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ ÌÛÊÌ˚È ‚‡Ë‡ÌÚ.
=ÑËÒÔÎÂÈ ÔÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚ , , 

ËÎË .
èÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËÂ ‰Û„Ó„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl Í
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Û
àÒÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂ ‚Ë‰ÂÓ Í‡·ÂÎ¸ ‚ ÍÓÏÔÎÂÍÚÂ ÔÓÒÚ‡‚ÍË
‰Îfl ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËfl ‚˚‚Ó‰‡ VIDEO OUT Ì‡ Ó·‡ÚÌÓÈ
ÒÚÓÓÌÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Í VIDEO IN Ì‡ TV ËÎË VCR
‰Îfl ÔÓÒÏÓÚ‡ ËÎË Á‡ÔËÒË.

USB PC LINK
êÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓ ·˚ÒÚÓÈ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ
ÚÂ·Ó‚‡ÌËfl Í ÒËÒÚÂÏÂ PC

– ÔÓÚ usb Ò ÒËÒÚÂÏÓÈ Windows 98 SE / ME/ 2000/
XP

– Intel Pentium MMXX200 ËÎË ‚˚¯Â
– ‰ËÒÍÓ‚Ó‰ CD ROM

ìÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ ÔÓ„‡ÏÏÌÓ„Ó Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËfl
MusicMatch
1. àÒÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂ Í‡·ÂÎ¸ USB ‚ ÍÓÏÔÎÂÍÚÂ ÔÓÒÚ‡‚ÍË,

‰Îfl ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËfl ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Í ÔÓÚÛ USB Ì‡
ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÂ. (ÒÏ B)

2. ç‡ÊÏËÚÂ SOURCE ( USB Ì‡ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Â
‰ËÒÚ‡ÌˆËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl) Ó‰ËÌ ËÎË ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ
‡Á, ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ USB PC LINK

3. ÇÍÎ˛˜ËÚÂ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ Ë ‚ÒÚ‡‚ Ú̧Â ‰ËÒÍ Ò
ÛÒÚ‡ÌÓ‚˘ËÍÓÏ USB PC LINK ËÁ ÍÓÏÔÎÂÍÚ‡
ÔÓÒÚ‡‚ÍË ‚ ‰ËÒÍÓ‚Ó‰ CD-ROM ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ‡. ùÚÛ
ÔËÍÎ‡‰ÌÛ˛ ÔÓ„‡ÏÏÛ Ú‡ÍÊÂ ÏÓÊÌÓ ÒÍ‡˜‡Ú¸ Ì‡
Ò‡ÈÚÂ: http://www.audio.philips.com.

ÇçàåÄçàÖ!
àÒÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÌÛ˛
ÔÓ„‡ÏÏÛ MusicMatch ‰Îfl ‚‡¯Â„Ó USB PC
Link. èË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË ÒÌ‡˜‡Î‡

‰ÂÏÓÌÚËÛÈÚÂ ‚ÒÂ ‰Û„ËÂ ÔÓ„‡ÏÏ˚
MusicMatch jukebox Ò ‚‡¯Â„Ó ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ‡.
4. êÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ ÔÓfl‚ËÚÒfl

‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍË. Ç ÔÓÚË‚ÌÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÔÂÂÈ‰ËÚÂ Ì‡
‰ËÒÍÓ‚Ó‰ CD-ROM Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ Windows Explorer
Ë ˘ÂÎÍÌËÚÂ ‰‚‡Ê‰˚ Ì‡ USBPCLINK.exe. á‡ÚÂÏ
‚˚ÔÓÎÌËÚÂ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ ¯‡„Ë:
– Ç˚·ÂËÚÂ flÁ˚Í ÒÓÓ·˘ÂÌËÈ ËÁ ÒÔËÒÍ‡.
– Ç˚·ÂËÚÂ installer driver.
– Ç˚·ÂËÚÂ installer MusicMatch jukebox.
– Ç˚·ÂËÚÂ ‰Û„ËÂ ÓÔˆËË (Tutorial, Free 

goodies, FAQ).

èËÏÂ˜‡ÌËÂ :
- èÂÂ‰ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂÏ ÔÓ„‡ÏÏ˚ MusicMatch ‚
ÔÂ‚˚È ‡Á, ÔÓ˜ËÚ‡ÈÚÂ ‚‚Ó‰ÌÓÂ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó.
ì·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ ÛÓ‚ÂÌ¸ „ÓÏÍÓÒÚË Ì‡ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÂ
ÓÚÂ„ÛÎËÓ‚‡Ì ‰Ó ÔËÂÏÎÂÏÓ„Ó ÛÓ‚Ìfl ‰Îfl
ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡. ÑÎfl Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËfl ÓÔÚËÏ‡Î¸Ì˚ı
ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ ÊÂÎ‡ÚÂÎ¸ÌÓ, ˜ÚÓ·˚ ÙÛÌÍˆËfl
˝Í‚‡Î‡ÈÁÂ‡ Ì‡ MusicMatch ·˚Î‡ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ‡ Ì‡
ÌËÁÍÓÏ ÛÓ‚ÌÂ. 
5. á‡ÔÛÒÚËÚÂ MUSICMATCH JUKEBOX Ë

ÒÓÁ‰‡ÈÚÂ Ò‚ÓÈ ÒÔËÒÓÍ Î˛·ËÏ˚ı ÔÂÒÂÌ. ùÚÓ
ÏÓÊÌÓ Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ÔÛÚÂÏ ÔÂÂÚ‡ÒÍË‚‡ÌËfl
ÏÛÁ˚Í‡Î¸Ì˚ı ‰ÓÓÊÂÍ ‚ ÓÍÌÓ ÒÔËÒÍ‡ ËÁ Î˛·Ó„Ó
ÏÂÒÚ‡ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ‡.

