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ČESKA REPUBLIKÁ

Minõségtanúsítás
A garanciajegyen feltüntetett forgalombahozó
vállalat a 2/1984. (III.10.) BkM-IpM együttes
rendelet értelmében tanúsítja, hogy ezen készülék
megfelel a měszaki adatokban megadott
értékeknek.

Vystraha! Tento přístroj pracuje s laserovým
paprskem. Při nesprávné manipulaci s
přístrojem (v rozporu s tímto návodem) můņe
dojít k nebezpečnému ozáření. Proto přístroj
za chodu neotevírejte ani nesnímejte jeho
kryty. Jakoukoli opravu vždy svěřte
specializovanému servisu.

Figyelem! A meghibásodott készüléket –
beleértve a hálózati csatlakozót is – csak
szakember (szerviz) javíthatja. Ne tegye ki a
készüléket esõnek vagy nedvesség hatásának!
Garancia
A forgalombahozó vállalat a termékre 12 hónap
garanciát vállal.
Névleges feszültség ........................ 220-230 V/ 50 Гц
Elemes mûködéshez ................................ 2 x AA / R06
Névleges frekvencia .......... 50 Hz (vagy 50-60 Hz)
Teljesítmény
maximális .................................................................... 120 W
névleges .................................................................... < 25 W
készenléti állapotban ............................................ < 1 W

Nebezpečí! Při sejmutí krytů a odjištění
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

SLOVAK REPUBLIC

Érintésvédelmi osztály II.
Tömeg ......................................................................... 17,3 kg
Befoglaló méretek
szélesség ............................................................. 961 mm
magasság ............................................................. 322 mm
mélység ................................................................ 390 mm
Rádiórész vételi tartomány
URH .......................................................... 87,5 – 108 MHz
MW .......................................................... 531 – 1602 KHz
Erõsítõrész
Kimeneti teljesítmény ....................... 6500 W PMPO
..................................................................... 2 x 200 W RMS
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Prístroj sa nesmie používať v mokrom a
vlhkom prostredí! Chránte pred striekajúcou a
kvapkajúcou vodou!

CAUTION
Use of controls or adjustments or
performance of procedures other than
herein may result in hazardous
radiation exposure or other unsafe
operation.
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Általános tudnivalók

A termék azonosításával és a
alkalmazható áramrendszerrel
kapcsolatban tekintse meg a készülék
alsó vagy hátsó részén található
típustáblát.

Tartozékok (3. oldal
–
–
–
–
–
–
–

– P1)

USB PC Link telepítő lemez
USB kábel
Távirányító két darab AA típusú elemmel
MW hurokantenna
FM vezetékes antenna
Video-cinch kábel (sárga)
Hálózati tápfeszültség kábel

Környezetvédelmi tudnivalók
A csomagolásnál csak a legszükségesebb
anyagokat használtuk fel.
A csomagolás összeállításánál igyekeztünk három
anyagot használni: karton (doboz), polisztirol hab
(ütődéscsillapító távtartók) és polietilén (tasakok,
habvédőelemek).
A készülék arra szakosodott vállalatok által
újrahasznosítható alkatrészeket tartalmaz. Kérjük,
hogy a használt berendezés, az elemek és a
csomagolás anyagainak selejtezésekor vegye
figyelembe a helyi hatályos
hulladékártalmatlanítási előírásokat.

Kezelési és biztonsági tudnivalók
(3. oldal – P2)
A készüléket ne tegye ki nedvesség,
túlzottan magas hőmérséklet, por és víz
hatásának.
– A készüléket, az elemeket és a lemezeket ne
tegye ki nedvesség, eső, homok vagy túlzottan
magas hőmérséklet káros hatásának (ideértve a
berendezés közvetlen hőforrás vagy a napfény
által történő felmelegedését). A lemeztálcát
mindig tartsa zárva, így megakadályozza, hogy a
lencsékre por kerüljön
– A készüléket nem szabad vízbe meríteni vagy
lefröcskölni.
– Semmilyen veszélyforrást se helyezzünk a
készülékre (pl. folyadékkal töltött tárgyat,
meggyújtott gyertyát).

