
www.philips.com/welcome
DS9800W 

Felhasználói kézikönyv

Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:
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1 Fontos!

Biztonság

Hálózati biztosíték
Ezek a tudnivalók kizárólag egyesült királyságbeli 

vonatkozik.
A termék engedélyezett, öntött 

cseréjekor ügyeljen rá, hogy
a csatlakozón található besorolás
megfelel a BS 1362 szabványnak, és

kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a 
forgalmazóval.
Figyelmeztetés: Az EMC-irányelv (2004/108/
EK) értelmében a ne csatlakoztassa le a 

Tudnivalók (Európa)
Biztonsági jelzések ismertetése

  
 
az üzemeltetési és karbantartási problémák 

A „villám” jelzés arra utal, hogy a készülékben 
szigeteletlen alkatrészek találhatók, amelyek 
áramütést okozhatnak. 
Az áramütés veszélyének csökkentése 

tárgyakat, például virágvázát.

a Gondosan olvassa el az utasításokat.

b 

c 
foglaltakra.

d Kövesse az utasításokat.

e 

f A tisztítást kizárólag száraz ruhával 
végezze.

g Gondoskodjon arról, hogy a 

készülék telepítését a gyártó utasításai 
szerint végezze.

h Ne távolítsa el a termék borítását. 

i A terméket kizárólag beltérben használja. 

j Ne tegye ki a terméket közvetlen napfény, 

k 

kályhák vagy elektromos készülékek (pl. 

l Ne helyezzen semmilyen elektromos 
készüléket a termékre.

m Ne helyezzen a termékre semmilyen 
veszélyforrást (pl. folyadékot tartalmazó 

n A termék tartalmazhat elemeket. Kérjük, 
az elemek kiselejtezésével kapcsolatban 
tekintse meg a felhasználói útmutatóban 
található instrukciókat.
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o Ha a hálózati csatlakozódugó vagy 
készülékcsatlakozó használatos 
megszakítóeszközként, akkor mindig 

Figyelem

 
 Tilos a készülék bármely alkatrészének a kenése.
 Tilos a készüléket más elektromos berendezésre 

ráhelyezni.
 

 Ügyeljen rá, hogy a hálózati kábel vagy csatlakozó 

választani a hálózati áramról.

mindig hagyjon legalább 10 cm szabad helyet 

vagy egyéb tárgy ne takarja el a készülék 

Hálózati biztosíték
Ezek a tudnivalók kizárólag egyesült királyságbeli 

vonatkozik.
A termék engedélyezett, öntött 

cseréjekor ügyeljen rá, hogy
a csatlakozón található besorolás
megfelel a BS 1362 szabványnak, és

kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a 
forgalmazóval.
Figyelmeztetés: Az EMC-irányelv (2004/108/
EK) értelmében a ne csatlakoztassa le a 

Megjegyzés

 
Ez a termék megfelel az Európai 
Közösség rádióinterferenciára vonatkozó 
követelményeinek.

 
Az Európai Unión belül a készülék beltéri 
használatára nem vonatkozik semmilyen 

a teljes sávszélesség.

irányelveinek.
Módosítások, változtatások

semmissé tehetik a felhasználó jogait e termék 

 
alkatrészek felhasználásával készült, amelyek 

 
kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre 
vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv.
Tájékozódjék az elektromos és elektronikus 



6 HU

károsodását.

  
A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/
EK európai irányelv követelményeinek, ezért ne 
kezelje ezeket háztartási hulladékként.Kérjük, 

hulladékkezelés hozzájárul a környezettel és 

Az elemek használatával kapcsolatos 
tudnivalók:

Vigyázat

 

elemeket száraz helyen tárolja.
 Sérülésveszély: A szivárgó elemek kezelésekor viseljen 

háziállatoktól.
 Robbanásveszély: Ügyeljen rá, hogy az elem pólusai ne 

legyenek rövidre zárva. Ne tegye ki az elemeket sugárzó 

vagy szerelje szét az elemeket. Ne töltse az elemeket.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók
A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges 

a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható 

A rendszerben található anyagokat erre 

csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és 
régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi 

  
A „Made for iPod”, a „Made for iPhone” és 

az elektronikus tartozékok kifejezetten iPod, 
iPhone vagy iPad készülékkel való használatra 

használata befolyásolhatja a vezeték nélküli 

Az AirPlay, iPod és iPhone az Apple Inc., Egyesült 
Államokban és más országokban bejegyzett 
védjegyei. Az iPad az Apple Inc. védjegye.
II. technikai osztályú berendezés szimbólum:

 
készülék védelmi földelés nélkül.