èËÏÂ˜‡ÌËÂ :
-- ÖÒÎË ‚˚ ÒÚ‡ÎÍË‚‡ÂÚÂÒ¸ Ò ÔÓ·ÎÂÏ‡ÏË ÔË
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËË USB PC LINK, Ó·‡ÚËÚÂÒ¸ Í FAQ
(˜‡ÒÚÓ Á‡‰‡‚‡ÂÏ˚Â ‚ÓÔÓÒ˚), ÍÓÚÓ˚È ı‡ÌËÚÒfl Ì‡
ÛÒÚ‡ÌÓ‚Ó˜ÌÓÏ ‰ËÒÍÂ USB PC LINK, ËÎË ÔÓÒÂÚËÚÂ Ò‡ÈÚ
www.audio.philips.com „‰Â ËÏÂÂÚÒfl ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÂ
Ó·ÌÓ‚ÎÂÌËÂ FAQ.
èÓÒÎÂ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË, Ó·‡ÚËÚÂÒ¸ Í "èÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌË˛ Í
USB PC LINK", „‰Â ÓÔËÒ‡Ì˚ ÔÓ‰Ó·ÌÓÒÚË ÔÓ
‡·ÓÚÂ Ò USB PC LINK.
ê‡ÁÂ¯ÂÌËÂ ˆËÙÓ‚Ó„Ó ‡Û‰ËÓ ‚˚‚Ó‰‡ CD
èÂÂ‰ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ CD ‰ËÒÍÓ‚ Ì‡
‰ËÒÍÓ‚Ó‰Â CD-ROM ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ‡, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ
ÒÍÓÌÙË„ÛËÓ‚‡Ú¸ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ‡
ÒÎÂ‰Û˛˘ËÏ Ó·‡ÁÓÏ:
ÑÎfl Windows ME/ 2000/ XP 
1. ÇÓÈ‰ËÚÂ ‚ ÏÂÌ˛ Ô‡ÌÂÎË ÒËÒÚÂÏ˚ Ë ‚˚·ÂËÚÂ:

'ëàëíÖåÄ, ëÇéâëíÇÄ, éÅéêìÑéÇÄçàÖ,
ìëíêéâëíÇÄ,  ÑàëäéÇéÑõ CD-ROM Ë
ëÇéâëíÇÄ.

ÑÎfl Windows 98 SE 
2. èÓ‚Â Ú̧Â, ˜ÚÓ·˚ ÓÔˆËfl Ì‡ÒÚÓÈÍË

'ê‡ÁÂ¯ÂÌËÂ ‚˚ıÓ‰‡ ˆËÙÓ‚Ó„Ó ‚˚ıÓ‰‡ ‡Û‰ËÓ
CD' ·˚Î‡ ‚˚·‡Ì‡ (‡ÁÂ¯ÂÌ‡).

DODANÉ PØÍSLU¤ENSTVÍ
– Dálkov¥ ovladaè
– kabel USB
– video-kabel
– instalacní CD-ROM USB PC LINK 
– Sí†ov¥ kabel

HORNÍ A PØEDNÍ STRANA (Viz 1)
1 p - 3,5 mm pøípoj sluchátek.
Poznámka: Pøipojíte-li sluchátka, reproduktory nebudou
ozvuèeny.
2 VOLUME -k nastavení hlasitosti nebo úrovní ekval-

izéru (BASS/ MID /HIGH)
3 STANDBY ON y - zapíná a vypíná pøístroj;
4 SOURCE - v¥bìr zvukového zdroje pro funkce: CD

TUNER / USB PC LINK / GAME•AUX 
5 IR SENSOR -infraèerven¥ senzor dálkového

ovladaèe.
6 LCD Displej - zobrazuje aktuální stav pøístroje.
7 [dB]: - indikace basového v¥konu.
8 ALBUM /PRESET -, + :

Pouze MP3: vybere pøedchozí/dal∂í album
TUNER :-vybere pøedchozí/dal∂í pøednastavenou
stanici

SEARCH ∞ , §
MP3-CD / CD :
- hledání smìrem zpìt nebo dopøedu v rámci jedné

skladby;
- postup na zaèátek aktuální/ 

pøedcházející/ následující skladby.
USB PC LINK -pøeskoèí na zaèátek pøedchozí /
dal∂í skladby
TUNER : - ladìní rozhlasov¥chstanic.

2;- zapojení a pøeru∂eníreprodukce MP3-CD / CD /
USB PC LINK

9 - zastaví pøehrávání MP3-CD / CD / USB PC LINK ;
- vyma|e program MP3-CD / CD.

MODE :
- volba rùzn¥ch zpùsobù reprodukce repeat nebo

shuffle (v náhodnì voleném poøadí).
9 USB - zde pøipojte dodan¥ USB kabel, druh¥ konec

pøipojte k usb portu va∂eho poèítaèe
0 GAMESOUND - v herním re|imu slou|í k v¥beru

zvukov¥ch efektu BLAST/ PUNCH/ SPEED/ 
NORMAL
WOOX - zap. / vyp. vylep∂eného v¥konu basu
EQUALIZER -v¥bìr nízk¥ch, støedních a vysok¥ch
zvukov¥ch frekvencí.

PROG
MP3-CD / CD : -naprogramování skladeb
apøehled programu;
TUNER: - naprogramování rozhlasov¥ch stanic.

BAND / DISPLAY
BAND : - volba vlnové délky.
DISPLAY: - zobrazuje funkce MP3 / CD

! AUDIO IN ( LEFT / RIGHT) -konektor LINE-IN pro
vnìj∂í zvukové zaøízení.
VIDEO IN - k umístení zástrcky videa (nezprostred-
kovává |ádn¥ signál, slou|í pouze k usporádání
kabelu).

@ OPEN•CLOSE – zavírání/otevírání prostoru pro CD 

ZADNÍ STRANA (Viz 1)
# Teleskopická anténa - zlep∂ení pøíjmu vysílání FM.
$ Prostor pro napájecí èlánky - 8 osm

monoèlánkù typu R-20, UM-1 nebo D-cells 
% AC MAINS - zásuvka sí†ového kabelu.
^ VIDEO OUT- slou|í k propojení se vstupem

VIDEO IN u televizoru nebo videa a slou|í pro
prehrávání nebo záznam.

