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A fejhallgató biztonságos használataE
A felvételeket közepes hangerővel hallgassa.

• A nagy hangerő halláskárosodást okozhat.A készülék olyan decibeltartomány-
ban képes megszólalni, amely egy percnél rövidebb használat esetén is hal-
láskárosodást okozhat.A készülék a halláskárosultak érdekében képes a maga-
sabb decibel-tartományok megszólaltatására.

• A hangerő csalóka lehet. Idővel az egyre magasabb hangerőhöz is hoz-
zászokunk. Ezért a huzamosabb zenehallgatás után "normális" szintnek
érzékelt hangerő valójában igen magas, ezért halláskárosító hatása
lehet. Ezt úgy előzheti meg, hogy a hangerőt egy biztonságos szintre
állítja, s ezt a beállítást később sem módosítja.

A biztonságos hangerőt a következőképp állíthatja be:
• Állítsa a hangerőt először alacsony szintre.

• Lassan addig növelje a hangerőt,míg tisztán és torzításmentesen hallja a zenét.
Huzamosabb ideig történő zenehallgatás:

• Hosszabb időn át tartó zenehallgatás "biztonságos" hangerőn is hal-
láskárosodást okozhat.

• Körültekintően használja a készüléket, iktasson be szüneteket.

Tartsa be a következő tanácsokat a fejhallgató használata során.
• Ha hosszabb ideig használja, állítsa a hangerőt mérsékelt szintre.

• Ügyeljen arra, hogy a hangerőt akkor se növelje, amikor hozzászokott
a hangerőhöz.

• Ne állítsa a hangerőt olyan magasra, hogy ne hallja a környező zajokat.

• Fokozottan figyeljen, vagy egy időre kapcsolja ki a készüléket, ha nagy-
obb körültekintést igénylő helyzetben van.

• Ne használja a fejhallgatót motoros járművön, illetve kerékpározás,
gördeszkázás stb. közben, mert közlekedési balesetet okozhat, és ez
sok helyen szabályellenes is.
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Magyar
Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözöljük
a Philips világában! 
A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz itt
regisztrálhatja termékét: www.philips.com/welcome.

MELLÉKELT TARTOZÉKO

– 1 tápkáb

– 3 dokkolónyílás (különböző iPod típusok

– 1 db AUX-IN kábel

VEZÉRLÃK (Lásd az 1 ábrát )

1 POWER
– a rendszer ki- és bekapcsolása, illetve készenléti állapotba állítá

2 SOURCE 
– TUNER/iPod/USB/AUX mód választása

3 iPod MENU 
– belépés az iPod menü
– iPod üzemmódban visszatérés a menü magasabb szintjé
MODE
– rádióállomások kereséséhez és tárolásához nyomja meg és tartsa

nyomva
4 DBB

– a mélyhang kiemelése
5 VOLUME -/+

– hangerő módosítása
6 ¡1 / 2™

– rádióállomásra hangol
– az előző/következő műsorszám kiválasztása iPod vagy USB-módban.

2;
– lejátszás indítása vagy szüneteltetése iPod vagy USB mó
PRESET -/+
– tárolt rádiócsatorna kiválasztá
– (USB) mısorszámok/albumok lejátszási opciói közti váltás, pl. ismétlés vagy
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véletlenszerı sorrend mód.
7 Dokkolóegység-csatlakoz

– iPod-lejátszó csatlakoztatása
8 USB-csatlakozó

– külső USB háttértár-eszköz csatlakoztatása
9 FM-antenna

– javítja az FM-vételt
0 AUX IN csatlakozó (3,5 mm-es aljzat)

– csatlakoztatja a külső audioforrást.
! p

– 3,5 mm-es sztereó fejhallgató-aljzat
@ Tápcsatlakozó

– a tápkábelhez való aljzat
# Elemtartó fedele

– Ezt kell felnyitni a 6 db 1,5 V-os R-14/ UM2/ C típusú cellás
elem behelyezéséhez

Megjegyzés:

A DC185 néhány gombjának funkciója megegyezik az iPod adott

gombjainak funkcióival. Az egyes módokban használható funkciók az

alábbi táblázatban vannak felsorolva.