Megjegyzés
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2 A szórakoztató-
rendszer

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, 

igénybevételéhez regisztrálja a terméket a www.

Ha a Philips vállalat ügyfélszolgálatához fordul, 

a készülék alsó részén található. Írja ide a 
számokat: 

Bevezetés

lejátszhatja a Wi-Fi hálózathoz csatlakoztatott 
Mac, PC, iPhone, iPod touch vagy iPad, illetve 
bármilyen AirPlay funkcionalitásra képes 
készüléken (mint például DS9800W) tárolt 
iTunes zenei könyvtárát.
Az AirPlay funkcionalitásra képes készülék (mint 

audio-adatfolyamokat küldhet iTunes 
zenei könyvtárából a lakás bármelyik 
szobájába
kiválaszthatja, hogy melyik AirPlay 

zenét lejátszani (amennyiben a lakásban 
egynél több ilyen készülék található)
audio-adatfolyamokat küldhet 
párhuzamosan több AirPlay 
funkcionalitásra képes készüléknek 

iTunes zenei könyvtárból)

Tanács

 A Philips AirPlay funkcionalitásra képes készülékekkel 
kapcsolatos további információért keresse fel a www.
philips.com/welcome weboldalt.

A DS9800W készülékkel:
zenét játszhat le egyéb 

MP3-LINK aljzaton 
keresztül.

közvetlenül töltheti iPod/iPhone/iPad 
készülékét.

A doboz tartalma

Wi-Fi modullal)
1 db hangszóró csatlakozókábel

1 db MP3-csatlakozókábel

1 db hálózati adapter (a 

Amire Önnek szüksége van
A vezeték nélküli, AirPlay eszközön keresztüli 
audio adatfolyamokhoz az alábbiakra van 
szükség: 

iTunes zenei könyvtár gazdagépe, 

rendszerrel ellátott iPod touch/iPhone/
iPad vagy Wi-Fi funkcionalitásra képes, 
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készüléknek ugyanahhoz a helyi hálózathoz kell 
csatlakoznia, mint az iTunes gazdagépnek.

Az AirPlay technológiával kompatibilis 
iTunes gazdakészülékek listája
Az AirPlay technológia vonatkozásában 

kompatibilis:
Wi-Fi funkcionalitásra képes, iTunes 10 

Mac gépekkel; és

rendszerrel ellátott iPod/iPhone/iPad 
modellekkel:

iPad 2
iPad.
iPhone 4
iPhone 3GS
2., 3. és 4. generációs iPod touch

A vezeték nélküli 
SoundSphere hangszórók 
áttekintése

 
a 

Az egység ki/bekapcsolása.
(Nyomva tartás) a készülék visszaáll 
alaphelyzetbe.

b MP3-LINK

mellékelt MP3-csatlakozókábellel.

c ~ AC IN
Csatlakoztassa ismét a tápkábelt a fali 
aljzathoz.

d Hangszóró-csatlakozók (+/-)
Csatlakoztassa a két hangsugárzót 
a mellékelt hangsugárzó-kábel 

a
b
c

e

d

f

g
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e WiFi SETUP
Csatlakoztassa az egységet a Wi-Fi 
hálózatra. 

f 
Mutatja az egység aktuális állapotát.

g 

 
a 

Az egység ki/bekapcsolása.

b 
Válassza ki az AirPlay eszközt 
audioforrásként.

c +/-

d 

e  / 

g

f

b

a

e

d

c

f 

g 
Válassza ki az MP3-csatlakozóaljzat-
forrást. 

 
a ~ DC IN

Csatlakoztassa a tápkábelt. 

b ON/OFF

c iPod/iPhone/iPad dokkolóegység-
csatlakozó

a

b

c
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3 Elkészítés

megadott sorrendben végezze el.

Csatlakoztatás

A hangszóró kábeleinek 
csatlakoztatása

Megjegyzés

 Helyezze bele teljesen a csatlakozóba a 

 Az optimális hangzás érdekében csak a készülékhez 

 
1 Csavarozza ki a hangszóró-csatlakozókat
2 Illessze be teljesen a hangszórókábel vörös 

jelzéssel ellátott végét a bal oldali vörös (+) 
csatlakozóba.