DÁLKOV‡ OVLADAÈ (Viz 1)
1 CD - v¥bìr zvukového zdroje MP3-CD nebo CD

TUNER - v¥bìr tuneru nebo pásma
USB - v¥bìr USB PC LINK
AUX - v¥bìr GAME •AUX 

2 y -pøepnutí pøístroje do úsporného re|imu nebo jeho
zapnutí, pokud je zapojen do sítì. (K vypnutí pøístroje
dojde pouze pokud je napájen bateriemi)

3 REPEAT -zopakuje v∂echny stopy zdroje USB PC
LINK nebo u zdroje CD provede v¥ber re|imu
opakování.
SHUFFLE -pøehrávání stop disku MP3-CD nebo disku
CD ve zdroji CD / USB PC LINK podle náhodného
poøadí
MUTE - zti∂ení nebo obnovení zvuku

4 VOL 4, 3 -- k nastavení hlasitosti nebo úrovní
ekvalizéru (BASS/ MID /HIGH)

5 ¡ , ™ -slou|í k v¥beru predcházející / následující
stopy pri prehrávání ze zdroje CD / USB PC LINK 
9 - zastaví pøehrávání MP3-CD / CD / USB PC LINK ;

- vyma|e program MP3-CD / CD.
2;- zapojení a pøeru∂eníreprodukce MP3-CD / CD /

USB PC LINK
5 / 6 -hledání smìrem zpìt nebo dopøedu v rámci

jedné skladby;
TUNER : - ladìní rozhlasov¥chstanic.

6 EQUALIZER - v¥bìr nízk¥ch, støedních a vysok¥ch

Èesky OVLÁDACÍ TLAÈÍTKA

Poznámka : Naprogramovanou rozhlasovou stanici
lze z pamìti vymazat tak, |e na její místo ulo|íte jinou
frekvenèní hodnotu.

Volba naprogramované rozhlasovéstanice
Po|adovanou pøedvolbu zobrazíte jedním èi
nìkoliker¥m stisknutím tlaèítka ALBUM / PRESET -
nebo tlaèítka +.

PØEHRÁVAÈ MP3-CD
DÙLE\ITÉ ÚDAJE 
Podporované formáty:
• Disky formátu ISO9660, Joliet a pøepisovatelné CD. Pøi

vypalování CD-ROM pou|ijte formát disku ISO9660.
• Hudební formáty MP3.
• Bitová (datová) rychlost MP3: 32-320 Kbps a

promìnná bitová rychlost.
• 650Mb a 700Mb CD-R a CD-RWs.
• Vìtvení adresáøù a| do maximálnì 8 úrovní (max.

64 znakù).
Obecné informace
Technologie komprimace hudby MP3 (MPEG Audio
Layer 3) zredukuje originální digitální audio data a|
10krát, ani| by se v¥znamnì sní|ila kvalita zvuku. Tak
mù|ete nahrát a| 10 hodin hudby CD kvality na jeden
CD-ROM.

Jak získat hudbu MP3
Buì si stáhnìte legální MP3 hudbu z internetu nebo si
pøeveìte va∂e zvukové CD do formátu MP3 pomocí
jakéhokoliv programu pro kódování MP3 a potom jej
nahrajte na CD-R(W).
• Abyste uchovali dobrou kvalitu zvuku,  ukládejte

MP3 soubory bitovou rychlostí alespoò 128kbps.
• Nìkteré kódovací programy umo|òují chránit

hudební soubory, tj. tyto soubory pak lze pøehrávat
pouze na poèítaèi, kter¥ je vytvoøil. Pokud si takové
soubory vypálíte na CD-ROM, nebudete je moci na
tomto pøístroji pøehrávat. Ne| zaènete vytváøet
hudební soubory, pøesvìdète se, zda jste tuto
ochrannou funkci kódovacího software deaktivovali.
V tomto pøípadì odpovídáte za dodr|ování v∂ech
místních a mezinárodních autorsk¥ch práv.MP3-CD
felírása

Kdy| vypalujete MP3-CD
• Pøesvìdète se, zda názvy MP3 souborù mají pøíponu

.mp3

• Pou|ijte zapisovací software, kter¥ umí zapisovat
názvy MP3 skladeb (souborù) v èíselném a
abecedním poøádku. Podrobnosti jak pou|ívat
software naleznete v u|ivatelské pøíruèce softwaru.

• Pøi poøizování záznamù na disky CD-RW se
ujistìte, zda jste uzavøeli (ukonèili) v∂echny relace.
Jinak nebude mo|né záznam pøeèíst a pøehrát.

Jak si uspoøádat MP3 soubory
Na jeden MP3-CD si mù|ete ulo|it maximálnì a| 35
alb a 400 skladeb, v závislosti na velikosti písnièek.
Alba a skladby jsou abecednì seøazeny.
• MP3-CD/ CD alba a názvy skladeb se ukazují ve

formì èísel na displeji.

DÙLE\ITÉ!
Tento pøístroj neumí pøehrávat/nepodporuje:
• Prázdná alba: prázdné album je album, které

neobsahuje MP3 soubory a neuká|e se na displeji.  
• Nepodporované formáty souborù jsou pøeskoèeny.

To znamená, |e napø. Word dokumenty .doc nebo
MP3 soubory s koncovkou .dlf budou ignorovány a
nezobrazí se.

• Soubory seznamu skladeb, napø. m3u, .pls z WMA,
AAC, Winamp, Sonic, RealJukebox, MS
Mediaplayer 7.0, MusicMatch.

• Nahrávky vytvoøené napø. PacketWriting a
Package Writing.

Pøehrávání diskù
Tento pøístroj umí pøehrávat Audio Disky vèetnì CD-
R(W) a MP3 CD-ROMy.
• Nelze pou|ít disky CD-I, CDV, VCD, DVD ani

poèítaèové disky CD.
1. Zapnutí pøístroje provedete stisknutím tlaèítka

STANDBY ON y , a potom vyberte mo|nost CD
SOURCE.

2. Dvíøka jednotky CD otevøete stisknutím tlaèítka
OPEN•CLOSE .
]Jestli|e je jednotka disku CD otevrená, zobrazí

se hlá∂ení .
3. CD vlo|te poti∂tìnou stranou smìrem vzhùru a

zavøete dvíøka.

Údaje na displeji MP3/CD
] ,pøi ètení obsahu disku;

] , pokud není
vlo|eno CD nebo pokud je CD neèisté, nesprávnì
vlo|ené nebo po∂kozené.

PØEHRÁVAÈ MP3-CD / CD PØEHRÁVAÈ MP3-CD / CD

5. Spustte software MUSICMATCH JUKEBOX a
preta|ením zvukov¥ch stop z libovolného místa v
pocítaci do okna seznamu si vytvorte vlastní sez-
nam oblíben¥ch skladeb.

