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1 Fontos!

Biztonság

Biztonsági jelzések ismertetése

 
A „villám” jelzés arra utal, hogy a készülékben 
�
���	�����������������������G�
	��++�5��O���
háztartásban tartózkodók biztonsága érdekében 

��GQ�������+���	�����������
��
,��S�+�����O�
���������;����+������S�=�;���5�����������
U�������Q��������5�	�����������=
�	�����
U������	�����+���	���������
���������	+���
az üzemeltetési és karbantartási problémák 
�������
	
5��O�
FIGYELEM: Az áramütés veszélyének 
csökkentése érdekében óvja a készüléket az 
�	������������,��		
����Q�
	����5������������
folyadékkal telt tárgyakat, például virágvázát. 
VIGYÁZAT: Az áramütés elkerülése érdekében 
��	�
��	�
�������
	������		�����������	������
�������	�
��	������	���O�

Fontos biztonsági utasítások
^� _����������U����������
	������+��������O
^� E'��		�����S��	���	+��O
^� �����������
�����������O
^� ����	�����	������;����	�������S5������
�����O
^� Gondoskodjon arról, hogy a 

	������������	+�����'��,�������O���

	�G�
��������
	
���������;�S��	���	���
szerint végezze.

^� `��5����������
	�G�
���5�����+=	��;�
�	�'�Q���O�������	�Q����������	Q����5�������
��',
	��	+����5�����������
	�G�
�q��O�
���	���x�'���
��O�

^� Tilos a hálózati kábelre rálépni vagy 
������=	����Q�G�'�'	������������
ott, ahol az a csatlakozó-aljzatokba, 
készülékcsatlakozókba illeszkedik, vagy ott, 
�5+����
��������	
����O

^� Kizárólag a gyártó által javasolt 
tartozékokat használja.

^� Vihar idején, vagy ha hosszabb ideig 
nem használja a készüléket, húzza ki a 
csatlakozót a hálózatból. 

^� ��
	�G�
�������	��Q�	��������
	
��������
	���������O���
	�G�
�����'�������
esetekben kell szervizeltetni: ha bármilyen 
módon megsérült, például sérült a hálózati 
kábel vagy csatlakozó, folyadék került 
��
	�G�
��Q����	����������Q��	�������
��,��		
��
���Q�������',��������������
vagy leejtették.

^� Akkumulátor használata VIGYÁZAT – Az 
akkumulátorszivárgás személyi sérülést, 
tárgyak/eszközök vagy magának a 
készüléknek a károsodását okozhatja, ezért: 
^� {�����������5��������������

akkumulátort, ügyeljen a készüléken 
látható + és - jelölésekre. 

^� Ne keverje az akkumulátorokat és 
��������q�
���
	�~�Q������	�
��
	�������
	��OxO

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

^� Az akkumulátorokat és 
akkumulátorcsomagokat óvja a magas 
5��
�	
������Q���
��������������
például közvetlen napfény hatásának, 
���5������������'���
��Q�	��O

^� ��
	�G�
��������������=	������Q�
��'==	�����+���,
��O�

^� Ne helyezzen az egységre semmilyen 
��	�
���+���	��q��O��+���,
����'��'����������Q�

�����������xO�

^� Ha a hálózati csatlakozódugó vagy 
készülékcsatlakozó használatos 
���	����;�	�'�
��Q��+�����,���
��',�
��	�������������O
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Figyelem

 ^ ��
	�G�
��+����	�������+���������+	O�
 ^ Tilos a készülék bármely alkatrészének a kenése.
 ^ Tilos a készüléket más elektromos berendezésre 

ráhelyezni. 
 ^ J��+	������
������
	�G�
����	��
�����
����
���	S�����O
 ^ Gondoskodjon arról, hogy a hálózati kábel vagy 

=	����+�;�'������5+����
�5����������Q�5+�����
készüléket le tudja választani a hálózati áramról.

Vigyázat

 ^ ��
	�G�
����
�������������
��'��������������;��
���
�����',���
	�Q�����������',
	
����;,+	���	��
veszélyes sugárzást vagy más szempontból rendellenes 
��',
	�����,�
����5��O

&�"�����*	�������#���	�����#���
-	.���������	����/��	�����)���	�������0
^� �������5�������5����	��+	+,�	��++�5��O�

A készülék olyan decibeltartományban 
képes megszólalni, amely egy 
percnél rövidebb használat esetén is 
halláskárosodást okozhat. A készülék 
a halláskárosultak érdekében képes 
a magasabb decibel-tartományok 
megszólaltatására is.