Funkció
iPod lejátszási üzemmód iPod menü mód

iPod menü Menü Menü
PRESET + Ismétlés felfelé mozgás

PRESET - véletlenszerű lejátszás lefelé mozgás

¡1 tartsa lenyomva: gyors vis-

szaugrás egyszer  

lenyomva: előző műsorszám

Menü

2 ™  tartsa lenyomva: gyors

előreugrás egyszer  

lenyomva: következő

műsorszám

OK

2; lejátszás/szünet OK

A DC185 
gombjai

IFU_DC185_12_Hun  5/13/08  16:47  Page 5



TÁPELLÁTÁS

Ha növelni kívánja az elemek élettartamát, akkor – ha van rá

mód – a hálózati tápkábelen keresztül működtesse a készüléket.

Az elemek behelyezése előtt húzza ki a csatlakozódugót a fali

aljzatból.

Elem (nincs mellékelve)
1 Nyissa fel az elemtartó fedelét, majd helyezzen be hat darab R-

14 típusú UM-2 vagy C-cellás (lehetőleg alkáli) elemet az elem-

tartóban látható „+” és „–” jelzéseknek megfelelő polaritással.

(Lásd az 1. ábrát)

2 Miután meggyőződött arról, hogy az elemek rendesen a helyükre

kerültek, helyezze vissza az elemtartó fedelét. A készülék most

használatra kész.

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

– Egyes elemek a perklorátot tartalmazó anyagokra vonatkozó
különleges bánásmódot igényelnek. Lásd:
www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

• Az elem helytelen használata az elektrolit szivárgásával járhat, ami

miatt korrodálódhat a rekesz, sőt szétrobbanhatnak az elemek:Ne

keverjen elemtípusokat: pl. alkálit cink-szén elemmel. A

készülékhez csak egyféle elemet használjon.

• Új elemek behelyezésekor ne próbáljon régi elemeket újakkal

vegyíteni.

FIGYELMEZTETÉS
Nagyfeszültség! A készülék kinyitása tilos. Áramütésveszély.A
készülék nem tartalmaz a felhasználó által javítható alkatrészt.
A terméken végzett változatással EMC sugárzásveszélyt és
egyéb biztonságtalan üzemállapotot okozhat.
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• Távolítsa el az elemeket, ha hosszú ideig nem használja a

készüléket.

Váltóáramról való működtetés
1 Ellenőrizze, hogy a készülék alján található típusazonosító lemezen

feltüntetett feszültség megegyezik-e a helyi elektromos hálózat

feszültségével. Ha nem, forduljon a forgalmazóhoz vagy az ügyfél-

szolgálathoz.

2 A tápkábel egyik végét dugja be a váltóáramú bemeneti aljzatba,

másik végét pedig a fali aljzatba. A tápvezetékkel való összeköt-

tetést követően a készülék használatra kész.

3 A készülék teljes kikapcsolásához húzza ki a hálózati kábel

dugaszát a fali csatlakozóból.

4 A készüléket a fali csatlakozóaljzat közelébe helyezze, ahol kön-

nyedén csatlakoztathatja a tápkábel dugaszát.

• Heves villámlás esetén a készülék védelme érdekében húzza ki a

tápvezeték dugaszát a fali aljzatból. Gyermekekre különösen

veszélyes, ha csak a készülék hátulján található hálózati aljzatból

lett kihúzva a csatlakozó, mert ebben az esetben a kábel szabad

vége még feszültség alatt lehet.

• Ha a hálózati csatlakozódugó vagy készülékcsatlakozó használatos

megszakítóeszközként, akkor mindig működőképesnek kell lennie.

A típusjelzés a készülék alján található.

ALAPMÙVELETEK

A rendszer bekapcsolása
• Nyomja meg a POWER gombot.

™ Majd a rendszer a legutoljára kiválasztott forrásra kapcsol.

A rendszer készenléti üzemmódba kapcsolása
• Bármely  forrás módban nyomja meg a POWER gombot.
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RÁDIÓ

1 Nyomja meg többször a SOURCE gombot a rádió (csak FM)

bekapcsolásához.