Poznámka: 
-- Narazíte-li behem pou|ívání re|imu USB PC LINK na
nejaké obtí|e, nahlédnete do cásti FAQ (casté otázky),
která je ulo|ena na instalacním disku USB PC LINK nebo
nav∂tivte webové stránky na adrese
www.audio.philips.com, kde najdete  nejnovej∂í aktu-
alizaci cast¥ch otázek FAQ.

Po instalaci nahlédnete do cásti „Pripojení k USB
PC LINK". Naleznete zde podrobnosti o pou|ívání
re|imu USB PC LINK.

Aktivace digitálního v¥stupu CD audio
Pred prehráváním disku CD v jednotce CD-ROM pocítace
bude treba, aby byl hardware pocítace nakonfigurován
následujícím zpusobem:
Systém Windows ME/ 2000/ XP
1. Klepnete na nabídku START, prejdete na príkaz

NASTAVENÍ, klepnete na polo|ku OVLÁDACÍ
PANELY a potom klepnete na panel SYSTÉM. V
dialogovém okne VLASTNOSTI SYSTÉMU
klepnete na kartu HARDWARE a ve skupinovém
rámecku klepnete na tlacítko SPRÁVCE
ZARÍZENÍ, cím| prejdete do dialogového okna
SPRÁVCE ZARÍZENÍ. Vyhledejte príslu∂nou 
jednotku CD-ROM, klepnete na ni prav¥m
tlacítkem my∂i a v místní nabídce klepnete na
príkaz VLASTNOSTI. V dialogovém okne vlastností
zarízení klepnete na kartu VLASTNOSTI.

Systém Windows 98 SE 
2. Zkontrolujte, zda je vybrána mo|nost 'Povolit dig-

itální prehrávání na tomto zarízení' (musí b¥t
aktivována).

Poznámka: -U windows 98 SE je mo|né, |e infor-
mace o nastavení správné konfigurace bude nutné
vyhledat v manuálu k pocítaci.

Pripojení k rozhraní USB PC LINK (Viz 9)
Rozhraní USB PC LINK umo|nuje prehrávání hudebních
souboru ulo|en¥ch v pocítaci pomocí v¥konného zesilo-
vace prístroje AZ2558 a reproduktoru.

DULE\ITÉ!
Ujistete se, zdaje nainstalován software
MusicMatch. Informace o re|imu USB PC Link
naleznete v èásti " Pruvodce rychl¥m nas-
tavením" .

1. Zapnete pocítac a AZ2558.
] Zda je hlasitost v pocítaci nastavena na 

sly∂itelnou úroven a zda není zvuk zeslaben na
minimum.

2. Jednou ci vícekrát stisknete tlacítko SOURCE ( na
dálkovém ovladaci USB) a vyberte mo|nost USB PC
LINK.

3. V prípade správného pripojení se software 
MUSICMATCH JUKEBOX spustí v pocítaci auto-
maticky.
] Bude-li zji∂ten zvukov¥ datov¥ proud, zobrazí se

název aktuální stopy.

] Zobrazí-li se na okam|ik hlá∂ení
, zkontrolujte pripojení mezi

pocítacem a prístrojem.

4. Stisknete tlacítko ¡ nebo ™ a zv¥raznete
po|adovanou skladbu seznamu.

5. Stisknutím tlaèítka 2; zapojte reprodukci.
] Zobrazí se doba stopy a jedenkrát se zobrazí

její název
Poznámka: Na displeji je podporována POUZE
anglictina s velk¥mi písmeny.

6. Chcete-li zobrazit podrobnosti o stopách, stisknete
tlacítko MODE.

V prubehu prehrávání seznamu skladeb:
– Na dálkovém ovladaci stisknete tlacítko 

SHUFFLE / REPEAT. Budete tak moci prehrávat
skladby v náhodném poradí nebo seznam prehrá-
vat opakovane.

7. Chcete-li zru∂it re|imy prehrávání anebo prehrávání
zastavit, stisknete tlacítko 9 nebo vyberte jin¥
zvukov¥ zdroj.

USB PC LINK USB PC LINK
BEZPEÈNOSTNÍ INFORMACE I V¤EOBECNÁ
ÚDR\BA (Viz 0)

• Pøístroj, baterie ani CD nevystavujte vlhkosti, de∂ti,
písku nebo nadmìrnému teplu.

• Pøístroj otírejte mìkkou, jemnì navlhèenou jelenicí.
Nepou|ívejte alkohol, èpavek, benzín nebo mechan-
ické èistící prostøedky, proto|e tyto mohou po∂kodit
kryt pøístroje.

• Pøístroj umístìte na pevném, hladkém podkladì,
kde se nemù|e pøevrhnout. Pøehøívání pøedejdete
tak, |e okolo pøístroje ponecháte dostateènì velké
volné místo na ventilaci.

Pøehrávaè CD a o∂etøování CD
• Neète-li pøehrávaè CD dobøe CD, pøedtím, ne| odne-

sete pøístroj do opravny, oèistìte jeho optiku èistícím
prostøedkem na CD, kter¥ je bì|nì k dostání v prode-
ji. O jin¥ zpùsob èistìní se nepokou∂ejte, proto|e
mù|ete optiku po∂kodit.

• Nikdy se nedot¥kejte optiky pøehrávaèe CD!
• Pøenesete-li pøístroj z chladného místa do tepla,

zkondenzovaná pára mù|e zpùsobit opocení optiky
pøehrávaèe CD.  V tomto pøípadì není reprodukce CD
mo|ná. Nepokou∂ejte se optiku oèistit, ale
ponechejte pøístroj na teplém místì a poèkejte a| se
vlhkost odpaøí.

• Dveøe CD prostoru v|dy zavírejte. Zamezíte tak
zneèistìní snímací èoèky.

• CD otírejte mìkk¥m hadøíkem, kter¥ nepou∂tí chloup-
ky tahy od støedu desky smìrem k jejímu okraji.
Nepou|ívejte èistící prostøedky, proto|e mohou
desku po∂kodit.

• Nikdy na CD nic nepi∂te a nic na ni nenalepujte.

