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1 Fontos!
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•
•
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•
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•
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*RQGRVDQROYDVVDHOD]XWDVtWiVRNDW
.|YHVVHD]XWDVtWiVRNDW
Gondoskodjon arról, hogy a
V]HOOŉ]ŉQ\tOiVRNQHW|PŉGMHQHNHO$
NpV]OpNWHOHStWpVpWDJ\iUWyXWDVtWiVDL
V]HULQWYpJH]]H
1HKHO\H]]HDNpV]OpNHWKŉWNLERFViWy
HV]N|]|NtJ\IťWŉWHVWHNIťWŉQ\tOiVRN
NiO\KiNYDJ\PťN|GpVNVRUiQKŉWWHUPHOŉ
NpV]OpNHN SOHUŉVtWŉN N|]HOpEH
Tilos a hálózati kábelre rálépni vagy
D]WEHFVtSQLNO|Q|VWHNLQWHWWHO
ott, ahol az a csatlakozó-aljzatokba,
készülékcsatlakozókba illeszkedik, vagy ott,
DKRONLOpSD]HJ\VpJEŉO
Kizárólag a gyártó által javasolt
WDUWR]pNRNDWKDV]QiOMD
Vihar idején, vagy ha hosszabb ideig nem
használja az egységet, húzza ki a csatlakozót
DKiOy]DWEyO
$NpV]OpNMDYtWiViWV]HUYL]HOpVpWEt]]D
V]DNHPEHUUH$]HJ\VpJHWDN|YHWNH]ŉ
esetekben kell szervizeltetni: ha bármilyen
módon megsérült, például sérült a hálózati
kábel vagy csatlakozó, folyadék került
DNpV]OpNEHUiHVHWWYDODPLHVŉYDJ\
QHGYHVVpJpUWHQHPPťN|GLNPHJIHOHOŉHQ
YDJ\OHHMWHWWpN
Akkumulátor használata VIGYÁZAT – Az
akkumulátorszivárgás személyi sérülést,
WiUJ\DNHV]N|]|NYDJ\PDJiQDND
készüléknek a károsodását okozhatja, ezért:
• 0HJIHOHOŉHQKHO\H]]HEHD]
akkumulátort, ügyeljen a készüléken
OiWKDWypVMHO|OpVHNUH
• Ne keverje az elemeket (régi és új,
YDJ\V]pQpVDONiOLVWE 
• Vegye ki az akkumulátorokat, ha
hosszabb ideig nem használja a
NpV]OpNHW
Az elemeket és elemcsomagokat óvja a
PDJDVKŉPpUVpNOHWWŉOH]pUWQHWHJ\HNL
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•
•

például közvetlen napfény hatásának, ne
KHO\H]]HWť]N|]HOpEHVWE
VIGYÁZAT! Ha az elemet rosszul helyezi
EHIHOUREEDQKDW&VHUpOQLFVDND]RQRVYDJ\
HJ\HQpUWpNťWtSXVVDOV]DEDG
Az egységbe nem kerülhet nedvesség és
NLIU|FFVHQWIRO\DGpN
Ne helyezzen az egységre semmilyen
YHV]pO\IRUUiVW SOIRO\DGpNNDOW|OW|WWWiUJ\DW
pJŉJ\HUW\iW 
Ha a hálózati csatlakozódugó vagy
készülékcsatlakozó használatos
PHJV]DNtWyHV]N|]NpQWDNNRUPLQGLJ
PťN|GŉNpSHVQHNNHOOOHQQLH
Figyelem

• $NpV]OpNERUtWiViWPHJERQWDQLWLORV
• Tilos a készüléket más elektromos berendezésre
UiKHO\H]QL

• 7LORVEHOHQp]QLDNpV]OpNEHQWDOiOKDWyOp]HUVXJiUED

Hallásvédelem

Vigyázat
• Az esetleges halláskárosodás elkerülése érdekében

QHKDOOJDVVDKX]DPRVDEELGHLJQDJ\KDQJHUŉQD
NpV]OpNHWÉOOtWVDDKDQJHUŉWHJ\EL]WRQViJRVV]LQWUH
0LQpOQDJ\REEDKDQJHUŉDQQiOU|YLGHEEDKDOOiV
V]HPSRQWMiEyOPpJEL]WRQViJRVQDNV]iPtWyLGŉWDUWDP

7DUWVDEHDN|YHWNH]ŉWDQiFVRNDWDIHMKDOOJDWy
használata során.
• $]HV]N|]WLQGRNROWLGHLJpVV]HUťKDQJHUŉQ
KDV]QiOMD
• hJ\HOMHQDUUDKRJ\DKDQJHUŉWDNNRUVH
növelje, amikor hozzászokott egy adott
KDQJHUŉK|]
• 1HiOOtWVDDKDQJHUŉWRO\DQPDJDVUDKRJ\
QHKDOOMDDN|UQ\H]ŉ]DMRNDW

•
•

)RNR]RWWDQÀJ\HOMHQYDJ\HJ\LGŉUH
kapcsolja ki a készüléket, ha nagyobb
N|UOWHNLQWpVWLJpQ\OŉKHO\]HWEHQYDQ
$IOpVIHMKDOOJDWyNKDV]QiODWiEyOHUHGŉ
túlzott hangnyomás halláskárosodást
RNR]KDW
Vigyázat

• $NpV]OpNYH]pUOŉLQHNMHOHQNp]LN|Q\YEHQOHtUWDNWyO

HOWpUŉPťN|GWHWpVHLOOHWYHPťN|GpVpQHNPyGRVtWiVD
veszélyes sugárzást vagy más szempontból rendellenes
PťN|GpVWHUHGPpQ\H]KHW