Ügyeljen a páralecsapódás megelőzésére
– Amikor a berendezést hirtelen hideg térből
meleg térbe viszik át, a lencséken a levegőben
található vízgőz kicsapódhat. Ilyenkor a készülék
nem tudja lejátszani a lemezeket.
Ebben az esetben hagyja a berendezést a meleg
térben mindaddig, amíg a kicsapódott vízgőz el
nem párolog.
Ne zárja el a szellőzőnyílásokat
– Amennyiben a készüléket szekrényben, vagy
zárt polcon helyezi el, a megfelelő szellőzés
érdekében a készülék körül mindig hagyjon kb.
10 cm széles szabad helyet.
Hogyan bánjon a lemezekkel
– A CD-lemez tisztítását szöszmentes, száraz
ruhával végezze el; tisztítás közben egyenes, a
lemez közepétől kifelé irányuló mozdulatokkal
végezze a törlést. Ne használjon tisztítószereket,
ugyanis azok károsíthatják a lemezt!
– Csak a lemez (írható/újraírható) felirattal
ellátott oldalára írjon, az íráshoz kizárólag puha
végű íróeszközt használjon.
– Ne érintse meg a lemez felületét, csak a
széleinél fogva tartsa kézben.
A készülék tárolóhelyének tisztítása
– Gyengén mosószeres, enyhén nedves, puha
ruhával tisztítsa a felületeket. Ne használjon
alkoholt, szeszt, ammóniát tartalmazó szereket és
súrolószert se.
Mi a legmegfelelőbb hely a készülék
számára
– A berendezést stabil, sima és lapos felületre
helyezze.
Beépített biztonsági áramkör
– Különleges körülmények között a rendszer
automatikusan készenléti módba kapcsolhat.
Ebben az esetben hagyja, amíg a rendszer lehűl,
csak utána kapcsolja be ismét.
Energiatakarékosság
– A rendszer az Eco Power készenléti
üzemmódba kapcsolva kevesebb, mint 1 W
áramot fogyaszt. Amennyiben a készüléket nem
használja, a tápfeszültségkábelt húzza ki a fali
aljzatból. Ha teljesen feszültségmentesíteni akarja
a készüléket, húzza ki a hálózati csatlakozót a fali
dugaljból.
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Ez a termék megfelel az Európai
Közösség rádióinterferenciára vonatkozó
előírásainak.
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A központi egység és a
távirányító
1 ECO POWER jelzőfény
–

Ha a rendszer Eco Power készenléti módban
van, a jelzőfény világít.

2 STANDBY ON B
–
–

Segítségével bekapcsolhatja a rendszert, vagy Eco
Power készenléti módba állíthatja.
*A készüléket általános készenléti módba
kapcsolja.

3 Kijelző
4 CLOCK•TIMER (CLK/ TIMER)
–

*Belépés az óra vagy az időzítő üzemmódba.

5 RDS•NEWS
–
–

Az RDS információk kiválasztása hangolóegység
(tuner) módban.
A hírek ki- ill. bekapcsolása egyéb módokban.

7 PREV•PRESET
–
–
–
–

8 STOP•DEMO STOP Ç
–
–
–
–
–

–

–
–
–

–

–

Kilépés a műveletből.
CD: a lejátszás leállítása vagy a program törlése.
TUNER (HANGOLÓEGYSÉG): *a tárolt
rádióállomás törlése.
USB PC LINK: a lejátszás leállítása.
(Csak a központi egységen)
*A bemutató mód ki- és bekapcsolása.

9 SEARCH•TUNING (ALBUM/PLAYLIST

6 CD/ TUNER/USB PC LINK/ AUX•GAME
A hozzá tartozó aktív üzemmód kiválasztása.
CD: váltás az 1~5 lemeztálcák között.
TUNER (HANGOLÓEGYSÉG): váltás az FM és
az MW hullámhossz között.
AUX•GAME: váltás az AUX és a GAMEPORT
üzemmódok között.

4 (TITLE -) (í)
NEXT•PRESET 3 (TITLE +) (ë)
CD: műsorszám kiválasztása vagy tétel
kiválasztása MP3-lemezről.
TUNER (HANGOLÓEGYSÉG): tárolt
rádióállomás kiválasztása.
CLOCK (ÓRA): a percek beállítására szolgál.
USB PC LINK: műsorszám kiválasztása a
lejátszási listáról.

–
–

43) (à á)
CD: *elore vagy visszafelé keresés, album
kiválasztása MP3 lemezről.
TUNER (HANGOLÓEGYSÉG): a rádió
frekvenciaszabályzójának állítása.
CLOCK (ÓRA): az órák beállítására szolgál.
USB PC LINK: Válaszuk ki a kívánt lejátszási listát.

* = Nyomja meg a gombot és tartsa nyomva két másodpercnél hosszabb ideig.
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0 PLAY•PAUSE ÉÅ

( PROG (PROGRAM)

–
–

CD: lejátszás elindítása / szüneteltetése.
USB PC LINK: lejátszás elindítása /szüneteltetése.

–

(Csak a központi egységen)
TUNER (HANGOLÓEGYSÉG): *Plug & Play
üzemmódba váltás és /vagy a tárolt
rádióállomások telepítésének elindítása.
MAX SOUND (MAX ON / OFF)
A különféle hangfunkciók optimális
kombinációinak ki- ill. bekapcsolása.
MIX IT (GAME MIX IT)
Elegyíti a játék hangját a következő zeneforrások
egyikéből származó kedvenc zenéjével: (CD,
HANGOLÓEGYSÉG, USB PC kapcsolat vagy
KÜLSŐ).
MODE (GAME SOUND)
Segítségével a játékporthoz különféle
hangszínszabályzó beállítások közül választhat:
(SPEED, PUNCH vagy BLAST).
Ide kell csatlakoztatni a készüléket és a
számítógép USB-portját összekötő USB-kábelt.
GAME VOLUME
A játék kimeneti hangerejének beállítására szolgál.
VIDEO
Videokábel csatlakoztatása a játékeszköz
videokimenetéhez.