BEZPEÈNOSTNÍ INFORMACE I V¤EOBECNÁ ÚDR\BAìëíêÄçÖçàÖ çÖàëèêÄÇçéëíÖâ

çÂÚ Á‚ÛÍ‡/˝ÌÂ„ËË

– äÌÓÔÍ‡ VOLUME ÌÂ ÓÚÂ„ÛÎËÓ‚‡Ì‡
• éÚÂ„ÛÎËÛÈÚÂ VOLUME
– ëÂÚÂ‚ÓÈ ÔÓ‚Ó‰ ÔÓ‰ÒÓÂ‰ËÌÂÌ ÌÂÌ‡‰ÂÊÌÓ
• èÓ‰ÒÓÂ‰ËÌËÚÂ ÒÂÚÂ‚ÓÈ ÔÓ‚Ó‰ ÔÂÂÏÂÌÌÓ„Ó ÚÓÍ‡

ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÏ Ó·‡ÁÓÏ
– Å‡Ú‡ÂË ‡Áfl‰ËÎËÒ /̧·‡Ú‡ÂË ‚ÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ÌÂÔ‡‚ËÎ¸ÌÓ
• ÇÒÚ‡‚ Ú̧Â (Ò‚ÂÊËÂ) ·‡Ú‡ÂÈ Ô‡‚ËÎ¸ÌÓ
– èÓ‰ÒÓÂ‰ËÌÂÌ˚ Ì‡Û¯ÌËÍË
• éÚÒÓÂ‰ËÌËÚÂ Ì‡Û¯ÌËÍË
– ùÎÂÍÚÓÒÚ‡ÚË˜ÂÒÍËÈ ‡Áfl‰ / ÔÓÏÂıË
• éÚÍÎ˛˜ËÚÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó. ÖÒÎË ‚ÒÚ‡‚ÎÂÌ˚

·‡Ú‡ÂÈÍË, ‚˚Ì Ú̧Â Ëı ËÁ fl˜ÂÈÍË.  ç‡ÊÏËÚÂ Ë
Û‰ÂÊË‚‡ÈÚÂ STANDBY ON y ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ 10
ÒÂÍÛÌ‰, Á‡ÚÂÏ ÔÓ‚ÚÓÌÓ ‚ÍÎ˛˜ËÚÂ / ÔÓÒÚ‡‚ Ú̧Â
·‡Ú‡ÂÈÍË Ì‡ ÏÂÒÚÓ, Ë ÔÓÔ˚Ú‡ÈÚÂÒ¸ ÒÌÓ‚‡
‡ÍÚË‚ËÓ‚‡Ú¸ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó.

• Ç ÂÊËÏÂ USB PC LINK ÔÓ‚Â Ú̧Â, ˜ÚÓ·˚ ÛÓ‚ÂÌ¸
„ÓÏÍÓÒÚË ·˚Î ÒÎ˚¯ËÏ˚È Ë ÌÂ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ Ì‡
ÏËÌËÏÛÏ.

• èË ÔÓË„˚‚‡ÌËË CD Ò ‰ËÒÍÓ‚Ó‰‡ CD-ROM
ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ‡, Ó·‡ÚËÚÂÒ¸ Í USB PC Link - Enable
digital CD audio output

– äÓÏÔ‡ÍÚ-‰ËÒÍ ÒÓ‰ÂÊËÚ ÌÂ ‡Û‰ËÓ Ù‡ÈÎ˚
• ç‡ÊÏËÚÂ SEARCH ∞ ËÎË § Ó‰ËÌ ËÎË

ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‡Á ‰Îfl ÔÂÂıÓ‰‡ Í ‡Û‰ËÓÁ‡ÔËÒË
ÍÓÏÔ‡ÍÚ-‰ËÒÍ‡

èÎÓıÓÂ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó Á‚ÛÍ‡ ‚ ÂÊËÏÂ GAME•AUX
ÂÊËÏ
• éÚÂ„ÛÎËÛÈÚÂ „ÓÏÍÓÒÚ¸ Ì‡ AZ2558 ËÎË Ë„Ó‚ÓÏ

ÔÛÎ Ú̧Â.

ëËÎ¸ÌÓÂ „Û‰ÂÌËÂ ËÎË ¯ÛÏ ÔË ‡‰ËÓÔËÂÏÂ
– ùÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡fl ËÌÚÂÙÂÂÌˆËfl: ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó

Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl ÒÎË¯ÍÓÏ ·ÎËÁÍÓ Í ÚÂÎÂ‚ËÁÓÛ,
‚Ë‰ÂÓÏ‡„ÌËÚÓÙÓÌÛ ËÎË ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÛ

• ì‚ÂÎË˜ Ú̧Â ‡ÒÒÚÓflÌËÂ
ÑËÒÚ‡ÌˆËÓÌÌÓÂ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ÌÂÙÛÌÍˆËÓÌËÛÂÚ
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÏ Ó·‡ÁÓÏ
– Å‡Ú‡ÂË ‡Áfl‰ËÎËÒ /̧·‡Ú‡ÂË ‚ÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ÌÂÔ‡‚ËÎ¸ÌÓ
• ÇÒÚ‡‚ Ú̧Â (Ò‚ÂÊËÂ) ·‡Ú‡ÂÈ Ô‡‚ËÎ¸ÌÓ
– ëÎË¯ÍÓÏ ·ÓÎ¸¯ÓÂ ‡ÒÒÚÓflÌËÂ/Û„ÓÎ ÔÓÓÚÌÓ¯ÂÌË˛ Í

ÛÒÚÓÈÒÚ‚Û
• ìÏÂÌ¸¯ËÚÂ ‡ÒÒÚÓflÌËÂ/Û„ÓÎ

èÎÓıÓÂ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ‡‰ËÓÔËÂÏ‡

– ëÎ‡·˚È ‡‰ËÓÒË„Ì‡Î
• FM/MW: ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ ÚÂÎÂÒÍÓÔË˜ÂÒÍÓÈ

‡ÌÚÂÌÌ˚ FM/ MW ‰Îfl ÓÔÚËÏ‡Î¸ÌÓ„Ó ÔËÂÏ‡

ç‡‰ÔËÒ¸ Ì‡ ‰ËÒÔÎÂÂ

– ç‡ CD-R(W) ÌÂÚ Á‡ÔËÒË ËÎË ‰ËÒÍ ÌÂ Á‡‚Â¯ÂÌ
• èÓÎ¸ÁÛÈÚÂÒ¸ Á‡‚Â¯ÂÌÌ˚Ï CD-R(W)