Az elemek lenyelésének
veszélye!
•

•
•

•

$WHUPpNYDJ\DWiYLUiQ\tWyJRPEHOHPHW
WDUWDOPD]KDWDPHO\N|QQ\HQOHQ\HOKHWŉ
Minden esetben tartsa az elemet
J\HUPHNHNWŉOWiYRO$]HOHPOHQ\HOpVH
V~O\RVVpUOpVWYDJ\KDOiOWRNR]KDW$
OHQ\HOpVWN|YHWŉNpWyUiQEHOOV~O\RVEHOVŉ
pJpVLVpUOpVHNM|KHWQHNOpWUH
Ha úgy gondolja, hogy az elem a
V]HUYH]HWpEHNHUOW SOOHQ\HOWH D]RQQDO
IRUGXOMRQRUYRVKR]
+DHOHPHWFVHUpOWDUWVDJ\HUPHNHNWŉOWiYRO
D]~MpVDKDV]QiOWHOHPHWLV(OHPFVHUH
XWiQJ\ŉ]ŉGM|QPHJDUUyOKRJ\D]
HOHPWDUWyUHNHV]PHJIHOHOŉHQOHYDQ]iUYD
Ha az elemtartó rekeszt nem lehet
PHJIHOHOŉHQOH]iUQLQHKDV]QiOMDWRYiEE
DWHUPpNHW7DUWVDJ\HUPHNHNWŉOWiYROpV
OpSMHQNDSFVRODWEDDJ\iUWyYDO
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2 CD „Zenegép”
Bevezetés
A CD Soundmachine készülékkel:
• FM-rádiót hallgathat;
• DXGLRIHOYpWHOWKDOOJDWKDWOHPH]UŉO86%
HV]N|]UŉO%OXHWRRWKHV]N|]UŉOpVPiV
NOVŉDXGLRIRUUiVRNUyO
• EHSURJUDPR]KDWMDDPťVRUV]iPRN
OHMiWV]iVLVRUUHQGMpW
A készülék Dinamikus mélyhangkiemeléssel
'%% pV'LJLWiOLVKDQJV]DEiO\]iVVDO '6& 
UHQGHONH]LNDKDQJJD]GDJtWiVDpUGHNpEHQ

A doboz tartalma
(OOHQŉUL]]HpVD]RQRVtWVDEHDFVRPDJWDUWDOPiW
• )ŉHJ\VpJ
• Hálózati kábel
• 7iYYH]pUOŉ HOHPPHO
• Rövid használati útmutató
• Biztonsági lap

4
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CR2025

Vigyázat
• $NpV]OpNYH]pUOŉLQHNMHOHQNp]LN|Q\YEHQOHtUWDNWyO

HOWpUŉPťN|GWHWpVHLOOHWYHPťN|GpVpQHNPyGRVtWiVD
veszélyes sugárzást vagy más szempontból rendellenes
PťN|GpVWHUHGPpQ\H]KHW

$IHMH]HWEHQEHPXWDWRWWPťYHOHWHNHWD
PHJDGRWWVRUUHQGEHQYpJH]]HHO
Ha a Philips vállalat ügyfélszolgálatához fordul,
V]NVpJOHV]DWHUPpNWtSXVpVVRUR]DWV]iPiUD
HJ\DUiQW$WtSXVV]iPpVDVRUR]DWV]iP
DNpV]OpNDOVyUpV]pQWDOiOKDWyÌUMDLGHD
számokat:
7tSXVV]iPBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
*\iULV]iPBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

$WiYYH]pUOŉHOŉNpV]tWpVH
$]HOVŉKDV]QiODWHOŉWW
7iYROtWVDHODYpGŉIOHWDWiYYH]pUOŉHOHPHLQHN
DNWLYiOiViKR]

A lemerült elem cseréje:

1
2
3
4

7iYROtWVDHODFVDYDUW
Nyissa ki az elemtartó rekeszt, és helyezzen
EHGE&5HOHPHWJ\HOYHD
MHO]pVHNQHNPHJIHOHOŉSRODULWiVUD  
=iUMDEHD]HOHPWDUWyUHNHV]W

Tápcsatlakozás bekötése
$]HJ\VpJHJ\DUiQWPťN|GWHWKHWŉKiOy]DWUyO
YDJ\HOHPHNNHO

1. opció: Hálózat
Figyelem
• )HQQiOODWHUPpNNiURVRGiViQDNYHV]pO\H*\ŉ]ŉGM|Q
•

meg arról, hogy a tápfeszültség megegyezik-e a készülék
KiWROGDOiQYDJ\DOMiQIHOWQWHWHWWIHV]OWVpJJHO
Áramütésveszély! A hálózati tápforrás
lecsatlakoztatásakor mindig a csatlakozódugónál fogva
K~]]DNLDFVDWODNR]yW$NiEHOWWLORVK~]QL

Csatlakoztassa a hálózati kábelt a
N|YHWNH]ŉNK|]
• a készüléken található $&a0$,16
DOM]DWED
• DIDOLDOM]DWKR]
Tanács
• Az energiatakarékosság érdekében használat után
NDSFVROMDNLDNpV]OpNHW

6]RUtWVDPHJDFVDYDUW

HU



Bekapcsolás
Nyomja meg a JRPERW
» Az egység visszaáll az utoljára
NLYiODV]WRWWIRUUiVUD
Tanács
• A forrás kiválasztásához nyomja meg többször a