–

–

!
–

@
–

#
–

$
%
–

^
–

–

&
–

–

–

AUDIO L. / AUDIO R.
Audiokábel csatlakoztatása a játékeszköz bal/
jobb audiokimenetéhez.
DBB
Különféle basszuserősítő szintek kiválasztása
(DBB 1, DBB 2, DBB 3 vagy DBB OFF [DBB
KIKAPCSOLVA]).
DSC/PRESET
Az előre beállított hangszínkiemelés kiválasztása
(OPTIMAL, JAZZ, ROCK vagy POP)
VAC/REVERB
Különböző típusú környezeti tényezőkre alapuló
hangszínkiemelési beállítások (HALL, CINEMA,
CONCERT, CYBER vagy ARCADE).

• A PRESET és a REVERB környezeti
hangmódok csak akkor érhetők el, ha az
opcionális Philips Sound Agent 2 szoftvert
aktiválták az USB PC Link alkalmazás során.
* MASTER VOLUME (VOL +-)
– Hangerőszabályzó.

–

)
–

¡
–

™
–

£
≤
–

CD: musorszámok programozásának indítása és
jóváhagyása.
TUNER (HANGOLÓEGYSÉG): *az
automatikus / kézi tárolt programozás elindítása.
CLOCK (ÓRA): választás a 12 vagy 24 órás
időformátumok között.
n
Ide kell csatlakoztatni a fejhallgató kábelének
csatlakozódugóját. Ebben az esetben a
hangszórók nem működnek.
VU skálák
A bal / jobb csatorna jelerősségét jelzi.
iR SENSOR
A távirányítóval történo kommunikáció
érzékelője, erre a pontra irányítsa a távirányítót.
Lemeztálcák (1~5)
OPEN •CLOSE 0 (DISC 1~5)
Az adott lemeztálca kinyitása vagy becsukása.
Csak a távirányítón található
kezelőgombok

∞ CD 1~5
–

Lemeztálca kiválasztása lejátszáshoz.

§ REPEAT
–

≥
–

•
–

ª
–

º
–

⁄
–

¤
–

‹
–
–

Műsorszám/lemez/valamennyi programozott
műsorszám ismétlése.
DIM
Be- és kikapcsolja a fényerőszabályzás módot.
SLEEP
Elalváskapcsoló beállítása.
MUTE
A hang elnémítása vagy visszaállítása.
TIMER ON/ OFF
Az időzítő funkció ki- és bekapcsolása.
SHUFFLE
A véletlenszerű lejátszás üzemmód ki- és
bekapcsolása.
DISPLAY
Az album és az MP3 lemez címének
megjelenítése.
B
Átkapcsolás Eco Power készenléti üzemmódba.
*Átkapcsolás készenléti üzemmódba.

* = Nyomja meg a gombot és tartsa nyomva két másodpercnél hosszabb ideig.
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Csatlakoztatás
FIGYELEM!
– Kizárólag a tartozékként szereplő
hangszórókat szabad használni.
A legjobb hangminőség a központi
egység és a hangszórók együttes
használatával érhető el.
Más hangszórók használata a
hangminőség romlásához és a készülék
meghibásodásához vezethet.
– A csatlakoztatásokat soha ne
bekapcsolt állapotban végezze vagy
változtassa meg.
– A hálózati tápfeszültségkábelt csak azt
követően dugja be a fali aljzatba, hogy
már minden csatlakoztatást elvégzett.
– A rendszer túlmelegedését
elkerülendő be van építve egy biztonsági
áramkör. Ezért előfordulhat, hogy
szélsőséges környezeti viszonyok esetén
a rendszer automatikusan átkapcsol
készenléti módba. Ha ez előfordulna,
várja meg amíg lehűl a rendszer, csak
utána használja újra (nincs minden típusnál).

Megjegyzés:
– Győződjön meg róla, hogy a hangszóró kábeleit
megfelelően csatlakoztatta. A nem megfelelő
csatlakoztatás rövidzárlatot okozhat, ezzel
károsíthatja a berendezést.
– Egy +/- csatlakozóegységhez csak egy pár
hangszórót csatlakoztasson.