ç‡‰ÔËÒ¸ 
Ì‡ ‰ËÒÔÎÂÂ

– ÑËÒÍ CD ÌÂ ‚ÒÚ‡‚ÎÂÌ
• ÇÒÚ‡‚ Ú̧Â ÌÛÊÌ˚È ‰ËÒÍ
– CD ÒËÎ¸ÌÓ ÔÓˆ‡‡Ô‡Ì ËÎË Á‡„flÁÌÂÌ
• á‡ÏÂÌËÚÂ/ÔÓ˜ËÒÚËÚÂ CD, ÒÏ. ÛıÓ‰
– ã‡ÁÂÌ˚Â ÎËÌÁ˚ Á‡ÔÓÚÂÎË
• èÓ‰ÓÊ‰ËÚÂ, ÔÓÍ‡ ‚Î‡„‡ Ò ÎËÌÁ ËÒÔ‡ËÚÒfl
CD ÔÂÂÔ˚„Ë‚‡ÂÚ ˜ÂÂÁ Á‚ÛÍÓ‚˚Â ‰ÓÓÊÍË
– CD ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌ ËÎË Á‡„flÁÌÂÌ
• á‡ÏÂÌËÚÂ ËÎË ÔÓ˜ËÒÚËÚÂ CD
– ÇÍÎ˛˜ÂÌ˚ ÙÛÌÍˆËË shuffle ËÎË program
• Ç˚ÍÎ˛˜ËÚÂ ÙÛÌÍˆËË shuffle/program

‚˚‚Ó‰ËÚÒfl ‚ ÂÊËÏÂ USB PC
LINK ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ·ÓÎÂÂ 10 ÒÂÍÛÌ‰
– èÓ‚Â Ú̧Â ÒÓÂ‰ËÌÂÌËÂ ÏÂÊ‰Û ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÓÏ Ë

ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÏ. èË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË ÔÓ˜ËÚ‡ÈÚÂ
„Î‡‚Û èÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËÂ Í USB PC LINK ‰Îfl
Ì‡˜‡Î¸ÌÓÈ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË.

• ì·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌÌ˚È ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ
‚ÍÎ˛˜ÂÌ, ‡ ÔÓ„‡ÏÏ‡ MusicMatch ‡·ÓÚ‡ÂÚ

èÂ˚‚ËÒÚÓÂ Á‚Û˜‡ÌËÂ ÔË ÔÓË„˚‚‡ÌËË
Ù‡ÈÎ‡ MP3

– î‡ÈÎ MP3 ÒÓÁ‰‡Ì Ò ÛÓ‚ÌÂÏ ÒÊ‡ÚËfl,
ÔÂ‚˚¯‡˛˘ËÏ 320 Í·ËÚ/Ò

• àÒÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂ ·ÓÎÂÂ ÌËÁÍËÈ ÛÓ‚ÂÌ¸ ÒÊ‡ÚËfl ËÎË
Á‡ÔË¯ËÚÂ Ù‡ÈÎ˚ ÍÓÏÔ‡ÍÚ-‰ËÒÍ‡ ‚ ÙÓÏ‡ÚÂ MP3

çÂ Û‰‡ÂÚÒfl Ì‡ÈÚË ÚÂ·ÛÂÏÓÂ ËÏfl Ù‡ÈÎ‡ MP3
– çÂÔ‡‚ËÎ¸ÌÓÂ ‡Ò¯ËÂÌËÂ ËÏÂÌË Ù‡ÈÎ‡ Ë/ ËÎË

ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌÓ ËÏfl Ù‡ÈÎ‡ Ò ÌÂÔÓ‰ıÓ‰fl˘ËÏË
·ÛÍ‚‡ÏË

• èÓ‚Â Ú̧Â, ˜ÚÓ ËÏÂÌ‡ Ù‡ÈÎÓ‚ ‚‚Â‰ÂÌ˚
‡Ì„ÎËÈÒÍËÏË ·ÛÍ‚‡ÏË, Ë ˜ÚÓ ‚ Ëı ÍÓÌˆÂ ÛÍ‡Á‡ÌÓ
.MP3

ODSTRAÒOVÁNÍ MO\N‡CH ZÁVAD

ÇçàåÄçàÖ
àÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ ÍÌÓÔÓÍ ËÎË ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ Â„ÛÎËÓ‚ÓÍ Ë ÓÔÂ‡ˆËÈ, ÌÂ
ÓÔËÒ‡ÌÌ˚ı ‚ ‰‡ÌÌÓÏ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Â, ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í ÓÒ‚Ó·ÓÊ‰ÂÌË˛ ÓÔ‡ÒÌÓÈ
‡‰Ë‡ˆËË ËÎË ‰Û„ËÏ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚflÏ.

Ñ‡ÌÌÓÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ ÚÂ·Ó‚‡ÌËflÏ ÔÓ ‡‰ËÓËÌÚÂÙÂÂÌˆËË,
‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸Ì˚Ï ‚ Ö‚ÓÔÂÈÒÍÓÏ ëÓÓ·˘ÂÒÚ‚Â.

ÇçàåÄçàÖ!
åÓ‰ËÙËÍ‡ˆËË, ÌÂ ‡ÁÂ¯ÂÌÌ˚Â ËÁ„ÓÚÓ‚ËÚÂÎÂÏ, ÏÓ„Ûm ÔË‚ÂÒmË Í
‡ÌÌÛÎËÓ‚‡ÌË˛ ‡ÁÂ¯ÂÌËfl Ì‡ ‡·ÓmÛ AZ2558.

Ç ÒÎÛ˜‡Â ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚË ÔÂÂ‰ ÚÂÏ, Í‡Í Ó·‡ÚËÚ¸Òfl ‚ ÂÏÓÌÚÌÛ˛ Ï‡ÒÚÂÒÍÛ˛, ÔÓ‚Â Ú̧Â ÔË‚Â‰ÂÌÌ˚Â
ÌËÊÂ ÒÓ‚ÂÚ˚. ÖÒÎË ‚‡Ï ÌÂ Û‰‡ÎÓÒ¸ ÛÒÚ‡ÌËÚ¸ ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚ¸, ÔÓÍÓÌÒÛÎ Ú̧ËÛÈÚÂÒ¸ Ò ‚‡¯ËÏ ‰ËÎÂÓÏ ËÎË
ÂÏÓÌÚÌÓÈ Ï‡ÒÚÂÒÍÓÈ.