RSFLy(OHPHN

6285&( gombot vagy a forrásválasztó gombokat a
WiYLUiQ\tWyQ

Vigyázat
• $]HOHPHNYHJ\LDQ\DJRNDWWDUWDOPD]QDNtJ\D]RNDW
KDV]QiODWXWiQPHJIHOHOŉHQNHOONH]HOQL

Megjegyzés
• $]HOHPHNQHPUpV]HLDWDUWR]pNRNQDN

1
2
3

8

1\LVVDNLD]HOHPWDUWyUHNHV]IHGHOpW
+HO\H]]HQEHGEHOHPHW 580
YDJ\'PpUHWťHN DSRODULWiV  
MHO]pVHLQHNPHJIHOHOŉHQ
=iUMDEHD]HOHPWDUWyUHNHV]W

HU

Kikapcsolás
Nyomja meg ismét a JRPERW
» $NLMHO]ŉSDQHOKiWWpUYLOiJtWiVDNLNDSFVRO

4 Lejátszás

Megjegyzés
• $PD[LPiOLVIHV]OWVpJ86%HVHWpEHQ$

CD lejátszása
1
2
3

A CD gombbal válassza ki a lemez
KDQJIRUUiVW
A 23(1&/26( gomb megnyomásával
Q\LVVDNLDOHPH]WDUWyW
Helyezze be a lemezt úgy, hogy nyomtatott
oldala felfelé nézzen, majd zárja be a
OHPH]WiOFiW
» A lejátszás automatikusan
PHJNH]GŉGLN

Lejátszás BluetoothNRPSDWLELOLVNpV]OpNHNUŉO
A termék Bluetooth-kompatibilis eszközök
KDQJIHOYpWHOHLQHNOHMiWV]iViUDDONDOPDV
Megjegyzés
• A Gibson Innovations nem garantálja az összes
%OXHWRRWKHV]N|]]HOYDOyNRPSDWLELOLWiVW

/HMiWV]iV86%HV]N|]UŉO
Megjegyzés
• (OOHQŉUL]]HKRJ\D]86%HV]N|]UHQGHONH]LNH
OHMiWV]KDWyDXGLRWDUWDORPPDO

1
2

Az USB-forrás kiválasztásához nyomja meg
az 86%JRPERW
Csatlakoztassa az USB-készüléket a
FVDWODNR]yKR]
» A lejátszás automatikusan
PHJNH]GŉGLN+DQHPQ\RPMDPHJD
JRPERW

• 0LHOŉWWHV]N|]WSiURVtWDQDDNpV]OpNNHOWHNLQWVH

•
•
•
•
•

át a készülék felhasználói kézikönyvét a BluetoothNRPSDWLELOLWiVVDONDSFVRODWEDQ(OOHQŉUL]]HKRJ\D
FVDWODNR]WDWRWW%OXHWRRWKHV]N|]WiPRJDWMDD]$'3pV
$95&3SURÀORNDW
A termék egyszerre legfeljebb 8 Bluetooth eszközhöz
FVDWODNR]WDWKDWy
(OOHQŉUL]]HKRJ\D%OXHWRRWKIXQNFLyEHYDQH
kapcsolva eszközén, illetve, hogy készüléke láthatóra van
iOOtWYDPiV%OXHWRRWKHV]N|]|NV]iPiUD
A készülék és a Bluetooth eszköz közötti optimális
PťN|GpVLWiYROViJN|UOEHOOPpWHU
A készülék és a Bluetooth funkciós eszköz között
OpYŉEiUPLO\HQDNDGiO\FV|NNHQWKHWLDPťN|GpVL
KDWyWiYROViJRW
Az interferencia elkerülése érdekében tartsa távol más
HOHNWURQLNXVHV]N|]|NWŉO

HU
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OHKHWŉVpJ3iURVtWiVpV
FVDWODNR]WDWiV1)&VHJtWVpJpYHO
A Rövid hatótávú kommunikáció (Near Field
&RPPXQLFDWLRQ1)& HJ\RO\DQWHFKQROyJLD
ami rövid hatótávolságú vezeték nélküli
NRPPXQLNiFLyWWHV]OHKHWŉYpNO|QIpOH1)&
NRPSDWLELOLVHV]N|]|NSOPRELOWHOHIRQRNpV
,&FtPNpNN|]|WW
$]1)&IXQNFLyVHJtWVpJpYHOD]DGDWN|]OpV
HJ\V]HUťHQYpJUHKDMWKDWyFVXSiQPHJNHOO
pULQWHQLDPHJIHOHOŉV]LPEyOXPRWYDJ\
a megjelölt helyet az NFC-kompatibilis
HV]N|]|N|Q

NFC

Megjegyzés
• A kompatibilitás nem minden NFC-készülékkel
JDUDQWiOW

1
2

Nyomja meg a BT opciót a Bluetooth
IRUUiVNLYiODV]WiViKR]
» >%/8(7227+@ %OXHWRRWK ]HQHW
MHOHQLNPHJ
Kapcsolja be az NFC funkciót a Bluetoothkompatibilis eszközön, és érintse Bluetooth
eszközének hátoldalát a CD-lejátszó
WHWHMpQWDOiOKDWy1)&FtPNpKH]

3

A Bluetooth eszközön fogadja el a
„Philips$=7µHV]N|]]HOYDOySiURVtWiVUD
YRQDWNR]yNpUpVW+DV]NVpJHVDGMDPHJD
ÅµSiURVtWiVLMHOV]yW
» $VLNHUHVSiURVtWiVWpVFVDWODNR]WDWiVW
N|YHWŉHQD>&211(&7('@
FVDWODNR]WDWYD IHOLUDWOiWKDWy