™ A kijelzőn megjelenik az utoljára kiválasztott hullámsáv frekvenciá-

ja. Ha tárolt rádiócsatornát hallgat, akkor a tárolt rádiócsatorna

neve is megjelenik.

2 A  VOLUME -/+ gombokkal állítsa be a hangerőt.

3 Tárolt csatorna kiválasztásához nyomja meg egyszer vagy többször

a  PRESET -/+ gombot.

RÁDIÓÁLLOMÁSRA HANGOLÁS
1 Tartsa addig nyomva a ¡1/2™ gombot, amíg a frekvencia értéke

el nem kezd változni a kijelzőn.

™Miután a rendszer behangolta az állomást a megfelelő minőségű

vételhez, a kijelzőn megjelenik az állomás frekvenciája.

• Gyengén fogható állomás behangolásához nyomja meg többször

röviden az ¡1/2™ gombot, amíg meg nem találja az optimális

vétel helyét.

A rádióvétel (FM) javításához:
Húzza ki a huzalantennát, és állítsa be a helyzetét, hogy optimális

legyen a rádióvétel.

Manuális programozás
A memóriában legfeljebb 20 FM rádióállomás tárolható.

1 Keresse meg a kívánt állomást 

(lásd: RÁDIÓÁLLOMÁSRA HANGOLÁS).

2 A  MODE gomb lenyomásával lépjen programozás üzemmódba,

majd a PRESET -/+ gomb lenyomásával válasszon programszámot.

3 A  MODE gomb ismételt megnyomásával hagyhatja jóvá választását.

4 A  PRESET -/+ gomb megnyomásával hallgathatja a tárolt állomást.
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Automatikus programozás
1 Nyomja le a MODE gombot, és tartsa nyomva több mint két

másodpercig.

™A készülék automatikusan tárolja a fogható rádióállomásokat.

DOKKOLÓ

Ha az iPod készüléket a DC185 készülékhez csatlakoztatja, a 

nagyteljesítményű hangsugárzókon keresztül hallgathatja az iPod-leját-

szón tárolt zenét.

HASZNÁLHATÓ HORDOZHATÓ LEJÁTSZÓK
• A dokkolós szórakoztatórendszer kompatibilis minden létező, 30

érintkezős csatlakozóval rendelkező Apple iPod modellel.

LEJÁTSZÁS iPod-RÓL A DC185 KÉSZÜLÉKKEL
1 Vegye le a dokkolóegység fedelé

2 Csatlakoztassa a kompatibilis iPod készüléket a dokkolóegység csat-

lakozójá

3 Az iPod módba kapcsoláshoz nyomja meg többször a SOURCE
gombot.

• Az iPod forrás kiválasztása előtt ne felejtse el bekapcsolni az

Apple iPod készüléket

™ Ha az iPod csatlakoztatva van, a DC185 kijelzőjén az „iPod”

felirat jelenik meg.

4 Megkezdődik az automatikus lejátszás a csatlakoztatott iPod-leját-

szóról.

Megjegyzés:

– A DC185 készülék gombjainak ( 2;, ¡1, 2™ és VOLUME) használatakor a

következő lejátszási funkciók állnak rendelkezésre: lejátszás/szüneteltetés, a

következő/előző műsorszám kiválasztása és a hangerő megváltoztatása.

– A DC185 készülék gombjai ( 2;, ¡1, 2™ és VOLUME) kizárólag a dokkolt

lejátszón tárolt hangtartalom lejátszásakor működnek.
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– Az iPod menüben a készülék iPod MENU, ¡1 / 2™ és 2; gombjával navigálh

– Az iPod műveletekről és funkciókról az iPod-lejátszó felhasználói útmutatójában

tájékozódhat.

– Ezzel a készülékkel az iPod videokimenete nem használhat

Az iPod akkumulátor feltöltése a dokkoló használatával
• Töltéshez iPod/rádió/készenlét/AUX üzemmódban helyezze be az

iPod hordozható lejátszót a tartóba.