3 Csavarozza be a bal oldali vörös (+) 

21 3

4 Illessze be teljesen a hangszórókábel vörös 
jelzéssel nem ellátott végét a bal oldali 
fekete (+) csatlakozóba.

5 Csavarozza be a bal oldali vörös (-) 

6 Ismételje meg a 2–5. pontot, és helyezze 

csatlakozókba.

Tápcsatlakozás bekötése

Vigyázat

 
meg arról, hogy a tápfeszültség megegyezik az egység 
alján feltüntetett feszültséggel.

 

 
arról, hogy minden más csatlakoztatást elvégzett.

 
Csatlakoztassa a hálózati kábelt 

a hangszóró hátulján található ~ AC IN 
aljzathoz.
a fali csatlakozóaljzatba.
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A DS9800W készülék bekapcsolása
Az egység automatikusan bekapcsol, ha 

Várjon az egység elindulásáig.
 »

szükség. 
 »

villog. 
 »

nem csatlakozott a Wi-Fi hálózathoz, a 

A készülék készenléti állapotra váltásához 
nyomja meg a  gombot.
Az egység készenléti üzemmódból való 
bekapcsolásához nyomja meg ismét a  
gombot.

Vigyázat

 

dobni.

1 
elemeinek aktiválásához.

  

1 Nyissa ki az elemtartó rekesz fedelét.
2 Helyezzen be egy CR2032 elemet polaritás 

3 Zárja be az elemtartó rekeszt.

Megjegyzés
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4 Az otthoni Wi-
Fi hálózathoz 
való csatlakozás 
az AirPlay 
használatához

  
DS9800W készüléket.
Ezt kétféleképpen lehet végrehajtani (a 

Automatikusan - amennyiben Wi-Fi 

Setup) megoldással rendelkezik, 
és támogatja a PBC (Push Button 
Connection) technológiát (lásd '1. 

Manuálisan - amennyiben Wi-Fi 

megoldást (lásd '2. eljárás: Csatlakozzon 

13. oldal)

Ha sikerült a csatlakozás, a DS9800W 
készülék megjegyzi otthoni Wi-Fi hálózatának 

AirPlay technológiát, ha DS9800W készülékét 
bekapcsolja és az automatikusan csatlakozik az 
otthoni Wi-Fi hálózathoz.
A DS9800W készülék otthoni Wi-Fi hálózathoz 

1 

2 
be van-e kapcsolva és elindult-e (lásd 'A 
DS9800W készülék bekapcsolása', 11. 
oldal).

3 

1. eljárás: Csatlakozzon a WPS 

Megjegyzés

 

valóban elindult-e (lásd 'A DS9800W készülék 
bekapcsolása', 11. oldal).

1 
WPS gombját.

  WPS
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2 
hangszóró hátulján található Wi-Fi SETUP 
gombot.
 »

sárgán és zölden villog. 
 »

 » A DS9800W készülék sikeresen 
csatlakozott otthoni Wi-Fi hálózatához.

  
Tanács

 
létrehozásához lenyomva kell tartani a WPS gombot, 
vagy engedélyezni kell a WPS PBC funkciót az 

 
villog, a Wi-Fi hálózathoz való kapcsolódást nem sikerült 
létrehozni. Kérjük, várjon két percig, majd próbálja 

oldal).
 Ha most sem sikerült létrehozni a Wi-Fi hálózathoz 

való csatlakozást, nyomja meg és tartsa lenyomva 
 gombot a készülék 

WIFI
SETUP

2. eljárás: Csatlakozzon 

útválasztóhoz.
Megjegyzés

 
csatlakoztatásához az alábbi lépéseket is követheti.

Ha a DS9800W készüléket a Wi-Fi 

meg kell nyitnia a DS9800W készülék 

Ehhez egy Wi-Fi funkcionalitásra képes és 

van szüksége a DS9800W készülék ideiglenes 
Wi-Fi kapcsolatának létrehozásához. A Wi-Fi 
funkcionalitásra képes készülék lehet egy iPod 
touch/iPhone/iPad vagy Wi-Fi funkcionalitásra 

1 

Wi-Fi hálózathoz való csatlakoztatásakor 

2 Kapcsolja a DS9800W készüléket 

'A DS9800W készülék asszisztált Wi-Fi-

oldal).
 » Megjelenik a DS9800W készülék által 

Philips 
Fidelio AirPlay hálózati nevével (SSID).