^� ��5�������=	��;����5��O��,��������������
����	����5������5'���	�5+���	�+5��O���
5S���+	�����,�����'��
�������5�������	�
S������+�����	��	�������
��
����5�������
���;���������������	Q���
���5����	��+	��;�
5���	����5��O�@���~�������5�������Q�5+�����
5����������������+�	��+	�	��������������Q�	�
��������������	��
	����	����;,+	����O

-	�������#���	�����)��	�	�����������//��	
#5����"�	���
^� �����	����5�����������	�'�����=	+���	������O�
^� "�		����,,����'��������5�������Q�������	�����


	��+�����	�����	���5�����������
�O

7:��������	�����	��)����	���������#��
^� (+		������,����������;�����5�������	�

�����+�	��+	��5���������	�5����	��+	+,�	��
okozhat.

^� E'�G����������5�	���������
	�G�
��Q�
iktasson be szüneteket.

;�)���	��	�	���������	���#<�����	�	.�"�����*	
�����#���	��)#�0
^� ����	�'�����,++����,���Q�
		�����5��������

használja.
^� _������������Q�5+�����5���������+��	��

�'�����Q����+��5+���	�++�����5������5'�O
^� `�������	����5��������+���������	��Q�5+���

���5��������'����������+��O
^� I++�+�����U�������Q�����������,����

kapcsolja ki a készüléket, ha nagyobb 
'�G������
	����
�����5�������������O�`��
5�	������������5������;���+�+�+	�������'�Q�
illetve kerékpározás, gördeszkázás stb. 
közben, mert közlekedési balesetet 
okozhat, és sok helyen szabályellenes is.

Megjegyzés

  
Ez a termék megfelel az Európai 
Közösség rádióinterferenciára vonatkozó 
követelményeinek.
@��������
��������������������,��������
	�
����������'������
��������!��7-���-@����
!��>-L�-@��
A készülék - a Philips szórakoztató elektronika 
G����������������������,
�����
�G���'��
���
&������������������+�����	��������;,+	���	��
semmissé teheti a vásárló termékhasználati 
jogát.

 
@��������
�����;�����	
��������+�
	�
alkatrészek felhasználásával készült, amelyek 
~���5�	��+	��5��;�
	�~�������5�	����5��;O�



5 HU

 
A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekes 
kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre 
�+���+�����!��!-L>-@E��S�;������������O
Tájékozódjék az elektromos és elektronikus 
����
��	��������5S���,

����'��
���
�����
	
���5���������
��������O
�	����,������5������'��
�����������������Q�

	����	�����������
	�G�
���������	��
��G�'����������+		����5S���,
�;�O�������	����		
�
�����
	�G�
�5����	��	�������
	
����	�����
������������'��������
	�������������
	�	
��
károsodását.

  
A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/
EK európai irányelv követelményeinek, ezért ne 
kezelje ezeket háztartási hulladékként.Kérjük, 
���
+�;,�+����5S���,
+�	��������
�����
	
���5��������,	���
���Q�����������������
hulladékkezelés hozzájárul a környezettel és 
������������
	�	
�������=	+���+	���������
'������
�����������
	
5��O

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók
A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges 
=	+���+�;�����+�O��������G��~�������������
a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható 
���������'�������5��+��������������+��
q,+�+�xQ��+��	����+��q�
,�����x�
	��+������
��
q��=	;Q��
,��5���;���xO�
A rendszerben található anyagokat erre 
specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni 

	�~���5�	��+	�����O�E
��GQ�����	��	������������
csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és 
régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi 
������	+��O

 
{�	+��	�
,���������+�;��q����
�����
��	�����;�
��	���+����+��Q�����+��Q�

'������
	����
	�5�������
������x�
	�������
�����
��������	+���+�	��������+�+�
���	
��
	
��
���5���Q�
	����=	����
�����
����	G�5����O�@���������,��
	�����
használható ilyen célokra. 

 
A „Made for iPod” és a „Made for iPhone” 
=��
������������Q�5+�����������������	���
����
������	+������������������+��S	�����+�
�
speciálisan iPod vagy iPhone készülékhez 
�'��
���=	����+�����	���
	�G��O��������������
�������������		
������
	�G�
���',
	

��Q������
������+�	����
	�	������+�;�������	+������;�
��������
	
��O�E
��GQ�������U��������Q�5+���
a tartozék iPod vagy iPhone készülékekkel 
�'��
���5�	�����������+���	+�5������������
�
�
�G��������	���
���O
Az iPod és iPhone az Apple Inc. Egyesült 
Államokban és más országokban bejegyzett 
védjegye. 