USB-háttértáreszköz használata

• USB-háttértáreszközt a készülékhez csatlakoztatva a készülék

erőteljes hangszóróin keresztül hallgathatja az eszközön tárolt zenét

Használható USB-háttértáreszközö
Ilyen típusú eszközöket használhat:

– USB flash-memória (USB 2.0 vagy USB 1.1)

– USB flash-lejátszó (USB 2.0 vagy USB 1.1)

Megjegyzés:
Bizonyos USB flash-lejátszók (és memóriaeszközök) esetében a

tárolt tartalmat szerzői jogi védelemmel ellátva rögzítették. Az ilyen

védett tartalom nem játszható le más (pl. DC185) eszközön.

USB DIRECT CSATLAKOZÁSRA VONATKOZÓ
INFORMÁCIÓ:
1. A készülék USB-csatlakoztatási kompatibilitása:

a)   Ez a készülék az USB MSD szabványoknak megfelelő legtöbb USB

háttértár-eszközzel (MSD) használható.

i)    A leggyakrabban használt háttértár-eszköz a flash meghajtó, a

memóriakártya, a jump meghajtó stb.

ii)   Ha a háttértár-eszköz számítógéphez való csatlakoztatását követően a

monitoron megjelenik a meghajtó ábrája, akkor a gép minden bizonnyal

használható háttértár-eszközzel és együttműködik ezzel a rendszerrel.
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b)  Ha a háttértár-eszköz működéséhez akkumulátort igényel, vagy

áramforráshoz kell csatlakoztatni, helyezzen bele feltöltött akkumulá-

tort vagy helyezze  feszültség alá az USB-eszközt, mielőtt a

számítógéphez csatlakoztatja.

2. Támogatott zenetípusok

a)   Ezzel az eszközzel csak a következő kiterjesztésű, szabadon fel-

használható zenefájlok játszhatók le:

.mp3 .wma

b)   Az internetes zeneboltokban vásárolt zenefájlok nem játszhatók le,

mert ún. Digital Rights Management (DRM) védelemmel vannak

ellátva.

c)   A következő kiterjesztésű zenefájlok nem játszhatók le wav; .m4a;

.m4p; mp4; .aac stb.

3. A hangfájlok nem játszhatók le a rendszerhangszórókon, ha a

számítógépről közvetlenül az USB aljzatra csatlakoztatja az eszközt.

Támogatott formátumok
– FAT12, FAT16 és FAT32 USB vagy memória fájlformátum (szektor-

méret: 512–4096 bájt)

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

átviteli sebesség

– WMA 9-es és korábbi változat

– könyvtárak egymásba ágyazottsági szintje: legfeljebb 8

– Albumok / mappák száma: legfeljebb 99

– Zeneszámok / felvételek száma: legfeljebb 999

– ID3 tag címke 2.0-ás és újabb változat

– Unicode UTF8-kódolású fájlnév (maximális hosszúság: 128 bájt)
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A készülékkel nem játszhatók le az alábbi
– Üres albumok: az üres albumok olyan albumok, amelyek nem tar-

talmaznak MP3/WMA-fájlokat. Ezek nem jelennek meg a készülék

kijelzőjén.

– A készülék figyelmen kívül hagyja a nem támogatott formátumú

fájlokat. Így például nem játssza le a .doc kiterjesztésű Word

dokumentumokat, illetve a .dlf kiterjesztésű MP3 fájlokat.

– AAC,  WAV és PCM hangfájlok

– DRM védelemmel ellátott WMA fájlok

– veszteség nélkül tömörített formátumú WMA fájlok

LEJÁTSZÁS USB-HÁTTÉRTÁRESZKÖZRŐL
1 A DC185 készüléknek csatlakoztatva kell lennie a fali aljzathoz

2 A  SOURCE gomb többszöri megnyomásával válassza ki az USB-mó

3 Csatlakoztasson megfelelő USB-háttértáreszközt a DC185 

jelű USB-portjához. A készüléket és a DC185 USB-portját

megfelelő USB-kábellel csatlakoztassa egymáshoz.