3 Csatlakoztassa ideiglenesen a Wi-Fi 
funkcionalitásra képes eszközt a az 

'Csatlakoztassa a Wi-Fi funkcionalitásra 

Fi hálózatra', 15. oldal).
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4 
weboldalát a Wi-Fi funkcionalitásra képes 

weboldalának megnyitása', 16. oldal).
5 

6 

'A Wi-Fi funkcionalitásra képes készülék 

oldal).

Otthoni Wi-Fi útválasztója 

Megjegyzés

 

1 Csatlakoztassa Wi-Fi funkcionalitásra 

hálózathoz.
2 

(például Apple Safari vagy Microsoft 
Internet Explorer alkalmazást) a Wi-Fi 
funkcionalitásra képes készüléken.

3 

4 
A Hálózat neve (SSID)
B Wi-Fi biztonsági mód (általában WEP, 

WPA vagy WPA2, ha engedélyezve 
van)

C Wi-Fi jelszó (ha engedélyezve van a 
Wi-Fi biztonság)

D DHCP mód (engedélyezve vagy 
letiltva)

E 
mód le van tiltva)

A DS9800W készülék asszisztált 
Wi-Fi-beállítási üzemmódba való 
kapcsolása

DS9800W készülék bekapcsolása', 11. 

Wi-Fi SETUP 
gombot legalább 5 másodpercen keresztül.
 »

sárgán villog.
 » Megjelenik a DS9800W készülék által 

Philips 
Fidelio AirPlay hálózati nevével (SSID).

 »
körülbelül 45 másodpercig tart.

Megjegyzés

 Miután befejezte a DS9800W készülék manuális Wi-Fi 

 
kapcsolja ki, majd be a DS9800W készüléket, és a 

 
más Philips AirPlay funkcionalitásra alkalmas készülék 

egymást.
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Csatlakoztassa a Wi-Fi 
funkcionalitásra képes eszközt a az 
újonnan létrehozott Wi-Fi hálózatra

létrehozott Wi-Fi hálózat csak egyetlen Wi-Fi 
funkcionalitásra képes készülék hozzáférését 

való interferencia elkerülése érdekében 
javasoljuk, hogy ideiglenesen tiltsa le egyéb Wi-Fi 
készülékeinek Wi-Fi funkcióját.
1. opció: iPod touch/iPhone/iPad készülék 
használata
1 Válassza ki a Settings Wi-Fi 

opciót iPod touch/iPhone/iPad készüléken.

  
2 Válassza ki a Philips Fidelio AirPlay 

  
3 Várja meg, hogy iPod touch/iPhone/iPad 

készülékén létrejöjjön a kapcsolat.
 »  jelenik meg iPod touch/iPhone/iPad 

Tanács

 Ha a listában nem szerepel a Philips Fidelio AirPlay , 

2. opció: Wi-Fi funkcionalitásra képes 
számítógép használata

Megjegyzés

 

 A Wi-Fi hálózathoz való csatlakozás közben ne 
csatlakoztasson semmilyen hálózati kábelt PC/Mac 

1 

Philips Fidelio AirPlay



16 HU

2 

  
3 Válassza ki a Philips Fidelio AirPlay 

  
4 

létrejöjjön a kapcsolat.

  

Tanács

 Ha a listában nem szerepel a Philips Fidelio AirPlay , 

A DS9800W készülék beépített 
weboldalának megnyitása

1 Safari

funkcionalitásra képes készülékén.
2 

192.168.1.1, majd hagyja jóvá.
 » Megjelenik a DS9800W készülék 

  
Ha Wi-Fi funkcionalitásra képes PC/Mac 
számítógépén Safari alkalmazást használ, a 
Bonjour lenyíló listából választhatja a 'Philips_
Fidelio XXX' elemet is a DS9800W készülék 

megadásához.