-	����=����	�	���������	<5���	��#���*�

 
Megjegyzés

 ^ �����S	��������
	�G�
�5��	;��
	�
�������5��;O
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2 Az Ön mikro 
zenei rendszere

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, 
és üdvözöljük a Philips világában! A Philips 
����������+	��+������+����	������	�'���
igénybevételéhez regisztrálja a terméket a www.
*5����	O=+�-���=+���=����O

Bevezetés
-	����=����	�	���������	.:��<�*�	
�����#���*��
^� audiolemezek, USB-eszközök, iPod-ok/

�*5+��&+�
	����
��G�	���	�'�'�
hallgatása;

^� FM-rádióállomások hallgatása

-	���������	�������#������	������������	
������5����"�	�	�����#���
^� <�������	�5���	��������	�q<$�x�
^� <�����S	��
��5��������
	�q<%%x�

-	����=��	�	���������	�����.�)�#�:�����	
�#�����"��

  
 

A doboz tartalma
@�����������
	���+�+	��	�������=	+��������������
^� I����	
�
^� 2 db hangszóródoboz
^� J�����
���
^� MP3-csatlakozókábel
^� Gyors üzembe helyezési útmutató
^� Felhasználói kézikönyv
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-	.�������	#����������

 
a 

^� E��=	+��������������	
���O
^� Készenléti üzemmódba kapcsolás.

b SOURCE
^� Egy forrás kiválasztása.

c  STOP
^� "����	��	���������	���������+�����

törlése.

d  PLAY/PAUSE
^� "����	��	���,���	�������	�G��������
	�O

a

b

c

f

e

d

g

h

i

k

l

m

n

j

o

e  / 	,?@D@�GIJ,;G,D@
^� #���	���������-'�����������	�����O
^� ��+�	������&��������		�����
����	
	�

zeneszámon vagy lemezen belül.
^� Hangoljon be egy rádióállomást.
^� ����,����������	�O

f 
^� USB-tárolóeszköz csatlakoztatása.

g MP3-LINK
^� EG�	���S,�+�	�'��=	����+�����	�O
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h 
^� Fejhallgató csatlakoztatása.

i 
^� A lemeztálca kinyitása illetve bezárása.

j G�"���/���
^� Aktuális állapot kijelzése.

k MODE
^� �	�
���,�-�
�������	+����,�������	��	��

mód kiválasztása a CD, vagy USB 
forrásban.

l CLOCK
^� ������������	�O

m ALB/PRESET+/-
^� Tárolt rádiócsatorna kiválasztása.
^� #���	���������-'����������S���O

n J[?\',]7����)�	����^
^� (�������	������+��	�O

o _����*������	�����������	����=�����

-	�#�����)�	#����������

 a k

l

m
n
o

p
qf

r

s

b

c

d

e

g

h
i
j t

a MODE
^� �	�
���,�-�
�������	+����,�������	��	��

mód kiválasztása a CD, vagy USB 
forrásban.

b CLOCK
^� ������������	�O

c MENU
^� Hozzáférés az iPod/iPhone menühöz.

d  / 
^� ��+�	������&��������		�����
����	
	�

zeneszámon vagy lemezen belül.
^� #���	���������-'�����������	�����O
^� Hangoljon be egy rádióállomást.
^� ����,����������	�O

e PROG
^� Zeneszámok beprogramozása.
^� Rádióállomások beprogramozása.

f  / 
^� Az iPod/iPhone menüben való 

navigálás.

g ALB/PRESET+/-
^� #���	���������-'����������S���O
^� Tárolt rádiócsatorna kiválasztása.

h 
^� "����	��	���������	���������+�����

törlése.

i DSC
^� ����		�+���������������������+���

hangzást: POP, JAZZ, ROCK vagy 
CLASSIC.

j TIMER
^� ?���	��
	���,��������������	�O

k 
^� E��=	+��������������	
���O
^� Készenléti üzemmódba kapcsolás.

l Forráskiválasztó gombok
^� Egy forrás kiválasztása.