A tartozékként kapott USB kábel segítségével
csatlakoztassa a készüléket a számítógép USB
portjához.
Miután telepítette a számítógépre az USB PC
LINK alkalmazást, az egység segítségével
meghallgathatja zenei gyűjteményét. (lásd: “USB
PC kapcsolat”).

lépés 4: Készülék
csatlakoztatása a
játékeszközhöz

lépés 1: Az FM/ MW antennák
csatlakoztatása
– Az MW hurokantennát helyezze egy polcra,
erősítse a falra vagy rögzítse egy állványon.
– Húzza ki az FM antennát, a végeit pedig
rögzítse a falhoz.
– Állítson az antennákon a legmegfelelőbb vételi
minőség eléréséig.
– A nem kívánt zavaró hatások elkerülése
végett az antennákat tv-készülékektől,
videomagnóktól, egyéb elektromágneses
forrásoktól távol helyezze el.
– A jobb FM sztereó vétel érdekében külső FM
antenna csatlakoztatása javasolt.
Lásd: 106. oldal.

lépés 2: A hangszórók
csatlakoztatása
A hangszórók kábeleit a SPEAKERS
jelölésű csatlakozóegységhez kell csatlakoztatni,
a jobb oldali hangszórót az "R" a bal oldalit pedig
a "L", betűvel jelölt csatlakozóhoz. A színes
(megjelölt) kábelt a "+" apólushoz, a fekete
(jelöletlen) kábelt pedig a "-". Teljesen
helyezzük be a hangszóró vezetékének csíkos
részét az aljzatba a 106. ábrán jelzettek szerint.

FONTOS!
A játékport bemeneti csatlakozói
kizárólag játékeszközhöz
csatlakoztathatók.

a.

A játékeszköz videokábelével (nem tartozék)
csatlakoztassa a játékeszköz videokimenetét a
JÁTÉKPORT VIDEO termináljához.

b.

A játékeszköz audiokábelével (nem tartozék)
csatlakoztassa a játékeszköz audiokimeneteit a
JÁTÉKPORT AUDIO L / AUDIO R.
termináljaihoz.

c.

Videokábel (sárga) segítségével csatlakoztassa a
terminálon lévő VIDEO OUT csatlakozót a tvkészülék videobemenetéhez.
Megjegyzés:
– A tv-készüléken a videobemeneti csatlakozó
rendszerint sárga színű és a következő jelölések
találhatóak rajta: A/V In, CVBS, Composite vagy
Baseband.
– A mágneses ineterferencia elkerülése érdekében
az elülső hangszórókat ne helyezze túl közel a tvkészülékhez.
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lépés 3: PC csatlakozás USB
vezetéken keresztül

Csatlakoztatás
lépés 5: A hálózati
tápfeszültségkábel
csatlakoztatása
Amikor a hálózati tápfeszültségkábelt először
csatlakoztatja a fali aljzatba, a kijelzőn az “AUTO
INSTALL – PRESS PLAY” [AUTOMATIKUS
BEÜZEMELÉS – NYOMJA MEG A PLAY
(LEJÁTSZÁS) GOMBOT] üzenet jelenhet meg.
Az összes elérhető rádióállomás eltárolásához
(3. oldal – P3) nyomja meg a központi egységen a
ÉÅ gombot, a kilépéshez pedig a Ç gombot.
(lásd: “Műveletek a hangolóegységgel”).

lépés 6: Elemek behelyezése a
távirányítóba
Magyar

3
1
2

1 Nyissa fel az elemház fedőlapját.
2 Helyezzen a távirányítóba két R06 vagy AA
típusú elemet, de ügyeljen az elemek polarítására
(+-).

3 Helyezze vissza a fedőlapot.
A készülék működtetése a távirányítóval

1 Irányítsa közvetlenül a távirányítót a központi
egységen található érzékelőre (iR).

2 A távirányítón lévő funkciókiválasztó gombok
segítségével válassza ki az irányítani kívánt
funkciót ( pl. CD vagy TUNER).

3 Ezután válassza ki a végrehajtandó műveletet
ÉÅ, í, ë).
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FIGYELEM!
– Távolítsa el az elemeket a
távirányítóból, amennyiben huzamosabb
ideig nem használja őket vagy ha
lemerültek.
– Ne használjon egyszerre új és régi
elemeket, sem pedig különböző
típusúakat.
– Az elemek veszélyes kémiai anyagokat
tartalmaznak, emiatt az előírásoknak
megfelelően kell őket ártalmatlanítani.

Műveletek a játékporttal
5 Nyomja meg az AUX•GAME gombot, amíg a

A játékport rendeltetése
A játékport segítségével a játékeszközt ehhez a
mini-rendszerhez csatlakoztathatja, így a
hanghatások a játékot még élvezetesebbé és
élethűbbé teszik.

Használat előtti teendők

"GAMEPORT" [JÁTÉKPORT] üzenet meg nem
jelenik a kijelzon.