NFC
Connect to
Philips AZ700T

ACCEPT

OHKHWŉVpJ3iURVtWiVpV
csatlakoztatás manuálisan
Megjegyzés
• A készülék és a Bluetooth eszköz közötti optimális
PťN|GpVLWiYROViJN|UOEHOOPpWHU
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2
3

Bluetooth forrás kiválasztásához nyomja
meg a BTJRPERW
» >%/8(7227+@ %OXHWRRWK ]HQHW
MHOHQLNPHJ

Megjegyzés
• Ha nem találja a >3+,/,36$=7@ eszközt a

készüléken, nyomja meg
PiVRGSHUFLJD
PAIRINGJRPERWDSiURVtWiVL]HPPyGEDYDOy
belépéshez, >3$,5,1*@ SiUEDUHQGH]pV PHJMHOHQLND
NpSHUQ\ŉQ

» $&'OHMiWV]ySiURVtWiVL]HPPyGED
lép, és a >3$,5,1*@ SiUEDUHQGH]pV 
IHOLUDWMHOHQLNPHJDNpSHUQ\ŉQ
Engedélyezze a Bluetooth funkciót
a Bluetooth készüléken, és keressen
Bluetooth eszközöket (a készülék használati
~WPXWDWyMDV]HULQW 
Válassza ki a >3KLOLSV$=7@OHKHWŉVpJHW
D]HV]N|]|QDSiURVtWiVKR]6]NVpJHVHWpQ
DGMDPHJD]DODSpUWHOPH]HWWÅµMHOV]yW
» $VLNHUHVSiURVtWiVWpVFVDWODNR]WDWiVW
N|YHWŉHQDNpV]OpNNHWWŉWVtSROpV
a >&211(&7('@ FVDWODNR]WDWYD 
IHOLUDWMHOHQLNPHJDNpSHUQ\ŉQ

/HMiWV]iV%OXHWRRWKHV]N|]UŉO
A sikeres Bluetooth-csatlakoztatás után játsszon
OHKDQJIHOYpWHOWD%OXHWRRWKHV]N|]|Q
» Létrejön a hang-adatfolyam a
%OXHWRRWKHV]N|]UŉODWHUPpNUH
•
•

$]HOŉ]ŉN|YHWNH]ŉPťVRUV]iPUD
ugráshoz nyomja meg a  JRPERW
$OHMiWV]iVV]QHWHOWHWpVpKH]D
lejátszás folytatásához nyomja meg az
JRPERW

Bontsa a Bluetooth-kompatibilis
készülék csatlakozását
•
•
•

BT

USB
CD

BT

7DUWVDOHQ\RPYDPiVRGSHUFLJD
PAIRING gombot;
Kapcsolja ki a Bluetooth funkciót az
eszközön; vagy
helyezze az eszközt a hatótávolságon
NtYOUH

AUDIO IN
TUNER

Csatlakoztasson másik Bluetoothkompatibilis eszközt
Kapcsolja ki a Bluetooth-funkciót az aktuális
HV]N|]|QPDMGFVDWODNR]WDVVDDPiVLNHV]N|]W

Philips AZ700T

$%OXHWRRWKSiURVtWiVLHOŉ]PpQ\HN
törlése:
7DUWVDQ\RPYDPiVRGSHUFLJD gombot a
%OXHWRRWKSiURVtWiVLLQIRUPiFLyNW|UOpVpKH]

HU
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/HMiWV]iVNOVŉHV]N|]UŉO
$WHUPpNOHKHWŉVpJHWQ\~MWHJ\NOVŉHV]N|]SO
03OHMiWV]yKDOOJDWiViUDLV

1
2

3



Az 781(5AUDIO IN gomb ismételt
megnyomásával választhatja ki az [AUDIO,1@ DXGLREHPHQHW IRUUiVW
&VDWODNR]WDVVRQDXGLRNiEHOW PPHV
QHPWDUWR]pN LGH
• a készüléken található AUDIO-IN
DOM]DWED
• DNOVŉHV]N|]IHMKDOOJDWyDOM]DWiKR]
,QGtWVDHODOHMiWV]iVWDNOVŉHV]N|]UŉO OiVG
D]HV]N|]IHOKDV]QiOyLNp]LN|Q\YpW 

HU

5 Lejátszási
opciók

0ťVRUV]iPRN
beprogramozása
&'YDJ\86%PyGEDQOHJIHOMHEEPťVRUV]iP
EHSURJUDPR]iViUDYDQOHKHWŉVpJ

Lejátszásvezérlés

1
2

&'YDJ\86%PyGEDQD]DOiEELPťYHOHWHNNHO
YH]pUHOKHWLDOHMiWV]iVW





5(3($7

6+8))/(

Nyomja le és tartsa lenyomva
DPťVRUV]iPRQEHOOL
OHMiWV]iVN|]EHQLJ\RUVHOŉUH
KiWUDWHNHUpVKH]$OHMiWV]iVKR]YDOy
YLVV]DWpUpVKH]SHGLJHQJHGMHIHO
8JUiVD]HOŉ]ŉYDJ\N|YHWNH]ŉ
03DOEXPUD
8JUiVD]HOŉ]ŉN|YHWNH]ŉ
PťVRUV]iPUD
/HMiWV]iVLQGtWiVDYDJ\
V]QHWHOWHWpVH
/HMiWV]iVOHiOOtWiVD
[ @: Az aktuális zeneszám
LVPpWHOWOHMiWV]iVD
[
@$]|VV]HVPťVRUV]iP
LVPpWOŉGŉOHMiWV]iVD
A normál lejátszáshoz való
visszatéréshez nyomja meg
ismételten a 5(3($7JRPERWDPtJ
D]LVPpWOpVLNRQRNHOQHPWťQQHN
[
@0ťVRUV]iPRNYpOHWOHQ
VRUUHQGEHQW|UWpQŉOHMiWV]iVD
A normál lejátszáshoz való
visszatéréshez nyomja meg
ismételten a 6+8))/( gombot,
DPtJDYpOHWOHQV]HUťOHMiWV]iVLNRQ
HOQHPWťQLN