m SLEEP
^� @�����	���,��������������	�O
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n MUTE
^� (�����
����	�O

o OK
^� @�������	���	�������	��
	�O

p DISPLAY
^� Lemezlejátszási információ 

����������
	�

q 
^� "����	��	���,���	�������	�G��������
	�O

r VOL +/-
^� (�������	������+��	�O

s DBB
^� Dinamikus mélyhangkiemelés be- és 

kikapcsolása.

t RDS
^� A kiválasztott FM rádióállomásokhoz: 

:<$��,��+�����������
	�O
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3 Üzembe 
�������

Vigyázat

 ^ ��
	�G�
����
�������������
��'��������������;��
���
�����',���
	�Q�����������',
	
����;,+	���	��
veszélyes sugárzást vagy más szempontból rendellenes 
��',
	�����,�
����5��O

����������������S���+����������������
megadott sorrendben végezze el.
Ha a Philips vállalat ügyfélszolgálatához fordul, 
	�G	
����	��������
����S	&�
	�	+�+���	�������
��������O������S		����
	���	+�+���	����
a készülék alsó részén található. Írja ide a 
számokat: 
J��S		���������������������������������
������	���������������������������������

Hangszórók csatlakoztatása
Megjegyzés

 ^ Az optimális hangzás érdekében csak a készülékhez 
mellékelt hangszórókat használja!

 ^ Csak a készülékhez mellékelt hangsugárzókkal 
azonos vagy magasabb impedanciájú hangsugárzókat 
=	����+���		+�O�J����	��������~��S���;�{�	�����,��+�
=�����������
�O

Illessze be a hangszóró kábeleit az egység 
hátulján található, hangszóró bemeneti aljzatába.

 

Tápcsatlakozás bekötése
Vigyázat

 ^ I�������������
���+	+,�	������	�
����������,�'��
meg arról, hogy a tápfeszültség megegyezik-e a készülék 
hátoldalán vagy alján feltüntetett feszültséggel.

 ^ Áramütésveszély! A váltakozó áramú hálózati kábel 
kihúzásakor minden esetben a csatlakozódugónál fogva 
húzza ki azt az aljzatból. A kábelt tilos húzni.

 ^ ��5��;����������=	����+�����	�������������,�'������
róla, hogy minden egyéb csatlakoztatást elvégzett.

Csatlakoztassa a tápkábelt a fali aljzathoz.

 
-	�#�����)�	������5����

Vigyázat

 ^ Robbanásveszély! Az akkumulátorokat tartsa távol 
5�&����������+���	+�;�Q�������������
�����O����
�S�S���+�+������+	�������,+���O

 ^ Az akkumulátor csökkent élettartamának veszélye! Ne 
�������������		���G�'��'������S	~�����������~�
akkumulátorokat.

 ^ Fennáll a termék károsodásának veszélye! Ha hosszabb 
�,��������5�	���������������
����Q�����������
	�G�
����
az akkumulátorokat.

 ^ Ha az akkumulátort rosszul helyezi be, felrobbanhat. 
�	��
����=	����+�+	�����������
��
�����S		���	����,O
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-	�#�����)�	��������	<��)�"��	
1 Nyissa ki az elemtartó rekesz fedelét.
2 (������������!��������S	~���������

G���������������������+������	���q�-&xO
3 Zárja be az elemtartó rekeszt.

 
Bekapcsolás
A bekapcsoláshoz nyomja meg a  gombot.
 » Az egység visszaáll az utoljára kiválasztott 

forrásra.

Tanács

 ^ A készenléti üzemmódban az egység bekapcsolásához a 
forráskiválasztó gombokat is lenyomhatja.

Készenléti üzemmódba kapcsolás
A készülék készenléti üzemmódba 
kapcsolásához nyomja meg a  gombot.
 » ���;���q5�����������������x�������������

�������������O

Megjegyzés

 ^ (��������	
��������=��������������,Q��S�+����S	���
kikapcsol a készenléti üzemmódból.

Óra beállítása

1 ���;����������	���;,��������	�5+��
készenléti módban tartsa lenyomva a 
������
����CLOCK gombját.
 » A 12/24 órás formátum villogni kezd.

