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Tartalomjegyzék

1 Biztonság
A készülék használata előtt figyelmesen olvassa
el az összes utasítást. A garancia nem terjed
ki azokra a hibákra, amelyek az utasítások
figyelmen kívül hagyása miatt keletkeztek.
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

A rendszert kizárólag 12 V DC negatív
földelésű működésre tervezték.
A biztonságos vezetés érdekében
biztonságos és kellemes hangerőt állítson
be.
A nem megfelelő biztosítékok kárt vagy
tüzet okozhatnak. Biztosítékcsere esetén
kérje szakember segítségét.
A biztonságos és stabil rögzítéshez
kizárólag a tartozék rögzítő szerkezetet
használja.
Rövidzárlat elkerülése érdekében óvja
a készüléket csapadéktól és egyéb
folyadéktól.
Soha ne helyezzen tárgyakat a készülék
szellőzőibe vagy egyéb nyílásaiba.
A készülék és a keret tisztításához
puha, nedves rongyot használjon. A
készülék tisztításához soha ne használjon
oldószereket, például alkoholt, vegyszereket
vagy háztartási tisztítószereket.
A készülékbe ne helyezzen más tárgyakat,
csak lemezeket.
Ne használjon oldószereket, például
benzint, hígítót, kereskedelmi forgalomban
kapható tisztítószereket vagy a lemezekhez
való antisztatikus permeteket.
A készülék nyitott állapotban látható és
nem látható lézersugarat bocsát ki. Kerülje
a lézersugárnak való kitettséget.
Figyelem

•• A készülék vezérlőinek jelen kézikönyvben leírtaktól

eltérő működtetése, illetve működésének módosítása
veszélyes lézersugárzást vagy más szempontból
kockázatos működést eredményezhet.
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•
•

A készüléket nem érheti nedvesség és
kifröccsent folyadék.
Ne helyezzen a készülékre semmilyen
veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgyat,
égő gyertyát).

2 Az Ön autós
audiorendszere
Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és
üdvözöljük a Philips világában! A Philips által
biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja
termékét a www.philips.com/welcome oldalon.

•

Nem támogatott fájlok:
AAC-, WAV- és PCM-fájlok
DRM-védelemmel ellátott WMA-fájlok
(.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
Veszteség nélkül tömörített formátumú
WMA-fájlok

A doboz tartalma
Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát:

Az autóban lévő audiorendszerrel a
következőket hallgathatja:
• FM vagy AM (MW) rádió,
• Audió CD-ről vagy MP3 lemezről,
• Audió USB-tárolóeszközről és
• Audió külső lejátszóról.
Lejátszható média:
• Lemez
• Audio CD, MP3-CD, WMA-CD
• CD-R, CD-RW
• USB-tárolóeszköz
• Kompatibilitás: USB 2.0, USB 1.1
• Osztálytámogatás: MSC (Mass Storage
Class)
• Maximális kapacitás: 32 GB
• Fájlok
• Fájlrendszer: FAT16, FAT32
• Mappák maximális száma: 99
• Zeneszámok/fájlok maximális száma:
999
• Könyvtárfa maximális szintje: 8
• .mp3 fájlok
Mintavételi frekvenciák: 32 kHz /
44,1 kHz / 48 kHz
Bitsebesség: 8-320 kb/mp és
változtatható bitsebességek
• .wma fájlok
Verziók: V4, V7, V8, V9 (L1 és L2)
Mintavételi frekvenciák: 44.1 kHz, 48 kHz
Bitsebesség: 64-192 kb/mp és
változtatható bitsebességek
• ID3 tag címke 2.0-ás és újabb változat

a

b

c
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Bevezetés

d

e

f

g

a Főegység (beépítő kerettel)
b Hordozó tok (benne előlap)
c Előlap-keret
d 2 db szétszerelő eszköz
e Gumipárna
f 1 db csavar
g Felhasználói kézikönyv
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A rendszer áttekintése

a

b

4

c
•

•
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Tartsa lenyomva a gombot a DBB
(dinamikus mélyhangkiemelés)
hanghatás be- vagy kikapcsolásához.
Oldja ki az előlap zárját.

•
•

d

•

A gomb megnyomásával visszaléphet
az előző menübe.
A rendszermenü eléréséhez nyomja
meg és tartsa lenyomva a gombot.
A rendszer bekapcsolásához nyomja
meg a gombot.

•
•
•
•
e

•
•
•

f
g
h

i

A lemeztálcában lévő lemez kiadása.

•

USB-tárolóeszköz csatlakoztatása.

•

Csatlakoztatás egy külső eszköz
kimeneti audiocsatlakozó aljzatához
(általában a fejhallgató aljzathoz).

•

Hangfelvétel lejátszásának indítása,
szüneteltetése és folytatása.
Rádió üzemmódban gombnyomással
válassza ki az előre beállított 6-os
rádióállomást.
Ahhoz, hogy az éppen hallgatott
rádióállomást a 6-os csatornára
beállíthassa, rádió üzemmódban nyomja
meg és tartsa lenyomva a megfelelő
gombot.