192.168.1.1
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1 Kattintson a Preferences (Egyéni 

 »

  
2 Jelölje be az Include Bonjour (Bonjourt 

tartalmazza) elemet a Bookmarks bar 

 
3 

 » Megjelenik a DS9800W készülék 

  

beállításainak módosítása

Megjegyzés

 

  
 » Nemsokára a DS9800W készülék 

 » A DS9800W készülék sikeresen 

hálózatához.
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Megjegyzés

 
folyamatos zöld fénnyel, a Wi-Fi kapcsolat nem jött létre. 

hogy a DS9800W készülék csatlakoztatható-e otthoni 
Wi-Fi hálózatához. Ha a probléma továbbra is fennáll, 

végrehajtani.
 

Tanács

 
az Advanced settings -> AirPlay Device Name 

különösen akkor hasznos, ha otthonában több Philips 
AirPlay funkcionalitásra képes készülék is található, és 
azokat meg kell egymástól különböztetnie.

 

az Advanced settings -> CONFIGURE MANUALLY 

weboldalán.

A Wi-Fi funkcionalitásra képes 
készülék beállításainak visszaállítása 

beállításaira

Megjegyzés

 

1 Válassza ki a Beállítások -> Wi-Fi opciót 
iPod touch/iPhone/iPad készülékén.

Wi-Fi hálózatok listáját PC/Mac 
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2 Válassza ki a hálózati nevet (SSID) a 
rendelkezésre álló vezeték nélküli hálózatok 
listájából.

  
3 Szükség esetén adja meg a hálózati kulcsot.
4 Várja meg, hogy létrejöjjön a Wi-Fi 

kapcsolat otthoni Wi-Fi hálózatához.
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5 Lejátszás

Audio-adatfolyamok küldése a 
DS9800W készülékre iTunes 
zenei könyvtárából

Megjegyzés

 
a Wi-Fi hálózathoz kapcsolódik-e, mint a DS9800W 
készülék. Az iTunes készülék lehet például iOS 4.3 (vagy 

iPad vagy Wi-Fi funkcionalitásra képes, iTunes 10 (vagy 

Adatfolyam küldése iPod touch/

1 iPod/Music alkalmazást az iPod 
touch/iPhone/iPad készülékén.

2 Érintse meg az AirPlay ikont.

  
3 Válassza ki az AirPlay listából a Philips_

Fidelio XXXX alkalmazást (vagy a 
felhasználóra szabott nevet).
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4 
lejátszást.
 »

zenét játszik le.

  
Megjegyzés

 
lépésekkel próbálkozzon iPod touch/iPhone/iPad 
készülékén:

 

 (2) Zárja be az összes, háttérben futó alkalmazást;
 

készülékét.

Adatfolyam küldése PC/Mac 

1 

2 Kattintson az ablakban az AirPlay ikonra. 

  
3 Válassza ki az AirPlay listából a Philips_

Fidelio_AirPlay XXXX alkalmazást (vagy a 
felhasználóra szabott nevet).

  
4 

lejátszást.
 »

zenét játszik le.
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Tanács

 
küld az iTunes zenei könyvtárból, egynél több AirPlay 
funkcionalitásra képes készüléket (ha van) is kiválaszthat 

 
AirPlay ikont láthatja: , a  helyett.

Lejátszásvezérlés
iTunes gazdakészülékén vagy a DS9800W 
készüléken különféle lejátszási opciókat 
választhat.

Megjegyzés

 

 
elküldte-e az audio-adatfolyamot az iTunes zenei 
könyvtárból.

szüneteltetéséhez nyomja meg a  
gombot.

ugráshoz nyomja meg a  /  gombot.

többször a +/- gombot.

 gombot.
Az MP3 link audioforrásra való váltáshoz 
(amennyiben csatlakoztatva van), nyomja 
meg a  gombot.
AirPlay audioforrásra való 
visszakapcsoláshoz, nyomja meg a  
gombot.

Tanács

 
Allow 

iTunes audio control from remote speakers (iTunes 
Edit 

(Szerkesztés - Windows rendszerben) vagy iTunes  
(Mac rendszerben) -> Preferences... -> Devices  

Haladó hangbeállítások 
használata
Ha az iTunes gazdakészülék iPod touch/
iPhone/iPad készülék:

iPad eszközét az Apple App Store Philips 
Fidelio  alkalmazásának letöltéséhez. Ez egy 
ingyenes Philips alkalmazás.
Ha az iTunes gazdakészülék Wi-Fi 
funkcionalitásra képes számítógép:

közvetlenül (Megjelenítés -> Hangszínszabályzó 
megjelenítése). 