2 A  /  gombok ismételt 
megnyomásával válassza ki a formátumot.
 » Megjelennek és villogni kezdenek az 

;����������	��������O

3 Nyomja meg az  /  gombot az óra 
��������	�5+�O

4 Nyomja meg a CLOCK gombot.
 » Megjelennek és villogni kezdenek a 

���=���������	��������O

5 Nyomja meg a  /  gombot a perc 
��������	�5+�O

6 A jóváhagyáshoz nyomja meg a CLOCK 
gombot.
^� ���;����������	�;�����;���
�
	5���

nyomja meg a  gombot, ha nem 
	������
�������������������	+��O

7 Az óra megtekintéséhez nyomja le a 
'���������CLOCK.

Megjegyzés

 ^ (��L����	+,���=�����������;,��������q�����'��
���
�+������+��	xQ������,	�����S�+����S	�����
�����
;����������	�;�O
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4 Lejátszás

-�/����	�"#���#��	�q������
�������	��	����
��
	����'������������������
lehetséges:

Gomb Funkció
 / Egy zeneszám vagy fájl kiválasztása.

Nyomja le és tartsa lenyomva 
����	+�	���+�����G��Q�
�����	��	�'��������+�	������&-
hátratekeréshez. A lejátszáshoz való 
visszatéréshez pedig engedje fel.
Lejátszás közbeni szüneteltetés 
vagy folytatás.

DISPLAY {�	������	��	���,��+�����������
	�O
MODE A lejátszás megismétlésének 

kiválasztása:
[REP]�q�	�
��
	x����S���	�����	����
ismételt lejátszása.
[REP ALL]�q'		��	��	�
��
	�x��
összes zeneszám ismételt lejátszása.
[SHUF]q�
������������	��	x��
��	+�	���+��
������	�����
lejátszása.
Nyomja meg ismét a normál 
lejátszáshoz való visszatéréshez.

{�	+�	����'�������������	���	�5+����
	����������������	�5�	����5����O

?�"#���#�	����)�

1 A CD-forrás kiválasztásához nyomja meg a 
CD gombot.

2 Nyomja meg a  gombot.
 » �����������;�������O

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

4 �������	��	��S�+����S	��������,�,�O
^� Ha nem indul el a lejátszás, nyomja 

meg az  /  gombokat a zeneszám 
kiválasztásához, majd nyomja meg a 

 gombot.

 
?�"#���#�	\{|(������)�
@����������Q�5+������#$%&�	�'�����,������
támogatott formátumokkal lejátszható 
audiotartalmakkal.
1 Csatlakoztassa az USB-készüléket az USB-

aljzathoz.
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2 Az USB-forrás kiválasztásához nyomja meg 
az USB gombot.
 » �������	��	��S�+����S	��������,�,�O�

Ha mégsem, fájl kiválasztásához nyomja 
le a  /  gombot. Ezután a  
gomb megnyomásával kezdheti meg a 
lejátszást.

  
Hangbeállítás
"����	��	�'�������'��������;,++��
	������+�5�������5�������O

Gomb Funkció
VOL +/- ��5��������'���
	�������

csökkentése.
MUTE ��5����������
����	�������

��		��������	�O
DBB A dinamikus mélyhangkiemelés be- 

és kikapcsolása.
(����<%%�q,�����S	�
�
��5��������
	x��������
kapcsolva, a [DBB] megjelenik.

DSC ��������5�����	������	���	�O
[POP��q�+�x
[}-DD��q����x
[CLASSIC��q��		��S	x
[ROCK��q�+=x
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�	 �����������	
lejátszása

Ez a készülék iPod/iPhone eszközhöz 
5�	������+	�,++�;���������������O������������	�
5���	�;�;�	����	
�
������,++������,	������
�
�����	+�	���+����	����5������5����O

G��/�������	�����������
Az egység ezeket az iPod, iPhone és iPad 
���S	+������+������
����������'������5+��
^� 1., 2., 3. és 4. generációs iPod touch
^� iPod classic
^� 1., 2., 3., 4., 5. és 6. generációs iPod nano
^� iPhone 4S
^� iPhone 4
^� iPhone 3GS
^� iPhone 3G
^� iPhone 

-�	�����������	��������

1 Nyomja meg a dokkolóegységet annak 
kinyitásához. 

2 Töltse be az iPod/iPhone készüléket a 
dokkolóba.

  

-�	�����������	������
Ha a készülék csatlakoztatva van a feszültséghez, 
a dokkolt iPod/iPhone lejátszó automatikusan 
elkezd tölteni.

Megjegyzés

 ^ ����*+,�=��		�=�����+���������	����'���,++�;���O

Tanács

 ^ @���	��*+,����S	+�������'��
	����
	���������
	
�������
egy perc is eltelhet.