•

•
•

beállíthassa, rádió üzemmódban nyomja
meg és tartsa lenyomva a megfelelő
gombot.
k

Rádió üzemmódban gombnyomással
válassza ki az előre beállított 5-ös
rádióállomást.
Ahhoz, hogy az éppen hallgatott
rádióállomást az 5-ös csatornára

•
•

.wma és .mp3 felvételek esetén
gombnyomással válassza ki az előző
mappát.
Rádió üzemmódban nyomja meg, és
válassza ki a hangolási sávot.
A hallgatási zónák kiválasztásához
nyomja meg és tartsa lenyomva a
gombot.

•

•

j

A rendszer kikapcsolásához nyomja
meg és tartsa lenyomva a gombot.
Hangszórók elnémításához vagy az
elnémítás feloldásához nyomja meg a
gombot.
A gomb megnyomásával erősítheti
meg a lehetőség kiválasztását.
Elfogatással választhat a különböző
menüopciók közül.
Elforgatásával beállíthatja a hangerőt.

•

l

•
•

•

m

•
•

Rádió üzemmódban gombnyomással
válassza ki az előre beállított 4-es
rádióállomást.
Ahhoz, hogy az éppen hallgatott
rádióállomást a 4-es csatornára
beállíthassa, rádió üzemmódban nyomja
meg és tartsa lenyomva a megfelelő
gombot.
.wma és .mp3 felvételek esetén
ismételt gombnyomással válasszon
ki egy lejátszási módot: az összes
hangfelvétel véletlenszerű lejátszása
([SHU ALL]), aktuális mappában
található hangfelvételek véletlenszerű
lejátszása ([SHU FLD]), vagy a
tárolóeszközön található összes
hangfelvétel lejátszása sorban ([SHU
OFF]).
Rádió üzemmódban gombnyomással
válassza ki az előre beállított 3-as
rádióállomást.
Ahhoz, hogy az éppen hallgatott
rádióállomást a 3-as csatornára
beállíthassa, rádió üzemmódban nyomja
meg és tartsa lenyomva a megfelelő
gombot.
.wma és .mp3 felvételek esetén
ismételt gombnyomással válasszon
ki egy ismétlési módot: az aktuális
hangfelvétel ismétlése ([REP ONE]),
aktuális mappában található összes
hangfelvétel ismétlése ([RPT FLD]),
vagy a tárolóeszközön található összes
hangfelvétel ismétlése ([RPT ALL]).
Rádió üzemmódban gombnyomással
válassza ki az előre beállított 2-es
rádióállomást.
Ahhoz, hogy az éppen hallgatott
rádióállomást a 2-es csatornára
HU
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•

beállíthassa, rádió üzemmódban nyomja
meg és tartsa lenyomva a megfelelő
gombot.
.wma és .mp3 felvételek esetén
gombnyomással nyissa meg a
mappalistát.

•

n

•

Rádió üzemmódban gombnyomással
válassza ki az előre beállított 1-es
rádióállomást.
Ahhoz, hogy az éppen hallgatott
rádióállomást az 1-es csatornára
beállíthassa, rádió üzemmódban nyomja
meg és tartsa lenyomva a megfelelő
gombot.
.wma és .mp3 felvételek esetén
gombnyomással nyissa meg a
hangfelvételek listáját.

•

•

o

•

/

•
•

p

•

/

•

q

•
•

r
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Többszöri gombnyomással
megjelenítheti az aktuális hangfelvételre
vonatkozóan rendelkezésre álló
adatokat..
Ismételt gombnyomással megjelenítheti
a rendelkezésre álló RDS információt.
Az órabeállítás megjelenítéséhez
nyomja meg és tartsa lenyomva a
gombot.
A gomb ismételt megnyomásával
kiválasztható a forrás.
Az automatikus rádióállomáskeresés funkció elindításához rádió
üzemmódban nyomja meg és tartsa
lenyomva a gombot.
.wma és .mp3 felvételek esetén
gombnyomással válassza ki a következő
mappát.
Rádió üzemmódban nyomja meg, és
válassza ki a hangolási sávot.
Többszöri gombnyomással kiválaszthat
egy tárolt hangszínt.

s

t

•

A mély- és magashangok, az egyensúly
és a csatorna szintszabályozó
beállításához nyomja meg és tartsa
lenyomva a gombot.

•

Megnyomásával be- és kikapcsolhatja a
MAX Sound funkciót.

•
•
•

u

•

/
Rádióállomások behangolása.
Az előző vagy a következő
hangfelvételre ugráshoz nyomja meg.
A hangfelvétel visszapörgetéséhez vagy
a gyors előrefelé kereséshez nyomja
meg és tartsa lenyomva a gombot.
A gomb megnyomásával visszaállíthatja
a rendszer alapértelmezett gyári
beállításait.

v Lemeznyílás

3 Az autós
audiorendszer
telepítése
Figyelem

Vezetékek csatlakoztatása
Megjegyzés
•• Kérje szakember segítségét a készülék alábbi instrukciók
szerinti csatlakoztatásához.