Tanács

 
dokumentációját.
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is hallgathat zenét.

  
1 Csatlakoztassa a mellékelt MP3-

csatlakozókábelt
MP3-

LINK aljzatba.

csatlakozójához.
2 Az MP3 link forrás kiválasztásához nyomja 

meg a  gombot.

MP3-LINK
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6 iPod/iPhone/iPad 
készülékének 
töltése a 
különálló 

iPod/iPhone/iPad készülékét feltöltheti a 

Kompatibilis iPod/iPhone/iPad

iPhone, és iPad modellek töltését támogatja.
iPad 2
iPad.
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
iPhone 
iPod classic 
iPod 5G 
iPod 4G 
2., 3., 4., 5. és 6. generációs iPod nano 
1., 2., 3. és 4. generációs iPod touch

Az iPod/iPhone/iPad betöltése

1 Csatlakoztassa a hálózati kábelt 
~ DC IN 

aljzathoz.
a fali csatlakozóaljzatba.

  ON/OFF UK

EUR
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2 Helyezze az iPod/iPhone/iPad készüléket a 

 » A dokkolt iPod/iPhone/iPad készülék 

  
Az iPod/iPhone/iPad lejátszó eltávolításához
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7 Firmware 
frissítése

tájékoztatásért regisztrálja termékét a www.
philips.com/welcome weboldalon.

Megjegyzés

 

  
1 

www.philips.com/support weboldalt.
2 

3 

www.philips.com/support

 XXXX

 XXXX. zip

oldalról
Figyelem

 Mindig csatlakoztassa a DS9800W készüléket a 

ki a DS9800W készüléket.

Megjegyzés

 

1 Kapcsolja be a DS9800W készüléket (lásd 

 »

 »

hálózathoz.

2 

3 
Apple Safari

 »  Megjelenik a DS9800W készülék 
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4 Válassza ki a Firmware Update (Firmware 

Megjegyzés

 
lépéseket.

 
adódik a Wi-Fi kapcsolattal, nyomja meg és tartsa 

 gombot 

Fi kapcsolatát (lásd 'Az otthoni Wi-Fi hálózathoz való 
csatlakozás az AirPlay használatához', 12. oldal).
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8 Termékadatok
Megjegyzés

 

Válaszfrek vencia 20 - 20000 Hz, -3 dB
Jel-zaj arány

 
 (MP3-csatl akozó)

1 V RMS 20 kohm

Hangsugárzók
Hangszóró- 
impedancia

8 ohm

Hangszóró 
meghajtó

130 mm mélynyomó + 
19 mm magassugárzó

Érzékeny ség

Vezeték nélküli
Vezeték 
nélküli 
szabvány

802,11b/g

Vezeték 
nélküli 
biztonság

WEP (64 vagy 128 bit),
WPA/WPA2 (8-63 karakter)

Frekvencia 
tartomány

2412 - 2462 MHz (CH1-CH11) 

/97)
2412 - 2472 MHz (CH1-CH13) 

PBC 
(nyomóg 
omb)

Van

Általános információk
Tápfeszült ség Vezeték nélküli SoundSphere 

hangsugárzók: 
100 - 240 V~, 50/60 Hz
 

Bemenet: 100-240 V ~ 50/60 
Hz 0,45 A
Kimenet: 5,0 V  2000 mA

felvétel
22 W

Eco készenléti 
üzemmód 

yfelvétele

< 0,5 W

Méretek 
- Hangsugár 
zónként

 

Tömeg
 - Csomagolá 
ssal
 - Hangsugár 
zók

 
14,5 kg
 
12 kg
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9 Hibakeresés
Figyelem

 

Ha a készülék használata során problémákba 

szakemberhez fordulna. Ha a probléma 
továbbra is fennáll, látogasson el a Philips 
weboldalára (www.philips.com/welcome) 
Amikor felveszi a kapcsolatot a Philips 
képviseletével, tartózkodjon a készülék 

sorozatszámát.

Nincs áram
 

 
csatlakozóaljzatban.

Nincs hang
 
 

otthoni Wi-Fi hálózathoz való csatlakozás 
az AirPlay használatához', 12. oldal).

 
választott-e ki.

Az egység nem reagál
 

meg és tartsa lenyomva a készüléken 
található  gombot legalább 5 mp-ig. 