-�	�����������	�����#��

1 Nyomja meg a DOCK gombot az iPod/
iPhone forrás kiválasztásához. 

2 ���		����������������������,++����*+,-
�*5+���
	�G�
���O�
^� A lejátszás szüneteltetéséhez vagy 

folytatásához nyomja meg a  
gombot.

^� Lejátszás közbeni kereséshez nyomja le 
és tartsa lenyomva a  /  gombot, 
majd a normál lejátszás folytatásához 
engedje fel.

^� A menüben a  /  gombbal 
görgethet. 

^� ������	���	�������	��
	
5�����+����
meg a OK gombot.

-�	�����������	��#��5�#��

1 Vegye le az iPod/iPhone eszközt a 
dokkolóról.

2 Zárja be a dokkolóegységet.
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6 FM-rádió 
�����#��

FM-rádióállomások 
�������#��

Megjegyzés

 ^ @����������Q�5+���=	����+������&�Q�
	������	����5~���&����
készülékhez kapott FM-antennát.

1 Nyomja meg a TUNER gombot.
2 Nyomja le és két másodpercig 

tartsa lenyomva a  /  gombot 
rádióállomások behangolásához.

3 Ha a frekvencia megváltozik, engedje fel a 
gombot.
 » Az FM-tuner automatikusan behangol 

�������	����+�5��;����+��	�O

4 További állomások behangolásához 
ismételje meg a 2–3. lépéseket.

~������	.�����*	#��#�	�������#���	
Nyomja meg ismételten a  /  gombot, 
������������������������+�������	��
����5���
�O

�#��*#��#���	���q����	
beprogramozása

Megjegyzés

 ^ "����������!���������������+�����,�;���+��	�
����+����+��	����������5���	
�O

FM-hangolóegység módban nyomja a PROG 
gombot 3 másodpercig az automatikus 
programozás aktiválásához.
 » Megjelenik az [AUTO]�q�S�+����S	x�

üzenet.

 » Az egység automatikusan eltárolja az összes 
I{���,�;���+��	�Q�
	������	�������+������+��	�
��	+����	S���+���O

Rádióállomások kézi 
beprogramozása

Megjegyzés

 ^ "����������!���������������+�����,�;���+��	�
����+����+��	����������5���	
�O

1 Hangoljon be egy rádióállomást.
2 A PROG gomb lenyomásával lépjen 

programozási üzemmódba.
3 A ALB/PRESET+/- gomb megnyomásával 

rendeljen hozzá egy 1 és 20 közötti számot 
az adott rádióállomáshoz, majd nyomja 
meg a PROG��+��+����������	��
	5��O
 » {���������������+��	��������������+���

programszáma és a frekvenciája.

4 További állomások tárolásához ismételje 
meg az 2–3. lépést.

Megjegyzés

 ^ Egy beprogramozott állomás törléséhez tároljon másik 
állomást a helyére.

Tárolt rádiócsatorna 
�������#��
Nyomja meg a ALB/PRESET+/- gombot egy 
tárolt szám kiválasztásához.
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RDS-információk 
megjelenítése
���:<$�q��,�;�,�����,	���Q�:�,�+�<����$�	���x�
	�+��������		���I{&���+��	+��������5�����
�������
	��������+���=�;��O�:<$&���+��	�
behangolásakor megjelenik az RDS-ikon és az 
állomás neve.
1 RDS-állomás behangolása
2 Nyomja meg többször az RDS gombot 

��'����������+���=�;+�����;�
�
����
��,
	5���q5�����,����
	��������xO
 » Állomásnév
 » *�+��������S	�Q��
�,�S��[NEWS] 

q5���xQ�[SPORT]�q	�+��xQ�[POP M] 
q�+�����xOOO

 » Rádiótext
 » Frekvencia

-�	*)�	����������#��	��	�_{(��
"�5���	
�������������	
��;�������
összehangolására az RDS állomáson mutatott 
�,����O
1 (���+�����������,��������	S����;�

rádióállomást.
2 Tartsa nyomva az RDS gombot 2 

másodpercig.
 » [CT SYNC] - megjelenik, és az 

���	
�����S�+����S	������:<$��,��
jelenik meg.

 » Ha a készülék nem érzékel jelet, a [NO 
CT] üzenet jelenik meg.