™ A készülék automatikusan bekapcsol.

• Ha a készülék nem kapcsol be, kapcsolja be manuálisan, majd

csatlakoztassa újra.

MŰSORSZÁMOK SORSZÁMÁNAK PROGRAMOZÁSA
1 A  MODE gomb lenyomásával lépjen programozási üzemmó

2 A  ¡1 / 2™ lenyomásával válassza ki a megfelelő album számát

™ Az aktuális album száma villog.

3 A  MODE gomb megnyomásával hagyja jóvá választá.
4 A  ¡1 / 2™ o gomb lenyomásával válassza ki a kívánt műsorszám

szám

™ Az aktuális műsorszám száma villog.

5 A  MODE gomb megnyomásával hagyja jóvá választásá

6 A 2–5. lépés megismétlésével válassza ki többi kívánt műsor

7 A program lejátszásának megkezdéséhez nyomja meg a 2; gombot
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Jótanácsok:
– A DC185 készüléken összesen 999 USB-tárolóeszközön tárolt

lejátszható hangfájl játszható le.

– A DC185 készüléken összesen 99 USB-tárolóeszközön tárolt

album választható ki és jeleníthető meg.

– Ügyeljen arra, hogy az MP3 fájlok nevének végéről ne hiányozzon

az .mp3 kiterjesztés, a WMA fájlok nevének végéről pedig a .wma

kiterjesztés.

– A DRM védelemmel ellátott WMA fájlokat a Windows Media

Player 10 (vagy újabb) verziójával alakítsa át. A Windows Media

Player lejátszóra és a WM DRM védelemre (Windows Media dig-

itális jogok kezelése) vonatkozó tudnivalók a www.microsoft.com

webhelyen olvashatók.

– Amennyiben USB-eszközről játszik le zenét, és a kijelzőn az „OL”

felirat jelenik meg, az azt jelenti, hogy az USB-eszköz elektro-

mosan túltölti a DC185 készüléket. Az USB eszközt meg kell 

változtatnia.

KÜLSŐ ESZKÖZ CSATLAKOZTATÁSA
A csatlakoztatott külső eszköz hangját a DC185 hangsugárzóin

keresztül hallgathatja.

1 A  SOURCE gomb többszöri megnyomásával válassza ki az AUX

módo

2 A mellékelt AUX-IN kábellel csatlakoztassa a DC185 AUX IN csat-

lakozóját külső berendezés (CD-lejátszó vagy videomagnó) AUDIO

OUT vagy fejhallgató-aljzatáh
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Régi termékének eldobása
A terméket kiváló minőségű anyagokból és összetevőkből

tervezték és készítették, melyek újrahasznosíthatóak és újra

felhasználhatóak.

Ha az áthúzott kerekes szemetes szimbólumot látja egy ter-

méken, akkor a termék megfelel a 2002/96/EK Európai Direktívának.

Kérjük, érdeklődjön az elektromos és elektronikus termékek helyi

szelektív hulladékgyűjtési rendjéről.

Kérjük, a helyi törvényeknek megfelelően járjon el, és régi termékeit ne

a normális háztartási szeméttel dobja ki. A régi termék helyes eldobása

segít megelőzni a lehetséges negatív következményeket a környezetre

és az emberi egészségre nézve.

ČESKA REPUBLIKÁ
Vystraha!
Tento přístroj pracuje s laserovým paprskem. Při nesprávné manipu-

laci s přístrojem (v rozporu s tímto návodem) můże dojít k

nebezpečnému ozáření. Proto přístroj za chodu neotevírejte ani 

nesnímejte jeho kryty. Jakoukoli opravu vždy svěřte specializované-

mu servisu.

Nebezpečí!
Při sejmutí krytů a odjištďní bezpečnostních spínačů hrozí nebezpečí

neviditelného laserového záření!

Chraňte se před přímým zásahem laserového paprsku.
Záruka
Pokud byste z jakéhokoli důvodu přístroj demontovali, vždy nejdříve

vytáhněte síťovou zástrčku.

Přístroj chraňte před jakoukoli vlhkostí i před kapkami vody.
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