1

•• A kezelőszerveket csak a jelen felhasználói

Gondosan ellenőrizze az autó vezetékeit, és
csatlakoztassa őket a csatlakozódugókhoz.

kézikönyvben leírtaknak megfelelően használja.
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A fejezetben bemutatott műveleteket a
megadott sorrendben végezze el.
Az instrukciók a normál telepítésre
vonatkoznak. Amennyiben az Ön autójára
más követelmények vonatkoznak, ezeknek
megfelelően hajtsa végre a módosításokat.
Amennyiben kérdése van a telepítőkészlettel
kapcsolatban, kérdezze helyi viszonteladóját.
Megjegyzés
•• A rendszert kizárólag 12V DC negatív földelésű

ISO
csatlakozódugók

Csatlakoztatás:

a

Zöld vezeték,
fekete végű zöld
vezeték

Bal oldali hangsugárzó
(hátsó)

b

Fehér vezeték,
fekete végű fehér
vezeték

Bal oldali hangsugárzó
(elülső)

c

Szürke vezeték,
Jobb oldali
fekete végű szürke hangsugárzó (elülső)
vezeték

d

Lila vezeték, fekete Jobb oldali
végű lila vezeték
hangsugárzó (hátsó)

e

Piros

Gyújtókulcs +12V
DC amikor ON/ACC
állásban van

f

Kék

Motoros/elektromos
antennarelészabályozó vezetéke

g

Fehér végű kék
vezeték

erősítőrelé szabályozó
vezetéke

működésre kivitelezték.

•• Mindig az autó műszerfalára telepítse a rendszert. Más hely
veszélyes lehet, mivel a rendszer hátsó része felmelegszik
használat közben.
•• Rövidzárlat elkerülése: csatlakoztatás előtt győződjön róla,
hogy a gyújtás le van kapcsolva.
•• A sárga és piros áramkábeleket mindenképpen az összes
többi kábel után csatlakoztassa.
•• Feltétlenül ellenőrizze, hogy minden laza kábel elektromos
szigetelőszalaggal szigetelve van.
•• Ellenőrizze, hogy a vezetékek nem akadhatnak-e be
csavarok vagy vas alkatrészek alá, amelyek mozogni fognak
(pl. az üléssín).
•• Ellenőrizze, hogy minden földkábel azonos földelési
ponthoz csatlakozik.
•• A biztonságos és stabil rögzítéshez kizárólag a tartozék
rögzítő szerkezetet használja.
•• A nem megfelelő biztosítékok kárt vagy tüzet okozhatnak.
Biztosítékcsere esetén kérje szakember segítségét.
•• Amikor újabb eszközöket csatlakoztat a rendszerre,
ellenőrizze, hogy az autó áramkörének a teljesítménye
meghaladja a rácsatlakoztatott eszközök áramköreinek
összteljesítményét.
•• Soha ne csatlakoztasson hangsugárzó vezetékeket az autó
fémtestéhez vagy karosszériájához.
•• Soha ne csatlakoztasson csíkos hangsugárzó vezetékeket
egymáshoz.

HU
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Csatlakoztatás:

h

Black

Földelés

i

Sárga

A +12V-os autó
akkumulátor, amely
folyamatosan áram
alatt van

2

Csatlakoztassa az antennát és az erősítőt
az illusztráció szerint, amennyiben
vonatkoztatható.

Tipp:
•• Az ISO csatlakozók tűinek elhelyezkedése az Ön által
vezetett gépjármű típusától függ. Győződjön meg a
megfelelő csatlakoztatásról a készülék károsodásának
megelőzése érdekében.

Rögzítse a műszerfalra
1

2
Csatlakozó

Antenna

2. Aljzat ISO
csatlakozódugókhoz

Az 1. pontban
leírtak szerint

3. HÁTSÓ
VONALKIMENET R
(aljzat)

Jobb hátsó
hangsugárzó

4. HÁTSÓ
VONALKIMENET L
(aljzat)

bal hátsó
hangsugárzó

5. OE TÁVVEZÉRLŐ
(bíbor)

OE Távvezérlő

6. OE TÁVVEZÉRLŐ
(Fekete vezeték)

Földelés

HU

Gondoskodjon róla, hogy az autó
műszerfalának a nyílása megfeleljen ezeknek
a méreteknek:

Csatlakoztatás:

1. ANTENNA

8

Amennyiben az autó nem rendelkezik
fedélzeti vezetői vagy navigációs
számítógéppel, csatlakoztassa le az autó
akkumulátorának negatív pólusát.
• Ha eltávolítja az autó akkumulátorát
egy olyan autóból, amely fedélzeti
vezetői vagy navigációs számítógéppel
rendelkezik, előfordulhat, hogy a
számítógépből elvész a memória.
• Amennyiben az autó akkumulátora
nincs leválasztva, a rövidzárlat
elkerülése érdekében gondoskodjon
róla, hogy a csupasz vezetékek ne
érintkezzenek.

m

5m

183

mm
53mm

ISO
csatlakozódugók

4

Távolítsa el a beépítő keretet a
tartozékként biztosított eszközökkel.

Helyezze a keretet a műszerfalba, és a
keret rögzítéséhez hajlítsa kifelé a füleket.

5

6

Helyezze a mellékelt gumipárnát a
rögzítőcsavar végére.