Megjegyzés

 ^ ��	S����+����,������+��+		��������,�������	S����;�:<$&
állomástól függ.
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+	 ,����	"������

��)�������	����5��	��#5�#��
��
	�G�
�5�	����5��;�
���	���;��
����	O����
ébresztés forrásának választhat lemezt, USB-
eszközt, FM rádiót vagy dokkolóegységet.

Megjegyzés

 ^ @����������Q�5+��������������������+���&���������,��O

1 Készenléti üzemmódban nyomja meg és 
tartsa lenyomva a TIMER��+��+�Q��������
[TIMER SET]q�,��������������	�x�������������
�������������
�������O
 » A [SELECT SOURCE]�q�+���	����	���	x�

��5���	
���
����'�,G����
�������O

2 A SOURCE  gomb ismételt 
�����+��	���������	��5�����'�������
források közül: lemez, USB, FM rádió, 
dokkolóegység.

3 A jóváhagyáshoz nyomja meg a TIMER 
gombot.
 » Megjelennek és villogni kezdenek az 

;����������	��������O

4 A  /  gombok ismételt lenyomásával 
�����	��������;���Q����,����;��5����	5+��
nyomja meg ismét a TIMER gombot.
 » Megjelennek és villogni kezdenek a 

���=���������	��������O

5 A  / ��+�������+��	����������	�������
���=��Q����,���������	��
	5�����+���������
TIMER gombot.
 » A  üzenet jelenik meg.

-	)�����#��	����5���	��(	��	
����/<��#��0
Készenléti módban nyomja meg ismételten 
a TIMER��+��+������,��������&������
kikapcsolásához.
 » (������,��������������=	+���Q�������������

 ikon.

Megjegyzés

 ^ �����	���	���,����
	������������,����
	���{*)�"�`E�
üzemmódban.

 ^ Ha kiválasztotta a forrást a lemez, USB, vagy 
,++�;���	
����5���	
���'�G�Q�,������5������������
lemezt vagy nem csatlakoztatott USB, iPod vagy iPhone 
készüléket, a rendszer automatikusan rádióra kapcsol.

,��#��	����5��	��#5�#��
Az egység bekapcsolt állapotában nyomja meg 
többször a SLEEP��+��+�����������,��������
q���=��������;x������	���	�5+�O
 » Ha az elalváskapcsoló aktiválva van, 

megjelenik a  üzenet.
 » Az elalváskapcsoló kikapcsolásához nyomja 

meg ismét a SLEEP��+��+�Q��������  el 
��������O

G=��	������	�����#��
������	
����5���	
������~�������G�	���	�'�Q���O�
MP3 lejátszó hallgatására is.
1 Csatlakoztassa az audioeszközt.

^� Audioeszköz fejhallgató-csatlakozóval:
Csatlakoztassa a tartozék MP3 link 
kábelt a fejhallgató MP3-LINK aljzatába, 
valamint az audiolejátszó fejhallgató 
aljzatába.

2 Forrás MP3-LINK kiválasztása.
3 ���		�+�������
	�G�
���O
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&�"�����*	�����#���
Csatlakoztasson egy fejhallgatót az egységen 
található  aljzatba.
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8 Termékadatok
Megjegyzés

 ^ ������
���+���=�;��������	���������
	��
�G��
�;,+	��5��;O

;�)���"������

,)��5��
`
�����	�������
�����	���
��

2X5 W RMS

Válaszfrekvencia 60 - 16 kHz, ±3 dB
Jel-zaj arány > 65 dB
AUX-bemenet 0,5 V RMS 20 kOhm

Lemez
"
������S	 I
�������
"�������
�� �!�=��-���=�
Támogatott lemezek CD-DA, CD-R, CD-

RW, MP3-CD
Audió DAC 24 bit / 44,1 kHz
Teljes harmonikus 
�+�����	

<1%

Válaszfrekvencia >��(��&�>�(��q77Q��
(�x

H/Z arány >65 dBA

Tuner
Hangolási tartomány I{����Q��&�����

MHz
Hangolórács 50 KHz
Érzékenység
 - Mono, 26 dB H/Z arány < 22 dBf
Keresési szelektivitás < 36 dBu
J����	�5���+��S	��+�����	 < 3%

Jel-zaj arány >45 dB

Hangsugárzók
Hangszóró-impedancia 4 ohm
Hangszórómeghajtó 3,5"
Érzékenység  �!�,%�-���-�¡

Általános információk
Tápfeszültség 110 - 240 V, 50/60 Hz
J����	���
������
��� 25 W
J����	���
������
����
készenléti 
üzemmódban