6 Nyomja meg a MODE (vagy a GAME
SOUND gombot a távirányítón), ezzel
választhatja ki a játékhoz legjobban illő
hangbeállítást, amely a következő beállítások
egyike lehet: SPEED, PUNCH, BLAST és OFF
[KIKAPCSOLVA].

rear panel

3

kívánja keverni, a MIX-IT gombot megnyomva
kiválaszthatja a kívánt zene forrását: CD,
HANGOLÓEGYSÉG, USB PC kapcsolat, AUX
és OFF [KIKAPCSOLVA].
CD ™ “MIX-CD"
TUNER ™ “MIX-TU"
USB PC LINK ™ “MIX-USB"
AUX ™ “MIX-AUX"
OFF ™ “MIX-OFF"

1
5

V

V

OL

UM

E
ID

O

E

A

GA

M

E

MIX-IT

I
UD

A

7
6

Megjegyzés:
– A lemeztálca cseréjéhez le kell nyomnunk a CD,
majd a CD 1~5 gombot a kívánt lemeztálca
kiválasztásához.

GAME•AUX
GAME
AUX

I
UD

OL

.

GAME SOUND
SPEED

PUNCH

BLAST

MODE

OR

.

front panel

Game console
Játékeszközhöz

1 A játékeszköz video- és audiokimenetét
csatlakoztassa a JÁTÉKPORT megfelelő video- és
audiobemenetéhez (lásd a “Csatlakoztatás –
készülék csatlakoztatása a játékeszközhöz" című
részt).

8 Ha szükséges, indítsa el a keverésre kiválasztott
forrás lejátszását.

9 Indítsa el a játékot.
A játékeszköz hangerejének szabályozása
● Állítsa be a játék hangerejét GAME VOLUME.

2 A tv-készülék videobemenetét csatlakoztassa a
hátsó fedélen található VIDEO OUT (CVBS)
csatlakozóhoz.

3 Valamennyi hálózati tápfeszültségkábelt
csatlakoztassa a fali aljzatba.

A konfiguráció működtetése

Megjegyzés:
– A GAME VOLUME és a MIX-IT funkciók
kizárólag játék üzemmódban aktiválhatóak.
– Amennyiben a játékeszköz bekapcsolt
állapotban van, a tv-készülék képernyőjén mindig
megjelenik a videokép, még akkor is, ha a készülék
nincs játékport üzemmódban.

4 Kapcsolja be a tv-készüléket és állítsa be a helyes
videobemeneti csatornát.
A tv-készülék videobemeneti csatornája a
következő neveken szerepelhet: AUX(iliary) IN,
AUDIO/VIDEO (A/V) IN, EXT 1 stb. Ezek a
legtöbb készüléken a 00 csatorna közelében
találhatóak. Elképzelhető, hogy a tv-készülék
távirányítóján is talál egy gombot vagy kapcsolót,
amely a különféle videó módok közötti átváltásra
szolgál. A részleteket a tv-készülék használati
utasításában találja meg.
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7 Amennyiben a játék hangját kedvenc zenéjével

2

USB PC kapcsolat
FONTOS!
– Feltétlenül kapcsolja ki a számítógép
vezérlőpultjának némítási beállítását
annak biztosítása érdekében, hogy
szóljon az audiorendszer!

Beüzemelési útmutató
A számítógép rendszerkövetelményei
– Windows 98SE/ME/2000/XP
– Intel Pentium MMX200 vagy gyorsabb
processzor - CD-ROM meghajtó
– USB port
– Szabad merevlemez-terület: a szoftver részére
80 MB

2 A telepítési útmutató automatikusan megjelenik.
Ha mégsem, nyissuk meg a CD-ROM meghajtót
a Windows Intézőben, és kattintsunk kétszer az
Setup.exe fájlra.

3 Válasszuk ki a kívánt nyelvet a felsorolásból.
4 Válasszuk ki a Szoftvertelepítés elemet.
5 Csatlakoztassuk az USB kábelt a számítógéphez
és az audiorendszerkez, és nyomjuk le az
audiokészüléken vagy a távirányítón lévő USB PC
Link gombot.

6 Kövessük a képernyőn megjelenő utasításokat a

Magyar

Megjegyzések:
– A Philips Sound Agent 2minimális operációs
rendszerkövetelményei: Windows 2000 vagy XP.
– Telepítés során törlődik a számítógépen lévő
korábbi MusicMatch Jukebox szoftver.

2
34

5
1
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telepítőlemezt a számítógép CD-ROM
meghajtójába.

PC Link driver, Philips Sound Agent 2 és a
MUSICMATCH telepítéséhez.

Szoftvertelepítés

6

1 Kapcsoljuk be a számítógépet, és helyezzük be a

Nyilatkozatok
A Windows és a Pentium a Microsoft
Corporation és az Intel Corporation védjegyei.
Minden egyéb védjegy a tulajdonosának
tulajdona.
USB PC Link mintaszám, a Chemistry zenéje
(www.chemistryteam.com)

USB PC kapcsolat

2
3
4

Zenei fájlok hozzádása a My Music Library
mappához.
A My Library mappához úgy adhatunk hozzá
fájlokat, hogy bárhonnan a Windowsból a My
Library ablakba húzzuk azokat.