Kattanásig csúsztassa a készüléket a
műszerfalba.

Ma g ya r

3

Megjegyzés
•• Ha a készülék nem csatlakozóhüvely segítségével került
rögzítésre, hanem a mellékelt csavarokkal, ugorja át ezt
a lépést.

3m

53.5 mm

18

m

7

Csatlakoztassa újra az autó
akkumulátorának negatív pólusát.

Helyezze fel az előlapot
1

Az előlapon a bevágást illessze a főegység
vázához.

HU
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4 Bevezetés
Az első használathoz
Megjegyzés
•• Válassza ki a megfelelő országot/területet a készülékhez,

2

Az előlap bal oldalát nyomja be, amíg a
helyére kattan.

ellenkező esetben a készülék nem működik
megfelelően.

1
2

Távolítsa el az előlapot

3

Megjegyzés
•• Az előlap eltávolítása előtt győződjön meg róla, hogy
lekapcsolta a rendszert.

1
2

Az előlap kipattintásához nyomja meg a
gombot.
Az eltávolításhoz húzza kifelé az előlapot.

HU

A
gomb forgatásával választhat ki egy
opciót:
•
(Amerikai Egyesült Államok)
•
(Latin-Amerika)
•
(Nyugat-Európa)
•
(Oroszország)
•
(Közel-Kelet)
•
(Csendes-óceáni térség)
•
(Japán)
•
(Ausztrália)
A jóváhagyáshoz nyomja meg a
gombot.

Az időformátum beállítása
1
2
3

10

A
gombbal kapcsolja be a készüléket.
»» A
üzenet jelenik meg.

Tartsa lenyomva a gombot.
Nyomja meg többször a(z) vagy
gombot, amíg meg nem jelenik a(z)
üzenet.
A beállítás kiválasztásához forgassa el a
gombot.
•
: 12-órás időformátum
•
: 24-órás időformátum

1
2
3
4
5
6

Tartsa lenyomva a gombot.
Nyomja meg többször a(z) vagy
gombot, amíg meg nem jelenik a(z)
üzenet.
Forgassa el a
beállításához.

gombot az óra

A jóváhagyáshoz nyomja meg a
gombot.
Forgassa el a
beállításához.

gombot a perc

A jóváhagyáshoz nyomja meg a
gombot.

Az óra megjelenítése
Bármelyik üzemmódban megnyomhatja a
gombot, amíg az óra meg nem jelenik.
• Bármelyik gomb megnyomásával
megszakíthatja az óra kijelzését.

Bekapcsolás
•
•

2

Nyomja meg a / gombot az alábbi
lehetőségek kiválasztásához.
•
•
(elülső)
•
(jobb)
•
(bal)

Gombok sípoló
hangjelzésének némítása
Minden alkalommal, amikor egy gombot
megnyom, a készülék sípoló hangjelzést ad. A
sípoló hangjelzést be- vagy kikapcsolhatja.

1
2
3
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Beállíthatja az órát

Tartsa lenyomva a gombot.
Nyomja meg többször a(z) vagy
gombot, amíg meg nem jelenik a(z)
üzenet.
A beállítás kiválasztásához forgassa el a
gombot:
•
Kapcsolja be a sípoló
hangjelzést.
•
: Kapcsolja be a sípoló
hangjelzést.

A készülék bekapcsolásához nyomja meg a
gombot.
A rendszer kikapcsolásához tartsa
lenyomva a
gombot addig, amíg a
készülék ki nem kapcsol.

Váltás zenehallgatói zónára
A Philips innovatív zóna technológia a lehető
legkiegyenlítettebb hangzást és élethű térhatást
teszi lehetővé a vezető, illetve az utasok
számára, melynek megalkotása a készítők
legfőbb célja volt. A zenehallgatási zónát
átirányíthatja a vezetőről az utasokra a legjobb
hangzás beállítása érdekében.

1

Tartsa lenyomva a gombot.
»» Megjelenik az aktuális beállítás.
HU
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5 Rádió hallgatása
Rádióállomások behangolása
1
2
3
4
•

A SOURCE gomb ismételt megnyomásával
válassza ki a rádió üzemmódot.
A / gomb ismételt megnyomásával
válassza ki a rádiósávot:
],
vagy

4
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1
2
3

A
vagy
gomb megnyomásával
hangolja be manuálisan a kívánt
rádióállomást.
»» A rádióadót sugározni kezdi a rendszer.
A rádióállomás automatikus kereséséhez
nyomja meg a
vagy gombot.

Kiválaszthatja a megfelelő országot/régiót.

3

További rádióállomások vagy kizárólag erős
jellel rendelkező állomások elérése érdekében
kiválaszthatja a hangolási érzékenységet.

Tartsa lenyomva a
vagy
gombot,
amíg a frekvenciaszám villogni nem kezd.

Válasszon egy hangolási régiót

1
2

Válassza ki a hangolási érzékenységet

Tartsa lenyomva a gombot.
Nyomja meg többször a(z) vagy
gombot, amíg a(z)
] felirat meg nem
jelenik.
A régió kiválasztásához forgassa el a
gombot.
•
(Amerikai Egyesült Államok)
•
(Latin-Amerika)
•
(Nyugat-Európa)
•
(Oroszország)
•
(Közel-Kelet)
•
(Ázsia és Csendes-óceáni
térség)
•
(Japán)
•
(Ausztrália)
A jóváhagyáshoz nyomja meg a
gombot.