3
4
5
6

$OHMiWV]iVOHiOOtWiViKR]Q\RPMDPHJD
JRPERW
A programozási üzemmód aktiválásához
nyomja meg az PROGJRPERW
» A >352*@ SURJUDP IHOLUDWHONH]G
YLOORJQL
03PťVRUV]iPRNQiOQ\RPMDPHJD
$/%8035(6(7 gombot egy album
NLYiODV]WiViKR]
Egy zeneszám sorszámának kiválasztásához
nyomja meg a  gombot,
majd a PROG gombot a választás
PHJHUŉVtWpVpKH]
,VPpWHOMHPHJDOpSpVWPpJW|EE
PťVRUV]iPEHSURJUDPR]iViKR]
A
gombbal lejátszhatja a
EHSURJUDPR]RWWPťVRUV]iPRNDW
» Lejátszás közben a [PROG@PHJMHOHQLN
•
•

A program törléséhez nyomja meg a
JRPERW
A programozás áttekintéséhez nyomja
meg és tartsa lenyomva a PROG
JRPERWPiVRGSHUFLJDPLNRUD
OHMiWV]iVOHYDQiOOtWYD

Tanács
• Csak a [

@és [
@választható ki a
SURJUDPR]RWW]HQHV]iPRNOHMiWV]iVDHVHWpQ

HU
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+DQJEHiOOtWiV
/HMiWV]iVN|]EHQOHKHWŉVpJHYDQDKDQJHUŉ
EHiOOtWiViUDpVDKDQJKDWiVRNNLYiODV]WiViUD
Gomb
VOL +/087(
DBB
'6&

14

HU

Funkció
$KDQJHUŉQ|YHOpVHYDJ\
FV|NNHQWpVH
+DQJHOQpPtWiVDYDJ\
YLVV]DNDSFVROiVD
Dinamikus mélyhangkiemelés be- és
NLNDSFVROiVD
(OŉUHEHiOOtWRWWKDQJKDWiV
kiválasztása:
ROCK URFN &/$66,& NODVV]LNXV 
POP SRS JAZZ MD]]

6 FM-rádió
hallgatása
FM-rádióállomások
behangolása

» $]HJ\VpJD]|VV]HVHOpUKHWŉ)0
UiGLyiOORPiVWWiUROMD
» $]HOVŉNpQWEHSURJUDPR]RWW
UiGLyiOORPiVDXWRPDWLNXVDQPHJV]yODO

Rádióállomások kézi tárolása
Megjegyzés
• /HJIHOMHEE)0UiGLyiOORPiVEHSURJUDPR]iViUDYDQ
OHKHWŉVpJ

Megjegyzés
• Az optimális vétel érdekében húzza ki teljesen az FM
DQWHQQiWpViOOtWVDDPHJIHOHOŉKHO\]HWEH

1
2

3

A 781(5AUDIO IN gomb többszöri
megnyomásával választhatja ki az FM rádió
IRUUiVW
Tartsa nyomva az
vagy JRPERW
PiVRGSHUFLJ
» Megjelenik a [6($5&+@ NHUHVpV 
IHOLUDW
» A termék automatikusan behangol egy
PHJIHOHOŉHUŉVVpJJHOIRJKDWyiOORPiVW

,VPpWHOMHPHJDOpSpVWWRYiEELiOORPiVRN
EHiOOtWiViKR]
Rádióállomás behangolása gyenge jel mellett:
Nyomja le többször a  JRPERWDPtJD
YpWHOQHPMDYXO

1
2
3

4

+DQJROMRQEHHJ\)0UiGLyiOORPiVW
A tárolási üzemmód aktiválásához nyomja
meg az PROGJRPERW
» [PROG@ SURJUDP YLOORJQLNH]GD
NLMHO]ŉQ
Nyomja meg a
gombot, hogy
V]iPRNDWUHQGHOMHQ WŉOLJ HKKH]D
UiGLyiOORPiVKR]PDMGDPHJHUŉVtWpVKH]
nyomja meg a PROGJRPERW
» 0HJMHOHQLND]iOORPiVHOŉUHEHiOOtWRWW
SURJUDPV]iPDpVDIUHNYHQFLiMD
További állomások mentéséhez ismételje
PHJDIHQWLOpSpVHNHW
Megjegyzés

• (J\HOŉUHEHiOOtWRWW)0UiGLyiOORPiVW|UOpVpKH]iOOtWVRQ
EHHJ\PiVLNDWDKHO\pUH

Rádióállomások automatikus
tárolása
Megjegyzés
• /HJIHOMHEE)0UiGLyiOORPiVEHSURJUDPR]iViUDYDQ
OHKHWŉVpJ

Hangolóegység módban nyomja meg és tartsa
OHQ\RPYDPiVRGSHUFLJDPROGJRPERW
» >$8726725(@ DXWRPDWLNXVWiUROiV 
PHJMHOHQLN

Tárolt rádióállomás
kiválasztása
FM-hangolóegység üzemmódban nyomja meg a
JRPERWHJ\HOŉUHEHiOOtWRWWSURJUDPV]iP
NLYiODV]WiViKR]