1
2

3
4

A számokat úgy is hozzáadhatjuk, hogy a Music
Center ablakban az Add Files gombra
kattintunk.
Kattintsunk a Music Library ablakban lévő
Add Files gombra.
Keressük meg a számítógépen azt a mappát, ahol
audio fájlok vannak. Ha bejelöljük az Also Add
Tracks a beágyazott mappákból négyzetet,
akkor az aktuális mappában és az abban lévő
összes beágyazott mappában lévő számok
hozzáadódnak.
A Select All gombra kattintva kiválaszthatjuk az
aktuális és az az abban lévő összes beágyazott
mappában lévő minden fájlt.
Kattintsunk az Add gombra.
A fájlok hozzáadódnak a My Library
mappához.
Lejátszási lista létrehozása

ablakba húzhatunk. A fájlok ekkor lejátszódnak.
Vagy ha a Playlist ablak Open gombjára
kattintunk, akkor tallózással vehetünk fel zenei
fájlokat a Playlist ablakba.
Kattintsunk a Playlist Save gombjára, vagy
lépjünk az Options>Playlist>Save Playlist
menüre.
Ekkor be kell írnunk a Playlist nevét. A Name
(Név) mezőbe írjuk be a Playlist nevét.
Kattintsunk a Save gombra. Ekkor a S vagy
T gombok lenyomásával elkezdhetjük az
elmentett lejátszási listák audiorendszerrel való
lejátszását. A működtetés részletei Az USB PC
Link csatlakoztatása című részben találhatók.
Megjegyzés:
– A készülék 5 CD-lemezt tartalmazó tálcájáról
nem lehet lejátszási listát létrehozni. Ha az USB PC
LINK funkció használata közben problémák
merülnek fel, tekintse meg az USB PC LINK telepítő
CD-lemezén található Gyakran feltett kérdések
című fejezetet, vagy látogasson el a
“www.audio.philips.com” weboldalra a legújabb
frissítésekért.

Csatlakoztatás az USB PC
kapcsolattal
Az USB PC LINK funkció segítségével a
számítógépen tárolt műsorszámokat a rendszer
nagyteljesítményű erősítőjének és hangszóróinak
segítségével hallgathatja meg.
FONTOS!
Bizonyosodjon meg róla, hogy telepítette
a MusicMatch szoftvert. Az USB PC Link
telepítéshez lásd a CD-ROM borítékát.

USB PC LINK AUX/GAME

VOL

1

1 A számítógépünkön bárhol vagy a My Library
mappában lévő fájlokat vagy zenei fájlokat
tartalmazó mappákat a közvetlenül a Playlist

2
3
4
5
3

DSC

VAC

WOOX LEVEL

1 Kapcsolja be a számítógépet és indítsa el a
“MUSICMATCH JUKEBOX” programot.
➜ A számítógép némítás funkciója ne legyen
bekapcsolva.
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A MusicMatch szoftver használata
Zenekönyvtár létrehozása

USB PC kapcsolat
2 Nyomja meg az USB PC LINK gombot.
➜ Ha a rendszer észleli az audioadatok átvitelét,
a kijelzőn a “CONNECTING” [KAPCSOLÓDÁS]
üzenet jelenik meg és az USB-jelzőfény villog.
➜ Amennyiben a “NO CONNECTION” [NINCS
KAPCSOLAT] üzenet látható, ellenőrizze a
rendszer és a számítógép közötti kapcsolatot.

Magyar

Megjegyzés:
– A USB PC Link funkció aktiválásakor
automatikusan elindul a Philips Sound Agent 2 (ha
sikeresen telepítették a Windows 2000/XP alá).
– A PRESET/REVERB alapértelmezett beállítása
MP3, illetve Study Room. A zenei és környezeti
igényeinknek megfelelő különböző hangmódokat
választhatunk a listából. A minimális
hangeffektushoz a PRESET (Semleges) és a
REVERB (Nincs környezet) módot is választhatjuk.

3 A à vagy á

lenyomásával válasszuk ki a
kedvenc lejátszási listánkat, majd nyomjuk le a í
vagy ë gombokat a kívánt számnak a lejátszási
listában való kiemeléséig.

4 A lejátszás indításához nyomja meg a ÉÅ
gombot.
➜ A kijelzőn megjelennek a műsorszámra
vonatkozó információk. A kijelzőn csak ékezet
nélküli (angol) karakterek jelennek meg.
Ha lejátszás közben
– megnyomja a SHUFFLE gombot, a listán
lévő valamennyi műsorszámot véletlenszerű
sorrendben játszathatja le.
– megnyomja a REPEAT gombot, a listán
szereplő műsorszámok lejátszását ismételtetheti meg.

5 Kilépéshez válasszon másik aktív üzemmódot,
vagy nyomja meg a Ç gombot.
Philips Sound Agent 2

1
2
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A Philips Sound Agent 2 a Philips
audiorendszerhez mellékelt BÓNUSZ szoftver,
amely növeli az MP3 zene USB PC Linken
keresztül történő lejátszásának minőségét.
Az USB PC Link kiválasztásakor automatikusan
elindul a Philips Sound Agent 2.
Más Preset vagy Reverb hangeffektusok
kiválasztásához kattintsunk a DSC/PRESET
vagy a VAC/REVERB gombra.