HU

Tartsa lenyomva a gombot.
Nyomja meg többször a(z) vagy
gombot, amíg a(z)
felirat meg
nem jelenik.
A beállítás kiválasztásához forgassa el a
gombot.
•
(helyi adók): Csak erős
jellel rendelkező állomásokat sugároz.
•
(nemcsak helyi adók):
Erős és gyenge jellel rendelkező
állomásokat sugároz.

Rádióállomások tárolása a
memóriában
Maximum 6 állomást tárolhat el minden sávhoz.

Rádióállomások automatikus tárolása
•

Rádió üzemmódban tartsa lenyomva
a
gombot, amíg meg nem jelenik a
felirat.
»» A kiválasztott sáv hat legerősebb
rádióállomását automatikusan elmenti
a csatorna.

Rádióállomások tárolása manuálisan

1
2

Hangolja be a tárolni kívánt rádióállomást.
Tartson lenyomva egy számbillentyűt
3 másodpercig.
»» Az állomást a kiválasztott csatornára
menti el.

Tárolt rádiócsatorna
behangolása

Tétel Programtípus

•

Leírás

NEWS

Hírszolgáltatás

2

AFFAIRS

Politika és aktuális témák

3

INFO

Speciális tájékoztató
műsorok

4

SPORT

Sport

5

EDUCATE

Oktatás és továbbképzés

6

DRAMA

Az RDS (Radio Data System) funkció csak az
RDS jeleket sugárzó FM állomások környékén
működik. RDS-állomás behangolásakor
megjelenik az állomás neve.

Rádiójátékok és
irodalom

7

CULTURE

Kultúra, vallás és
társadalom

8

SCIENCE

Tudomány

9

VARIED

Szórakoztató műsorok

RDS bekapcsolása

10

POP M

Popzene

11

ROCK M

Rockzene

12

EASY M

Könnyűzene

13

LIGHT M

Klasszikus könnyűzene

14

CLASSICS

Klasszikus zene

Tartsa lenyomva a gombot.

15

OTHER M

Speciális zenei műsorok

Nyomja meg többször a(z) vagy
gombot, amíg a(z)
felirat meg nem
jelenik.

16

WEATHER

Időjárás

17

FINANCE

Pénzügyek

A

18

CHILDREN

Gyermekműsorok

19

SOCIAL

Társadalmi ügyek

20

RELIGION

Vallás

21

PHONE IN

Betelefonálós műsorok

22

TRAVEL

Utazás

23

LEISURE

Szabadidő

24

JAZZ

Dzsesszzene

25

COUNTRY

Country zene

Nyomjon le egy számbillentyűt az állomás
beállításához.

Lejátszás RDS-sel

Megjegyzés
•• Az RDS alapértelmezett beállítása be van kapcsolva.

1
2
3

gomb elforgatásával válassza ki a
opciót.
»» Az RDS funkció be van kapcsolva.

Válasszon egy műsortípust
Az RDS-állomások behangolása előtt
kiválaszthat egy műsortípust, és azt, hogy a
készülék csak a kiválasztott kategória műsorait
keresse.

1
2
3
4

26

NATION M

Nemzeti zenék

Tartsa lenyomva a gombot..

27

OLDIES

Nosztalgia

Nyomja meg többször a(z) vagy
gombot, amíg a(z)
felirat meg nem
jelenik.

28

FOLK M

Népzene

29

DOCUMENT Dokumentumműsor

A jóváhagyáshoz nyomja meg a
gombot.

30

TEST

Ébresztési teszt

31

ALARM

Ébresztés

Ma g ya r

1

A
gomb elforgatásával válasszon ki
egy műsortípust, majd a megerősítéshez
nyomja meg a
gombot.
HU
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Használjon alternatív frekvenciákat
•

Ha a rádiójel gyenge, kapcsolja be az AF
(alternatív frekvencia) üzemmódot, és keressen
egy másik állomást, ahol erősebb a jel.

1
2
3

Tartsa lenyomva a gombot.
Nyomja meg többször a(z) vagy
gombot, amíg a(z)
felirat meg nem
jelenik.
A beállítás kiválasztásához forgassa el a
gombot.
•
: AF üzemmód bekapcsolása.
•
: AF üzemmód kikapcsolása.

Megjegyzés
•• Ha az aktuális TA jel (közlekedési információk)

120 másodpercnél hosszabb ideig gyenge, a készülék
automatikusan aktiválja a TA keresési üzemmódot. A TA
keresés egy másik jó minőségű TA jelet fog keresni.

Tipp:
•• Amikor a közlekedési információ megszakítja a műsort,

megnyomhatja a gombot a közlekedési információk
leállításához, majd a készülék visszatér az előző lejátszási
üzemmódba.

Állítsa a régiót AF hangolásra
Megadhatja az AF hangolás régióját:
Csak az aktuális régióban lévő
RDS-állomások hangolhatók be
automatikusan.
Minden RDS-állomás
automatikusan behangolható.