èêÖÑìèêÖÜÑÖçàÖ: çÂ ÓÚÍ˚‚‡ÈÚÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó, Ú.Í. Û‰‡Û  ÁÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÏ ÚÓÍÓÏ. çË ‚
ÍÓÂÏÒÎÛ˜‡Â ÌÂ Ô˚Ú‡ÈÚÂÒ¸ ÓÚÂÏÓÌÚËÓ‚‡Ú¸ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Ò‡ÏÓÒÚÓflÚÂÎ¸ÌÓ, Ú.Í. ˝ÚÓ ÎË¯ËÚ ‚‡Ò
„‡‡ÌÚËË.

Není zvuk/napìtí

– Není nastavená VOLUME
• Sílu zvuku nastavíte regulátorem VOLUME
– Sí†ov¥ pøípoj není dobøe zasunut¥
• Zasuòte dobøe sí†ov¥ pøípoj
– Vyèerpané/nesprávnì vlo|ené napájecí èlánky
• Vlo|te (nové) napájecí èlánky se správnou polaritou
– Zùstala pøipojena sluchátka
• Odpojte sluchátka
– Elektrostatické v¥boje nebo interference
• Odpojte napájecí Cnuru prístroje a pokud jsou uvnitr

baterie, vyjmete je. Stisknete tlacítko STANDBY ON
y a podr|te je stisknuté po dobu asi deseti seknund.
Potom obnovte napájení opetovn¥m pripojením napá-
jecí ∂nury nebo vlo|ením baterií a zkuste prístroj znovu
aktivovat.

• Jestli|e práve pou|íváte re|im USB PC LINK, zkontrolu-
jte, zda je hlasitost v pocítaci nastavena na sly∂itelnou
úroven a zda není zvuk zeslaben na minimum.

• Prehráváte-li zvukov¥ disk CD v jednotce CD-ROM
pocítace, nahlédnete do tématu USB PC Link -
Enable digital CD audio output

– Na CD jsou soubory, které neobsahují audio
• Stisknìte SEARCH ∞ nebo § jednou nebo

vícekrát a pøeskoèíte datov¥ soubor a pøejdete na
dal∂í zvukovou skladbu CD 

Nízká kvalita zvuku v re|imu GAME•AUX
• Nastavte hlasitost na prístroji AZ2558 nebo hlasitost u

herní konzoly.

¤um na pøíjmu nebo zkreslen¥ pøíjem 
radiopøijímaèe

– Elektrická interference: pøístroj je umístìn pøíli∂ blízko
k televizoru, video nebo k poèítaèi

• Umístìte ho ve vìt∂í vzdálenosti od tìchto pøístrojù

Dálkov¥ ovladaè nefunguje správnì

– Vyèerpané/nesprávnì vlo|ené napájecí èlánky
• Vlo|te (nové) napájecí èlánky se správnou polaritou
– Pøíli∂ velk¥ úhel/vzdálenost od pøístroje
• Zmen∂ete úhel/vzdálenost

¤patn¥ pøíjem radiopøijímaèe

– Slab¥ signál vysílaèe
• FM/MW: Nastavte teleskopickou anténu FM/ MW,

aby byl pøíjem co nejlep∂í

Zobrazí se nápis indication

– Na CD-R(W) není záznam nebo není finalizovaná
• Pou|ívejte finalizovanou CD-R(W)

Zobrazí se nápis
indication

– Není vlo|en disk CD
• Vlo|te vhodn¥ disk
– Po∂kozená nebo zneèistìná CD
• Vymìòte/oèistìte CD, viz Údr|ba
– Laserová optika se opotila
• Poèkejte, a| se vyjasní

Pøehrávaè CD pøeskakuje skladby

– Po∂kozená nebo ∂pinavá CD
• Vymìòte nebo oèistìte CD
– Je zapojena funkce shuffle nebo program
• Vypnìte funkci shuffle/program

V re|imu USB PC LINK se na displeji asi na 10
sekund zobrazí hlá∂ení
– Zkontrolujte propojení mezi pocítacem a prístrojem. V

prípade nutnosti si proctete kapitolu Pripojení k USB
PC LINK, v ní| je popsáno po|adované pocátecní nas-
tavení.

• Ujistete se, zda je pripojen¥ pocítac zapnut¥ a zda
pracuje software MusicMatch.

Bìhem pøehrávání MP3 zvuk pøeskakuje

– MP3 soubor byl vytvoøen kompresí pøesahující
320kbps

• Pro zápis skladeb do formátu MP3 pou|ijte men∂í
kompresi.

Nelze najít po|adovanou skladbu MP3

– Pou|ita ∂patná pøípona souboru a/ nebo bylo pou|ito
jméno souboru s nevhodn¥mi znaky

• Pøesvìdète se, zda jsou názvy souborù zapsány
pomocí anglick¥ch textov¥ch znakù a zda MP3 
soubory konèí na ..MMPP33

V pøípadì jakékoliv závady, pøedtím ne| odnesete pøístroj do opravny, zkontrolujte ho podle ní|e uveden¥ch
bodù. Nepodaøí-li se Vám problém podle na∂ich návrhù vyøe∂it, obra†te se na prodejnu nebo na servis.

UPOZORNÌNÍ: Neotvírejte kryt pøístroje, abyste neriskovali zásah elektrick¥m
proudem. Za |ádn¥ch okolností se nepokou∂ejte pøístroj sami opravit, v tomto pøípadì
toti| ztratíte záruku.
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Ñ‡ÌÌ˚Â Ó ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌÌÓÏ ÂÏÓÌÚÂ:

Ñ‡Ú‡ ÔÓÒÚÛÔÎÂÌËfl ‚ ÂÏÓÌÚ: _____________________
Ñ‡Ú‡ ÓÍÓÌ˜‡ÌËfl ÂÏÓÌÚ‡: _______________________
‹ Í‚ËÚ‡ÌˆËË: _________________________________
ÇË‰ ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚË: ____________________________
_____________________________________________

èÓ‰ÔËÒ¸
òÚ‡ÏÔ ÒÂ‚ËÒ-ˆÂÌÚ‡

Ñ‡Ú‡ ÔÓÒÚÛÔÎÂÌËfl ‚ ÂÏÓÌÚ: _____________________
Ñ‡Ú‡ ÓÍÓÌ˜‡ÌËfl ÂÏÓÌÚ‡: _______________________
‹ Í‚ËÚ‡ÌˆËË: _________________________________
ÇË‰ ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚË: ____________________________
_____________________________________________