HU



 (J\pEMHOOHP]ŉN
(ODOYiVLLGŉ]tWŉEHiOOtWiVD
$]HJ\VpJD]HOŉUHEHiOOtWRWWLGŉHOWHOWpYHO
automatikusan készenléti üzemmódba
NDSFVROKDW
Az egység bekapcsolt állapotában nyomja
meg többször a 6/((3 gombot az elalvási
LGŉ]tWŉNtYiQWLGŉWDUWDPiQDN SHUFHNEHQYDOy 
NLYiODV]WiViKR]
» Ha az elalváskapcsoló be van kapcsolva,
DNNRUDNLMHO]ŉQD MHOOiWKDWy
$]HODOYiVLLGŉ]tWŉNLNDSFVROiVD
• Nyomja meg ismételten a 6/((3 gombot,
DPtJD>6/((32))@ (alvás funkció
NLNDSFVROYD ]HQHWPHJQHPMHOHQLN
» +DD]HODOYiVLLGŉ]tWŉQLQFVEHNDSFVROYD
a MHO]pVHOWťQLN

$NLMHO]ŉKiWWpUYLOiJtWiViQDN
be-/kikapcsolása
Tartsa lenyomva a BACKLIGHTJRPERW
PiVRGSHUFLJ

Fejhallgató használata
Csatlakoztasson egy fejhallgatót az egységen
található DOM]DWED



HU

8 Termékadatok
Megjegyzés

Keresési szelektivitás
Teljes harmonikus
WRU]tWiV
Jel-zaj arány

G%I
< 3%
!G%$

• $WHUPpNLQIRUPiFLyHOŉ]HWHVEHMHOHQWpVQpONO
PyGRVtWKDWy

Bluetooth
Bluetooth verzió
Hatótávolság

7HUPpNMHOOHP]ŉN

Bluetooth frekvenciasáv

(UŉVtWŉ
Maximális kimeneti
WHOMHVtWPpQ\
Frekvenciaválasz
Jel-zaj arány
Teljes harmonikus
WRU]tWiV
Audiobemenet

:
+]G%
!G%$
<1 %
P9506

Lemez
/p]HUWtSXV
/HPH]iWPpUŉ
Támogatott lemezek
Audió DAC
Teljes harmonikus
WRU]tWiV
Frekvenciaválasz
+=DUiQ\

)pOYH]HWŉ
FPFP
CD-DA, CD-R, CD5:03&'
ELWN+]
<1%
+]G%
!G%$

Tuner
Hangolási tartomány
Lépésköz
Érzékenység:
0RQyG%+=DUiQ\
6]WHUHyG%+=
arány

0+]
N+]
G%I
< 43 dBf

9('5
P V]DEDG
WHUOHWHQ
*+]a
GHz

Általános
Tápegység
- Váltakozó áram
- Elem
7HOMHVtWPpQ\IHOYpWHO
7HOMHVtWPpQ\IHOYpWHO
készenléti üzemmódban
Méretek
)ŉHJ\VpJ
6][0D[0p
6~O\ IŉHJ\VpJ

9a
Hz;
(J\HQiUDP9[
95PpUHW
„D” CELL
:
:

[[PP
NJ

Támogatott MP3OHPH]IRUPiWXPRN
•
•
•
•
•

,62-ROLHW
&tPKRVV]~ViJOHJIHOMHEENDUDNWHU D
IiMOQpYKRVV]~ViJiWyOIJJŉHQ
0D[LPiOLVDOEXPV]iP
7iPRJDWRWWPLQWDYpWHOLIUHNYHQFLiNN+]
N+]N+]
7iPRJDWRWWELWVHEHVVpJHNa NESV 
változtatható bitsebességek

HU



7iMpNR]WDWy86%
lejátszhatóságról
.RPSDWLELOLV86%HV]N|]|N
• ²86%ÁDVKPHPyULD 86%YDJ\
86%
• 86%ÁDVKOHMiWV]yN 86%YDJ\
86%
• memóriakártyák (a készülékkel való
KDV]QiODWKR]NLHJpV]tWŉNiUW\DROYDVy
V]NVpJHV
7iPRJDWRWWIRUPiWXPRN
• )$7)$7pV)$786%YDJ\
memóriafájl-formátum (szektorméret:
E\WH
• 03iWYLWHOLVHEHVVpJ DGDWVHEHVVpJ 
NEVpVYiOWR]yiWYLWHOL
sebesség
• Könyvtárak egymásba ágyazottsági
szintje: legfeljebb 8
• $OEXPRNPDSSiNV]iPDOHJIHOMHEE
• =HQHV]iPRNIHOYpWHOHNV]iPD
legfeljebb 999
• ,'WDJFtPNHiVpV~MDEEYiOWR]DW
• Unicode UTF8-kódolású fájlnév
PD[LPiOLVKRVV]~ViJE\WH
1HPWiPRJDWRWWIRUPiWXPRN
• Üres albumok: az üres albumok olyan
albumok, amelyek nem tartalmaznak
03:0$IiMORNDW(]HNQHP
MHOHQQHNPHJDNpV]OpNNLMHO]ŉMpQ
• $NpV]OpNÀJ\HOPHQNtYOKDJ\MDD
QHPWiPRJDWRWWIRUPiWXP~IiMORNDW
)LJ\HOPHQNtYOKDJ\MDpVQHP
MiWVV]DOHSpOGiXODGRFNLWHUMHV]WpVť
:RUGGRNXPHQWXPRNDWLOOHWYHDGOI
NLWHUMHV]WpVť03IiMORNDW
• :0$$$&:$9pV3&0
hangfájlok
• '50YpGHOHPPHOHOOiWRWW:0$IiMORN
ZDYPDPSPSDDF
• 9HV]WHVpJQpONOW|P|UtWHWWIRUPiWXP~
:0$IiMORN