1
2
3

Nyomja meg többször a(z) vagy
gombot, amíg a(z)
felirat meg nem
jelenik.

3

Ha nem akarja elmulasztani a közlekedési
információkat zenehallgatás közben, kapcsolja be
a TA (közlekedési információk) funkciót.

3

14

Az állomás által sugárzott időjelet és az RDSjelet együttesen használva automatikusan
beállíthatja a készülék óráját.

1
2

Közlekedési információk fogadása

1
2

RDS-óra beállítása

Tartsa lenyomva a gombot.

A beállítás kiválasztásához forgassa el a
gombot.

Tartsa lenyomva a gombot.
Nyomja meg többször a(z) vagy
gombot, amíg a(z)
felirat meg nem
jelenik.
A beállítás kiválasztásához forgassa el a
gombot.
•
: közlekedési információk
idején a készülék átkapcsol rádió
üzemmódba (függetlenül az aktuális
üzemmódtól), és sugározni kezdi
azokat. Amikor véget érnek a
HU

közlekedési információk, a rendszer
visszatér az előző üzemmódba.
: A közlekedési információk
nem szakítják meg az aktuális
üzemmódot.

Tartsa lenyomva a gombot.
Nyomja meg többször a(z) vagy
gombot, amíg a(z)
felirat meg nem
jelenik.
A beállítás kiválasztásához forgassa el a
gombot:
•
RDS-óra bekapcsolása. A
készüléken kijelzett idő szinkronizálása
az RDS-állomás órájával.
•
RDS-óra kikapcsolása.
Tipp:

•• A sugárzott időjel pontossága az időjelet sugárzó RDSállomástól függ.

6 Lejátszás szilárd
adathordozóról
Kompatibilis lemezen vagy USB tárolóeszközön
tárolt audiók lejátszására is alkalmas a rendszer.

Lejátszás USB-tárolóeszközről
Ez a rendszer le tudja játszani a támogatott
tárolóeszközre mentett .mp3 és .wma fájlokat.
Megjegyzés
•• A Gibson Innovations nem garantálja az összes
tárolóeszközzel való kompatibilitást.

Lemez lejátszása

•• Az NTFS (New Technology File System) fájlrendszer a
készülék nem támogatja.

Megjegyzés
Ma g ya r

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

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

Helyezzen be egy CD-t nyomtatott oldallal
felfelé.
»» A lejátszás automatikusan
megkezdődik.
•
•
•
•
•

A CD lejátszásának szüneteltetéséhez
nyomja meg a
gombot.
A CD lejátszásának folytatásához nyomja
meg ismét a
gombot.
Az előző vagy a következő hangfelvételre
ugráshoz nyomja meg a vagy
gombot.
Az aktuális zeneszám gyors előre- vagy
visszatekeréséhez tartsa lenyomva a
vagy gombot.
A CD kiadásához nyomja meg a gombot
az előlapon.

1

Csatlakoztasson egy kompatibilis USBtárolóeszközt.

2

Nyomja meg többször az AS/SOURCE
gombot az USB-re való váltáshoz.

3

Ha nem indul el a lejátszás, nyomja meg a
gombot.

Lejátszásvezérlés
Gomb

Többszöri gombnyomással
válasszon ki egy mappát.

/

Lejátszás indítása, szüneteltetése és
folytatása.

Tipp:
•• Ha a lemez beakadt a lemeztartóba, tartsa lenyomva a
gombot, amíg ki nem adja a lemezt.

Funkció

/

Az előző, illetve a következő
hangfelvétel lejátszásához nyomja
meg a gombot.

/

Visszatekeréshez vagy gyors
előrefelé kereséshez nyomja meg
és tartsa lenyomva a gombot.

HU
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Gomb

Funkció

Váltás mappáról zeneszámokra

Többszöri gombnyomással
megjelenítheti az aktuális
hangfelvételre vonatkozóan
rendelkezésre álló adatokat..

2

A gomb többszöri megnyomásával
választhat az ismétlési üzemmódok
közül:
•
(zeneszám ismétlése):
az éppen hallgatott zeneszám
ismételt lejátszása.
•
] (mappa ismétlése):
az aktuális mappa összes zeneszámának lejátszása.
•
(összes zeneszám
ismétlése): összes zeneszám
ismételt lejátszása.
A gomb többszöri megnyomásával
választhat a lejátszási üzemmódok
közül:
•
az aktuális mappa
zeneszámainak véletlenszerű
lejátszása.
•
összes zeneszám
véletlenszerű lejátszása.
•
véletlenszerű
lejátszás befejezése.

Zeneszámok cseréje
Lejátszás közben gyorsan cserélhet hangfelvételt
vagy mappát.
Zeneszámok közvetlen váltása

1
2
3

16

A hangfelvételek listájának eléréséhez
nyomja meg a
gombot.
»» Az aktuális hangfelvétel fájlneve
legördül.
A
gomb elforgatásával válthat a
hangfelvételek között.
A
gomb megnyomásával lejátszhatja a
kiválasztott hangfelvételt.