3 A Philips Sound Agent 2 számítógépes
szolgáltatásaival kapcsolatos bővebb tájékoztatás
a mellékelt CD-ROM-on lévő Felhasználói
kézikönyvben vagy a Help (Súgó) menüben
található.
Megjegyzés:
– A Philips Sound Agent 2minimális operációs
rendszerkövetelményei: Windows 2000 vagy XP.
– A részletes telepítési útmutatás a CD-ROM
borítékján található.
Digitális CD audiokimenet aktiválása
Mielőtt a CD-lemezt a számítógép CD-ROM
meghajtójában lejátszatná, a számítógép
hardverét a következők szerint kell konfigurálnia:
Windows ME/ 2000/ XP esetén

1 Lépjen be a rendszer vezérlőpultjába majd
válassza a következő menüpontokat:
“SYSTEM [RENDSZER] ™ HARDWARE
[HARDVER] ™ DEVICE MANAGER
[ESZKÖZKEZELŐ] ™ CD-ROM DRIVES
[CD-ROM MEGHAJTÓK] ™
ACTION-PROPERTIES [MÙVELETTULAJDONSÁGOK] ™ PROPERTIES
[TULAJDONSÁGOK]”.
VAGY
Windows 98 eseténSE
Lépjen be a rendszer vezérlőpultjába majd
válassza a következő elemeket: “MULTIMEDIA”
[MULTIMÉDIA] és “CD MUSIC” [CD ZENE].

2 Ellenőrizze, hogy az ‘Enable digital CD audio
for this CD-ROM device [Digitális zenei CD
engedélyezése ezen a CD-ROM eszközön]’
lehetőség ki van-e jelölve (engedélyezve vane).
Megjegyzés:
– A megfelelő konfiguráció érdekében lehetséges,
hogy meg kell tekintenie a számítógép felhasználói
kézikönyvét.
– A CD/MP3-CD optimális lejátszási effektusához
használjuk a Philips audiorendszert.

Alapvető műveletek
Ki- és bekapcsolás

Az óra beállítása

Átkapcsolás aktív üzemmódba

Az óra 12 és 24 órás formátumban is
megjeleníthető (pl. “11:59 PM” vagy “23:59”).

● Nyomja meg a CD, TUNER, USB PC LINK
gombot vagy az AUX .

5 (00:00 / 12:00AM)
2
4 (00:00 / 12:00AM)

Átkapcsolás Eco Power készenléti
módba
● Nyomja meg a B gombot.
➜ Az ECO POWER gomb világítani kezd.
➜ A kijelző elsötétül.

● Nyomja meg és tartsa nyomva a B gombot.
➜ Megjelenik az óra.
➜ Készenléti módban a CLOCK•TIMER gomb
megnyomásával a készülék Eco Power készenléti
üzemmódba kapcsolható.
Megjegyzés:
– Mielőtt a készüléket Eco Power készenléti vagy
általános készenléti üzemmódba kapcsolja,
győződjön meg róla, hogy a bemutató módot
kikapcsolta.

1 Nyomja meg és tartsa nyomva a központi

2

3
4

Bemutató mód
Amikor a bemutató mód bekapcsolt állapotban
van, a kijelzőn Eco Power készenléti vagy
általános készenléti állapot esetén a rendszer által
felajánlott különféle funkciók jelennek meg.
A bemutató üzemmód aktiválása
● Eco Power készenléti/ általános készenléti
üzemmódban nyomja meg és tartsa nyomva a
Ç gombot a központi egységen, mindaddig,
amíg a “DEMO ON” [BEMUTATÓ
BEKAPCSOLVA] üzenet meg nem jelenik.
A bemutató üzemmód kikapcsolása
● Nyomja meg és tartsa nyomva a központi
egységen található Ç gombot, mindaddig, amíg a
kijelzőn a “DEMO OFF” [BEMUTATÓ
KIKAPCSOLVA] üzenet meg nem jelenik.

5
6

egységen lévő CLK / TIMER
(CLOCK•TIMER a központi egységen)
gombot, amíg a “SELECT CLOCK OR TIMER”
[ÓRA ÉS IDŐZĺTŐ BEÁLLĺTÁSA] üzenet meg
nem jelenik.
A ë gombot megnyomva váltsa át a kijelzőt a
“CLOCK” [ÓRA] üzenetre, majd a jóváhagyáshoz
ismét nyomja meg a CLK/ TIMER
(CLOCK•TIMER) gombot.
A 12 és 24 órás formátum között a
PROGRAM (PROG) gomb megnyomásával
válthat.
A à vagy a á gombok többszöri
megnyomásával állítsa be az órát.
A í vagy a ë gombok többszöri
megnyomásával állítsa be a perceket.
A beállítás tárolásához nyomja meg a CLOCK
(vagy a CLOCK•TIMER) gombot.
➜ Az óra működésre kész.