Wi-Fi kapcsolatát (lásd 'Az otthoni Wi-Fi 
hálózathoz való csatlakozás az AirPlay 
használatához', 12. oldal).

 
csatlakozóját, majd kapcsolja be ismét az 
eszközt.

 

 
közötti távolságot.

 Helyezze be az elemet a jelzéseknek (+/-) 

 Cserélje ki az elemet.
 

Wi-Fi hálózat csatlakozás sikertelen
 

rendelkezik-e Wi-Fi 802.11b/g 

 

arról, hogy engedélyezve van a 802.11b/g 
üzemmód. A DS9800W készülék nem 

 Az eszköz nem támogatja a WPS-PIN 
módszert.

 
WPS-PBC módszereket, de továbbra sem 
kapcsolódik a DS9800W készülékhez, 

(lásd '2. eljárás: Csatlakozzon nem WPS 

 Kapcsolja be az SSID sugárzást a Wi-Fi 

 Tartsa távol az eszközt potenciális 
interferencia-forrásoktól, amelyek 
befolyásolhatják a Wi-Fi jelet, mint pl. a 

 Ha nem használja a PC-t a Wi-Fi hálózat 

használ-e Wi-Fi hálózatot. Ethernet 
csatlakozás nem használható az AirPlay 
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karaktereket tartalmaz, szóköz vagy 
különleges karakterek, mint pl. %/#/* nélkül.

 
Philips_Fidelio XXXX 

részében, ne használjon különleges 
karaktereket vagy szimbólumokat.

 
a rendszer automatikusan létrehozza a 
hálózati nevet (SSID), ha a csatlakozáshoz 
a WPS-t használja. Mindig változtassa meg 
az alapértelmezett hálózati nevet (SSID). 

használjon, és változtassa meg a Wi-Fi 

hálózatát.

Az AirPlay zenehallgatás alkalmankénti 
megszakítása

 Helyezze közelebb a DS9800W készüléket 

 

 Ne használjon olyan Wi-Fi csatornát, amely 
közeli Wi-Fi hálózattal átfedésben van.

 

Kapcsolja ki az otthoni hálózatra 
csatlakoztatott egyéb eszközöket.

 Kapcsolja be a Quality of Service (QoS) 

 

Az iTunes gazdakészüléken nem jelenik meg az 
AirPlay ikon
 

csatlakozott-e otthoni Wi-Fi hálózatához.
 

a Bonjour szolgáltatás. A Windows 

bekapcsolásához kattintson a Start menü-
 elemre, majd kattintson 

kétszer a Felügyeleti eszközök
Szolgáltatások Bonjour szolgáltatás, és 

végül kattintson a Start elemre, majd a 
felugró menü OK gombjára.

 Ha nem talál megoldást a problémára, 

Sikertelen AirPlay-csatlakozás Mac vagy PC 
gépekkel
 

szolgáltatást és a biztonsági szoftvert, 
hogy lássa, az blokkolja-e az AirPlay 

portokat. Az AirPlay által használt 
portok blokkolásának megszüntetésére 

 Ha a zenelejátszás megszakad vagy megáll, 
miközben iPod Touch/iPhone/iPad/Mac/PC 

iPod Touch/iPhone/iPad készülékét, az 
iTunest vagy a DS9800W készüléket.

 A videostreaming vagy az FTP letöltések 

megzavarhatják az AirPlay zenelejátszást. 

terheltségét.
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MAGYARORSZÁG

A garanciajegyen feltüntetett forgalombahozó
vállalat a 2/1984. (III.10.) BkM-IpM együttes

értékeknek.

Figyelem! A meghibásodott készüléket –
beleértve a hálózati csatlakozót is – csak
szakember (szerviz) javíthatja. Ne tegye ki a
készüléket es ek vagy edvesség hatásá ak!

Garancia
A forgalombahozó vállalat a termékre 12 hónap
garanciát vállal.

Névleges feszültség  ................................................. 100-240 V ~
Névleges frekvencia .......................................................... 50/60 Hz

T

maximális .........................................................................................22 W

Érintésvédelmi osztály II.

Tömeg .............................................................................................. 12 kg

Befoglaló méretek
   magasság .............................................................................. 410 mm

 ................................................................................... 265 mm

 ...........................................2 x 50W RMS
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