HU

1

3

A mappalista eléréséhez nyomja meg a
gombot.
»» Az aktuális mappa neve legördül.
A
gomb elforgatásával válthat a
mappák között.
Mappa kiválasztásához nyomja meg a
gombot.
»» A rendszer elkezdi lejátszani a
mappában található első hangfelvételt.

7 Zenelejátszás
külső lejátszóról

8 USB-eszköz
töltése

A rendszert hangszóróként is használhatja a
külső lejátszóról, pl. MP3-lejátszóról érkező hang
felerősítéséhez.

A készüléken keresztül töltheti USB-eszközét,
például okostelefonját.
Megjegyzés
•• Az USB-csatlakozón keresztüli kimenő feszültség 5 V,
1 A kimeneti áramerősség mellett.

1
2

3

Nyomja meg többször a(z)
gombot a forrás
való váltásához

Ma g ya r

Csatlakoztassa az USB-eszközt USB-kábel
segítségével a készülékhez. Ha az USB-eszköz
csatlakoztatva van, és a készülék felismeri az
eszközt, az automatikusan elkezd tölteni.
lehetőségre

Csatlakoztasson egy audiobemeneti kábelt
egy 3,5 mm-es csatlakozó mindkét végével
a következők között:
• az elülső panelen található
aljzathoz, valamint
• a külső lejátszó audiokimeneti
csatlakozójához (általában a fejhallgató
aljzathoz).
Indítsa el a zenelejátszást a külső lejátszón.

HU
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9 Hangbeállítás
A következő műveleteket minden támogatott
média esetében alkalmazhatja.
Gomb Funkció

bályozó beállításainak aktiválásához
nyomja meg és tartsa lenyomva a
gombot.

2 Nyomja meg többször a(z)
•

Ezzel a gombbal elnémíthatja a
készüléket vagy visszaállíthatja a hangot.

•

Nyomja meg a gombot a
funkció be- vagy kikapcsolásához.

•

Ismételt gombnyomással kiválaszthat
egy tárolt hangszínt.
•
(optimális)
•
(semleges)
•
(pop)
•
(felhasználói)
•
(techno)
•
(rock)
•
(klasszikus)
•
(dzsessz)

HU

1 A személyre szabott hangszínsza-

A hangerőszint a gomb elforgatásával
növelhető/csökkenthető.

Nyomja meg a gombot a DBB
(dinamikus mélyhangkiemelés)
hanghatás be- vagy kikapcsolásához.
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Gomb Funkció

•

vagy
gombot az elem beállításához:
(mély hangok) tartomány: -7-től +7-ig.
(magas) tartomány:
-7-től +7-ig.
(egyensúly) tartomány:
12L-től 12R-ig. (L = bal oldali
hangsugárzó, R = jobb oldali
hangsugárzó)
(szintszabályozó)
tartomány: 12R-től 12F-ig. (R =
hátsó hangsugárzó: F = elülső
hangsugárzó)

3 Az érték kiválasztásához forgassa el
a

gombot.

1
2

3

[BKO 10 S]

[BKO 20 S]
A rendszerbeállítások eléréséhez nyomja
meg a gombot.
Nyomja meg a(z) vagy gombot
többször, amíg le nem gördül a következő
beállítások valamelyike.
•
,
,
,
, vagy
A beállítás megváltoztatásához forgassa el a
gombot.
[BEEP ON]

A gombok sípoló
hangjelzésének
bekapcsolása.
[BEEP OFF] A gombok sípoló
hangjelzésének
kikapcsolása.
[DIMMER
A képernyő
HIGH]
fényerejének
növelése.
[DIMMER
A képernyő
LOW]
fényerejének
csökkentése.
[DEMO ON] Bemutatja az
összes funkciót,
ha a rendszer
2 percig inaktív
volt.
[DEMO OFF] A bemutató
üzemmód
kikapcsolása.

[BKO OFF]
[DANCE
ON]
[DANCE
OFF]

Automatikusan
kikapcsolja
a képernyőt
10 másodperccel
az utolsó művelet
után.
Automatikusan
kikapcsolja
a képernyőt
20 másodperccel
az utolsó művelet
után.
Soha ne kapcsolja
ki a képernyőt.
Spektrum
bekapcsolása az
LCD-kijelzőn.
Spektrum
kikapcsolása az
LCD-kijelzőn.

HU
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10 Rendszer
beállítások
módosítása

11 Egyéb
Visszaállítás
A készüléket visszaállíthatja alapértelmezett
beállításokra.

1
2

Távolítsa el az előlapot
Tartsa lenyomva a visszaállítás gombot
egy golyóstoll vagy ahhoz hasonló eszköz
segítségével.
»» A beállított módosítások, mint például
a csatorna- és hangbeállítások, törlésre
kerültek.

Biztosíték kicserélése
Ha nincs áram, ellenőrizze a biztosítékot, és ha
meghibásodott, cserélje ki.

1
2
3
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Ellenőrizze az elektromos csatlakozást.
Távolítsa el a meghibásodott biztosítékot a
hátsó panelből.
Helyezzen be egy ugyanilyen paraméterű új
biztosítékot (15 A).