18
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Karbantartás
$NpV]OpNKi]PHJWLV]WtWiVD
• $WLV]WtWiVKR]KDV]QiOMRQHJ\SXKDHQ\KH
WLV]WtWyV]HUUHONLVVpPHJQHGYHVtWHWW
DQ\DJRW1HKDV]QiOMRQDONRKROYDJ\
DPPyQLDWDUWDOP~WLV]WtWyV]HUWLOOHWYH
G|U]VKDWiV~DQ\DJRNDW
/HPH]HNWLV]WtWiVD
• +DHJ\OHPH]SLV]NRVOHV]HJ\WLV]WtWyNHQGŉ
VHJtWVpJpYHOYpJH]]HDWLV]WtWiViW$OHPH]
N|]pSUŉONLIHOpKDODGYDWLV]WtWVD

•

Ne használjon oldószereket, mint például
EHQ]LQKtJtWyNHUHVNHGHOPLIRUJDORPEDQ
NDSKDWyWLV]WtWyV]HUHNYDJ\D]DQDOyJ
lemezekhez való használatra szánt
DQWLV]WDWLNXVSHUPHWHNHW
$OHPH]OHQFVpMpQHNWLV]WtWiVD
• $KRVV]DQWDUWyKDV]QiODWRWN|YHWŉHQNRV]
YDJ\SRUJ\ťOKHW|VV]HDOHPH]OHQFVpMpQ$
MyPLQŉVpJEL]WRVtWiVDpUGHNpEHQWLV]WtWVD
meg a lemez lencséjét a Philips CD-lencse
WLV]WtWyYDOYDJ\PiVNHUHVNHGHOHPEHQ
NDSKDWyWLV]WtWyVHJtWVpJpYHO.|YHVVHD
WLV]WtWyYDOMiUyXWDVtWiVRNDW

9 Hibakeresés
Figyelem
• $NpV]OpNERUtWiViWPHJERQWDQLWLORV

1HSUyEiOMD|QiOOyDQMDYtWDQLDNpV]OpNHWPHUW
H]]HODJDUDQFLDpUYpQ\pWYHV]tWL
Ha a készülék használata során problémákba
WN|]LNQp]]HiWD]DOiEELSRQWRNDWPLHOŉWW
V]DNHPEHUKH]IRUGXOQD+DDSUREOpPD
továbbra is fennáll, látogasson el a Philips
ZHEROGDOiUD ZZZSKLOLSVFRPVXSSRUW $PLNRU
felveszi a kapcsolatot a Philips képviseletével,
WDUWy]NRGMRQDNpV]OpNN|]HOpEHQpVNpV]tWVH
HOŉDNpV]OpNWtSXVpVVRUR]DWV]iPiW
Nincs áram

*\ŉ]ŉGM|QPHJDUUyOKRJ\D]HJ\VpJ
WiSNiEHOHPHJIHOHOŉHQYDQHFVDWODNR]WDWYD

(OOHQŉUL]]HKRJ\YDQHIHV]OWVpJDIDOL
DOM]DWEDQ

+HO\H]]HEHD]HOHPHNHWDMHO]pVHNQHN 
PHJIHOHOŉLUiQ\~SRODULWiVVDO

&VHUpOMHNLD]DNNXPXOiWRUW
Nincs hang, vagy torz a hang

ÉOOtWVDEHDKDQJHUŉV]LQWHW
Az egység nem reagál

Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a hálózati
csatlakozódugót, majd kapcsolja be ismét a
UHQGV]HUW

Energiatakarékossági okokból a rendszer
DXWRPDWLNXVDQNLNDSFVROKDSHUFFHO
D]DGRWWPťVRUV]iPYpJpWN|YHWŉHQ
VHPPLO\HQYH]pUOŉHOHPHWQHPKDV]QiOWDN
1HPPťN|GLNDWiYYH]pUOŉ

0LHOŉWWPHJQ\RPQDEiUPLO\HQ
IXQNFLyELOOHQW\ťWDWiYYH]pUOŉYHOYiODVV]DNL
DKHO\HVIRUUiVWQHDIŉHJ\VpJJHO

&V|NNHQWVHDWiYLUiQ\tWypVD]HJ\VpJ
N|]|WWLWiYROViJRW

Helyezze be az elemet; ügyeljen a helyes
SRODULWiVUD MHO]pVHN 

&VHUpOMHNLD]HOHPHW



,UiQ\tWVDDWiYYH]pUOŉWN|]YHWOHQOD]
HJ\VpJpU]pNHOŉMpUH DNpV]OpNHOŉODSMiQ
WDOiOKDWy 

$]86%HV]N|]QHPWiPRJDWRWW

Az USB-eszköz nem kompatibilis a
NpV]OpNNHO3UyEiONR]]RQPiVLNHV]N|]]HO
A <item> nem észlel lemezt

+HO\H]]HQEHHJ\OHPH]W

(OOHQŉUL]]HKRJ\QHPOHWWHOHIHOp
EHKHO\H]YHDOHPH]

9iUMRQPtJDOHQFVpUŉOHOSiURORJD
NLFVDSyGRWWQHGYHVVpJ

&VHUpOMHNLYDJ\WLV]WtWVDPHJDOHPH]W

+DV]QiOMRQYpJOHJHVtWHWW&'OHPH]WYDJ\
PHJIHOHOŉIRUPiWXP~OHPH]W
5RVV]PLQŉVpJťUiGLyYpWHO

Növelje a távolságot az egység és a TV, vagy
DYLGHRPDJQyN|]|WW

+~]]DNLWHOMHVHQD])0DQWHQQiW
A zenelejátszás még sikeres Bluetoothkapcsolat esetén sem áll rendelkezésre az
egységen.