< 1 W

Méretek 
&�I����	
�� 
q$��¢�{��¢�{
x
 – Hangsugárzódoboz 
q	��¢����¢��
x

����¢�!!��¢�!��Q����

�7��£�!!��¢� 
���Q>���

Tömeg
�&�I����	
�
 - Hangsugárzódoboz

1,415 kg
!�¢��Q�����

Tájékoztató USB-
�"#������*�#�)*
G��/�������	\{|	�#)�*���������
^� ¤�#$%�¥�	5&���;����q#$%�!O�������#$%�

�O�x
^� &�#$%�¥�	5&�����	�;�q#$%�!O�������

#$%�O�x
^� ���;���������q��
	�G�
������;�

5�	������5+�����
	����������+���	;�
	�G	
��	x

;#��������	.�)�#�:����
^� FAT12, FAT16 és FAT32 USB vagy 

���;�������&�+����S��q	���+��
�������!�
����x

^� {*)����������	���		
��q�,��	���		
�x��)!�&�
320 kb/s és változó átviteli sebesség
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^� Könyvtárak egymásba ágyazottsági szintje: 
������������

^� ���S�+�-�������	�����������������LL
^� Zeneszámok / felvételek száma: legfeljebb 

LLL
^� �<)�����=����!O�&�	�
	�~���������+���
^� #��=+,��#JI�&;,+��	~������
��q��¢�����	�

5+		�~	����)!�����x

���	�#��������	.�)�#�:����
^� Üres albumok: az üres albumok olyan 

albumok, amelyek nem tartalmaznak MP3-/
WMA-fájlokat.

^� ��
	�G�
�U����������G��5������������
támogatott formátumú fájlokat. Figyelmen 
��G��5������
	��������		�������
�,�S����
O,+=�������	��
	��¡+�,�,+S����S�+��Q�
����������O,���������	��
	��{*)&����+��O

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

q¦O���Q�¦O�7�Q�¦O�7�Q�¦O��7Q�¦O��=x
^� WMA-fájlok

Támogatott MP3-
lemezformátumok
^� �$§L>>�Q��+����
^� ���5+		�~	�����������������!��������q��

�����
��5+		�~	����;���G�����x
^� Maximális albumszám: 255
^� Támogatott mintavételi frekvenciák:  

)!�(��-�77Q��(��-�7��(�
^� J��+���+������	���		
����)!¨!�>�q��	xQ�

változtatható bitsebességek
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9 Hibakeresés
Figyelem

 ^ ��
	�G�
��+����	�������+���������+	O

`����;������'����;��������������
	�G�
��Q������
�������������=���
��
��
����	����O�
Ha a készülék használata során problémákba 
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szakemberhez fordulna. Ha a probléma 
továbbra is fennáll, látogasson el a Philips 
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Amikor felveszi a kapcsolatot a Philips 
képviseletével, tartózkodjon a készülék 
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sorozatszámát.

Nincs áram
 � �����,�'���������;�Q�5+���������	
��

������������������������&��=	����+������O
 � @����������Q�5+������&����	�G��	
���������

aljzatban.
 � Energiatakarékossági okokból a rendszer 

automatikusan kikapcsol, ha 15 perccel 
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közötti távolságot.

 � Helyezze be az elemet; ügyeljen a helyes 
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 � Cserélje ki az elemet.
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A <item> nem észlel lemezt
 � Helyezzen be egy lemezt.
 � @����������Q�5+�����������&�������
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behelyezve a lemez.
 � ����+�Q����������=	
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kicsapódott nedvesség.
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 � Csatlakoztassa le a fejhallgatót.
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csatlakoznak-e.

Az egység nem reagál
 � Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a hálózati 

csatlakozódugót, majd kapcsolja be ismét a 
rendszert.

 � Energiatakarékossági okokból a rendszer 
automatikusan kikapcsol, ha 15 perccel 
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 � Az USB-eszközön található mappák vagy 
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Ez nem utal meghibásodásra.

 � A fájlok formátuma nem támogatott.

Az USB-eszköz nem támogatott
 � Az USB-eszköz nem kompatibilis a 

készülékkel. Próbálkozzon másik eszközzel.
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 � Növelje a távolságot az egység és a TV vagy 

a videomagnó között.
 � Húzza ki teljesen az FM-antennát.
 � Csatlakoztasson kültéri FM-antennát.
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 � Megszakadt a tápellátás vagy ki lett húzva a 

hálózati kábel. 
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