HU

Megjegyzés
•• Ha az új biztosíték is kiég, lehetséges, hogy belső
meghibásodás okozza a problémát. Kérje helyi
viszonteladója segítségét.

12 Termék
információ

13 Hibaelhárítás
Figyelmeztetés

•• A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül
módosítható.

Általános
Tápegység

12 V DC (11 V - 16 V),
negatív földelés

Biztosíték

15 A

Megfelelő
hangsugárzó
impendancia

4-8

Maximális kimeneti
teljesítmény

50 W x 4 csatorna

Folyamatos
kimeneti
teljesítmény

22 W x 4 RMS (4
T.H.D.)

Előerősítő kimeneti
feszültség

2,5 V

Aux-in szint

10%

500 mV

Méretek
(Sz x Ma x Mé)

181,5 x 52 x 191,4 mm

Tömeg

1,47 kg

Rádió
Frekvencia sáv
- FM

87,5 - 108,0 MHz
(automatikus keresésnél
100kHz / lépés, manuális
keresésnél 50kHz / lépés)

Frekvencia sáv AM(MW)

522 - 1620 KHz (9 kHz)
530 - 1710 kHz (10 kHz)

Használható
érzékenység - FM

8 µV

Használható
érzékenység AM(MW) (S/N =
20 dB)

30 µV

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert
ezzel a garancia érvényét veszíti.
Ha a készülék használata során problémákba
ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt
szakemberhez fordulna. Ha a probléma
továbbra is fennáll, látogasson el a Philips
weboldalára (www.philips.com/support). Ha
felveszi a kapcsolatot a vevőszolgálattal, legyen
a közelben a termék, és készítse elő a termék
típusszámát és sorozatszámát.
Nincs áram vagy nincs hang
•• Az autó motorja le van kapcsolva. Kapcsolja
be az autó motorját.
•• A kábel nem megfelelően csatlakozik.
Ellenőrizze a csatlakozásokat.
•• A biztosíték kiégett. Cserélje ki a
biztosítékot.
•• A hangerő túl alacsony. Hangerő beállítása.
•• Amennyiben a fenti megoldások nem
segítenek, nyomja meg a
gombot.
•• Ellenőrizze, hogy a lejátszott műsorszám
megfelelő formátumú-e.
Zajos adás
•• A jel túl gyenge. Válasszon más, jobban
fogható csatornát.
•• Ellenőrizze az autó antennájának
csatlakozását.
•• Változtassa a sugárzási módot sztereóról
monóra.
Nem játszható le a lemez
•• A lemezt a címke nyomtatott felével felfelé
kell behelyezni.
•• A lemezt mikroszálas tisztítóruhával
tisztítsa, a közepétől egyenes vonalban a
széle felé.
•• Előfordulhat, hogy a lemez meghibásodott.
Játsszon le másik lemezt.
HU
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•• A termék borítását megbontani tilos.

Megjegyzés

••
••

Ellenőrizze, hogy a CD egy véglegesített
CD/CD-R/CD-RW.
A CD ne legyen szerzői jogi védelmi
technológiával kódolt.

A CD-lejátszó átugrik bizonyos
műsorszámokat
•• Ellenőrizze, hogy a CD-n nincs-e karcolás
vagy szennyeződés.
•• Győződjön meg róla, hogy a véletlen
sorrendű üzemmód ki van kapcsolva.
Lemez kiadása nem lehetséges
•• Tartsa lenyomva a gombot.

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

Megfelelőség
A készüléken a következő címke található:

A beállított állomások elvesztek
•• Az akkumulátorkábel nem megfelelően
csatlakozik. Csatlakoztassa az
akkumulátorkábelt ahhoz a pólushoz,
amelyik mindig pozitív.
A kijelzőn ekkor ez látható:
•• USB-adathiba. Ellenőrizze az USB-eszközt.

A környezet védelme
Az elhasznált termék hulladékkezelése

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. Tájékozódjon
az elektromos és elektronikus termékek
szelektív hulladékként történő gyűjtésének
helyi feltételeiről. Kövesse a helyi szabályokat,
és ne dobja az elhasznált terméket a háztartási
hulladékgyűjtőbe. Az elhasznált termék megfelelő
hulladékkezelése segítséget nyújt a környezettel
és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív
következmények megelőzésében.
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A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges
csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani
a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható
legyen a következő három anyagra: karton
(doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén
(zacskó, védő habfólia).
A rendszerben található anyagokat erre
specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni
és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a
csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és
régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi
előírásokat.

Védjegyre vonatkozó
információk

A Windows Media és a Windows embléma
a Microsoft Corporation védjegyei vagy
bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/
vagy más országokban.
Minden egyéb védjegy és kereskedelmi név az
illető jogtulajdonost illeti.

Szerzői jogok
2016 © Gibson Innovations Limited. Minden jog
fenntartva.
Philips és a Philips Shield Emblem a Koninklijke
Philips N.V. bejegyzett védjegye, , és engedéllyel
használják azokat.
A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül
változhatnak. A Gibson Innovations fenntartja
a jogot, hogy a terméken anélkül hajtson végre
módosításokat, hogy a korábbi készleteket
ennek megfelelően kellene megváltoztatnia.
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