èÓ‰ÔËÒ¸
òÚ‡ÏÔ ÒÂ‚ËÒ-ˆÂÌÚ‡

‹ Ú‡ÎÓÌ‡ (Card #)

êéëëàü

ÅõíéÇÄü ùãÖäíêéçàäÄ
ÉÄêÄçíàâçõâ íÄãéç (warranty card)

àáÑÖãàÖ (item) __________ åéÑÖãú (type/version) ______ / __

ëÖêàâçõâ ‹ (serial #) ________________________________

ÑÄíÄ èêéÑÄÜà (date of purchase) ________________________

îàêåÄ-èêéÑÄÇÖñ (seller)_____________________________

èéÑèàëú èêéÑÄÇñÄ (seller’s signature)____________________

èÖóÄíú èêéÑÄÇñÄ (seller’s stamp) _______________________

ç‡ÒÚÓfl˘ËÈ Ú‡ÎÓÌ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÂÌ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔË Ì‡ÎË˜ËË
ÔÂ˜‡ÚË Ë Á‡ÔÓÎÌÂÌËfl ‚ÒÂı ÔË‚Â‰ÂÌÌ˚ı ‚˚¯Â „‡Ù.
(This card is only valid when all information is filled in and the stamp is present.)

èéäìèÄíÖãú (buyer)__________________________________

ÄÑêÖë (address) ______________________________________

íÖãÖîéç (telephone) __________________________________

✃
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ÇÄÜçé!
èË ÔÂÂÏÂ˘ÂÌËË ËÎË ÔÓ‰ÌflÚËË
AZ2558 ·ÂËÚÂ Ó·ÂËÏË ÛÍ‡ÏË.

PRÍSTROJ JE TE\K‡!
Pri manipulaci s prístrojem AZ2558 jej
uchopte za obe dr|adla.

Èesky

UPOZORNÌNÍ
Budete-li ovládací tlaèítka pou|ívat jinak ne| je uvedeno v tomto návodu k
pou|ití, provedete-li jiná nastavení nebo aplikujete-li jiné postupy ne| jaké jsou
v návodu uvedené, vystavíte se nebezpeèí ozáøení ∂kodliv¥mi paprsky nebo
mù|e dojít k jiné nepøedvídané události.

Pøístroj odpovídá pøedpisùm Evropského spoleèenství o
poruchách v rádiové frekvenci.

DULE\ITÉ!
Úpravami bez autorizace v¥robce mohou u|ivatelé ztratit oprávnení k obsluze
prístroje AZ2558.

àÌÙÓÏ‡ˆËfl ÔÓ Óı‡ÌÂ ÓÍÛÊ‡˛˘ÂÈ ÒÂ‰˚

ìÔ‡ÍÓ‚Í‡ ÌÂ ÒÓ‰ÂÊËÚ ËÁÎË¯ÌËı ÛÔ‡ÍÓ‚Ó˜Ì˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚. å˚ ÔÓÔ˚Ú‡ÎËÒ¸ Ò‰ÂÎ‡Ú¸
‚ÒÂ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÂ ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÏÓÊÌÓ ·˚ÎÓ ÎÂ„ÍÓ ‡Á‰ÂÎËÚ¸ ÛÔ‡ÍÓ‚ÍÛ Ì‡ ÚË
Ï‡ÚÂË‡Î‡: Í‡ÚÓÌ (ÍÓÓ·Í‡), ‡Ò¯Ëfl˛˘ËÈÒfl ÔÓÎËÒÚËÓÎ (·ÛÙÂ) Ë ÔÓÎË˝ÚËÎÂÌ
(ÏÂ¯ÍË, Á‡˘ËÚÌ‡fl ÔÂÌ‡).

Ç‡¯Â ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌÓ ËÁ Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÍÓÚÓ˚Â ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ‚ÚÓË˜ÌÓ
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ì˚ ÔË ÛÒÎÓ‚ËË, ˜ÚÓ ‡Á·ÓÍ‡ ‚˚ÔÓÎÌflÂÚÒfl ÒÔÂˆË‡ÎËÁËÓ‚‡ÌÌ˚Ï
ÔÂ‰ÔËflÚËÂÏ. èÓÒËÏ ‚‡Ò ÒÓ·Î˛‰‡Ú¸ ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËfl ÏÂÒÚÌ˚ı ‚Î‡ÒÚÂÈ
ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ ‚˚·ÓÒ‡ ÛÔ‡ÍÓ‚Ó˜Ì˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ‡Áfl‰Ë‚¯ËıÒfl ·‡Ú‡ÂÈ Ë
‚˚¯Â‰¯Â„Ó ËÁ ÛÔÓÚÂ·ÎÂÌËfl Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl.

Pro ochranu |ivotního prostøedí
Pøístroj není zabalen do nadbyteèn¥ch obalù. Udìlali jsme v∂echno proto, aby obal mohl
b¥t rozdìlen na tøi stejnorodé materiály: lepenku (obaly), polystyrol (protinárazové vlo|ky)
a polyetylén (sáèky, ochranná fólie).

Pøístroj je vyroben z takov¥ch materiálù, které je mo|no znovu zpracovat, jestli|e
demontá| vykonává speciálnì vybavená odborná firma. Obalov¥ materiál, pou|ité
baterie a u| nepou|iteln¥ pøístroj vlo|te, prosím, podle místních pøedpisù a zvyklostí
do nádob na odpadky.

ÈESKA REPUBLIKÁ

Vystraha!
Tento pøístroj pracuje s laserov¥m paprskem. Pøi nesprávné
manipulaci s pøístrojem (v rozporu s tímto návodem) mù¿e
dojít k nebezpeènému ozáøení. Proto pøístroj za chodu
neotevírejte ani nesnímejte jeho kryty. Jakoukoli opravu v|dy
svìøte specializovanému servisu.
Nebezpeèí!
Pøi sejmutí krytù a odji∂tìní bezpeènostních spínaèù hrozí
nebezpeèí neviditelného laserového záøení!
Chraòte se pøed pøím¥m zásahem laserového paprsku.
Záruka
Pokud byste z jakéhokoli dùvodu pøístroj demontovali, v|dy
nejdøíve vytáhnìte sí†ovou zástrèku.
Pøístroj chraòte pøed jakoukoli vlhkostí i pøed kapkami vody.

êÛÒÒÍËÈ äçéèäà ìèêÄÇãÖçàü
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