Az eszközzel az egységen keresztül vezeték
QpONOQHPOHKHWOHMiWV]DQL]HQpW
Bluetooth-készülékhez csatlakoztatást
N|YHWŉHQDKDQJURVV]PLQŉVpJť

*\HQJHD%OXHWRRWKYpWHO7HJ\HD]HV]N|]W
N|]HOHEED]HJ\VpJKH]YDJ\WiYROtWVRQHO
PLQGHQDNDGiO\WDNHWWŉN|]O
A Bluetooth nem csatlakoztatható az
egységgel.

Az eszköz nem támogatja az egységhez
V]NVpJHVSURÀORNDW

A készülék Bluetooth funkciója nincsen
HQJHGpO\H]YH$IXQNFLyHQJHGpO\H]pVpQHN
a módját nézze meg az eszköz használati
~WPXWDWyMiEDQ

$]HJ\VpJQLQFVSiURVtWiVL]HPPyGEDQ

Az egység már másik BluetoothNRPSDWLELOLVHV]N|]K|]FVDWODNR]LN
Csatlakoztassa le a másik eszközt, majd
SUyEiOMD~MUD

HU
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$SiURVtWRWWPRELOHV]N|]V]QHWQpONO
csatlakozik és lecsatlakozik.

*\HQJHD%OXHWRRWKYpWHO7HJ\HD]HV]N|]W
N|]HOHEED]HJ\VpJKH]YDJ\WiYROtWVRQHO
PLQGHQDNDGiO\WDNHWWŉN|]O

(J\HVPRELOWHOHIRQRNDKtYiVLQGtWiVDNRUpV
befejezésekor folyamatosan csatlakozhatnak
pVOHFVDWODNR]KDWQDN(]QHPMHOHQWLD
UHQGV]HUPHJKLEiVRGiViW

Egyes készülékek esetén a Bluetoothkapcsolat energiatakarékossági okok miatt
DXWRPDWLNXVDQPHJV]DNDGKDW(]QHP
MHOHQWLDUHQGV]HUPHJKLEiVRGiViW
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10 Figyelmeztetés

európai irányelv követelményeinek, ezért ne
kezelje ezeket háztartási hulladékként.
Tájékozódjon az elektromos és elektronikus
termékek és akkumulátorok szelektív
A MMD Hong Kong Holding Limited által kifejezetten hulladékként történő gyűjtésének helyi
jóvá nem hagyott változtatások és átalakítások a
feltételeiről. Kövesse a helyi szabályokat,
készüléken semmissé tehetik a felhasználó jogait
és ne dobja az elhasznált terméket és
e termék működtetésére vonatkozóan.
akkumulátort a háztartási hulladékgyűjtőbe. Az
elhasznált termék és akkumulátor megfelelő
hulladékkezelése segítséget nyújt a környezettel
és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív
Megfelelőség
következmények megelőzésében.
Az egyszer használatos akkumulátorok
eltávolítása
Az egyszer használatos akkumulátorok
eltávolításához lásd az elemek behelyezése c.
részt.
A TP Vision Europe B.V. kijelenti, hogy ez a
Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók
termék megfelel az 2014/53/EU irányelv lényeges
A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges
előírásainak és kiegészítéseinek. A Megfelelőségi
csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani
nyilatkozat a www.philips.com/support címen
a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható
olvasható.
legyen a következő három anyagra: karton
(doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén
(zacskó, védő habfólia).
A rendszerben található anyagokat erre
Óvja a környezetet!
specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni
és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a
A régi készülékek és akkumulátorok
csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és
kiselejtezése
régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi
előírásokat.
Ez a termék kiváló minőségű anyagok és
alkatrészek felhasználásával készült, amelyek
újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.

Ha ez a szimbólum szerepel a terméken, az azt
jelenti, hogy a termék megfelel a 2012/19/EU
európai irányelv követelményeinek.

Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék
akkumulátorai megfelelnek a 2013/56/EU

Védjegyre vonatkozó
információk

Másolásvédett anyagokról (beleértve
a számítógépes programokat, fájlokat,
közvetítéseket és hangfelvételeket) készített
illetéktelen másolatok szerzői jogok
megsértését képezhetik, és bűncselekménynek
minősülhetnek. Ez a berendezés nem
használható ilyen célokra.
HU
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A Bluetooth® szó mint jelölés és a logók
a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonai, a MMD Hong
Kong Holding Limited engedéllyel használja ezeket a
megjelöléseket.

Az N Mark az NFC Forum, Inc. védjegye vagy
bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és
más országokban.
A készüléken a következő címkék találhatók:

II. technikai osztályú berendezés szimbólum

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

Az USB-IF emblémák az Universal Serial Bus
Implementers Forum, Inc. védjegyei.
Megjegyzés
• A típustábla a készülék alján található.

22

HU

2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. All rights reserved. Specifications are subject to change
without notice.
Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are
used under license. This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of
MMD Hong Kong Holding Limited or one of its affiliates, and MMD Hong Kong Holding Limited is
the warrantor in relation to this product.
AZ700T_12_UM_V2.0