Óra megtekintése bármely aktív
üzemmódban
● Nyomja meg egyszer a CLK / TIMER
(CLOCK•TIMER) gombot.
➜ A kijelzőn néhány másodpercre megjelenik az óra.
Megjegyzés:
– A készülék áramtalanításakor az óra beállításai
elvesznek.
– Amennyiben 90 másodpercig egyetlen gombot
sem nyom meg, a készülék kilép az óraüzemmódból.
– Az RDS jelekkel érkező információk alapján
történő automatikus óra-utánállítással kapcsolatos
tudnivalókat a következő helyen találja: “Műveletek
a hangolóegységgel – Az RDS óra beállítása”.
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Átkapcsolás készenléti üzemmódba
(a kijelzőn az óra látható)

3 (00:00 î 12:00AM)
1, 2, 6

Alapvető műveletek
A kijelző fényerejének
változtatása
A kijelző fényerejét tetszés szerint beállíthatja.
● A DIM üzemmód bármely aktív üzemmódban
történő be- vagy kikapcsolásához nyomjuk le
ismételten a DIM gombot a távirányítón vagy a
DIM MODE gombot a rendszeren a
fényerőszabályzás ki- és bekapcsolásához.
➜ Megjelenik a DIM üzenet, kivéve DIM OFF
üzemmódban.

Hangerőszabályozás

Magyar

● A MASTER VOLUME (a távirányítón a VOL
+/- gombok) funkció beállításával növelheti
vagy csökkentheti a készülék hangerejét.
➜ A “VOL MIN” a legalacsonyabb
hangerőszintet jelöli, a “VOL MAX” pedig a
legmagasabb hangerőszintet.
A hang ideiglenes kikapcsolása
● A távirányítón nyomja meg a MUTE gombot.
➜ A lejátszás hang nélkül folytatódik, a kijelzőn a
“MUTE” (NÉMĺTÁS) üzenet jelenik meg.
➜ A némítás megszüntetéséhez nyomja meg
ismét a MUTE gombot vagy növelje a
hangerőt.

Hangszabályozás
A MAX, a DSC és a VAC hangfunkciók egyszerre
nem aktiválhatóak. Játék üzemmódban nem
érhető el valamennyi hangvezérlési funkció,
kivéve a DBB és a Game sound [Játékhangvezérlés] funkciókat.
MAX hangszabályozás
Ez a lehetőség a különféle hangfunkciók
legoptimálisabb összállítását nyújtja (pl. DSC,
VAC).
● Nyomja meg a MAX SOUND gombot
(a távirányítón a MAX ON/OFF gombot).
➜ Amennyiben be van kapcsolva, MAX
SOUND gomb pedig világítani kezd. A többi
hanghatást (DSC, VAC vagy DBB) a rendszer
automatikusan kikapcsolja.
➜ Ha a Philips Sound Agent 2 mellett aktiválják
a MAX SOUND beállítást, a PRESET és a
REVERB hangeffektus automatikusan Semleges
és Nincs környezet üzemmódra vált.
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Digitális hangszabályozás (DSC)
A DSC az előzőtől eltérő, előre programozott
hangszínszabályzó-beállítást nyújt.
● Nyomja meg többször a DSC gombot a
következő elemek kiválasztásához: OPTIMAL,
JAZZ, ROCK vagy POP.
VAC
A VAC a környezeten alapuló
hangszínszabályozás egy másik típusát biztosítja.
● Nyomja meg többször a VAC gombot a
következő elemek kiválasztásához: HALL
[NAGYTEREM], CINEMA [MOZI], CONCERT
[KONCERT] CYBER vagy ARCADE.
Dinamikus mélyhang-erősítő (DBB)
A DBB funkció a mély hangok visszaadásának
minőségét javítja.
● Nyomja meg többször a DBB gombot a
következő elemek kiválasztásához: DBB 1, DBB 2,
DBB 3 és DBB OFF [KIKAPCSOLVA].
➜ Bizonyos lemezeket elképzelhető, hogy magas
modulációval rögzítettek, ebben az esetben a
hangok magas hangerő mellett torzulhatnak.
Ilyenkor csökkentse a hangerőt vagy kapcsolja ki
a DBB funkciót.
Automatikus DSC-DBB és VAC-DBB
választás
A berendezés a kiválasztott DSC vagy VAC
értékekhez automatikusan a legmegfelelőbb DBB
beállítást rendeli hozzá. A saját környezetének
legjobban megfelelő DBB beállítás manuálisan is
megadható.
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Lejátszható lemezek
A készüléken a következő lemezek játszhatóak le:
– Hangfelvételt tartalmazó audio-CD-k
– Lezárt írható (CD-R) és újraírható
(CDRW) audio-CD-k
– MP3-CD-k (CD-lemezek MP3 típusú
műsorszámokkal)

Lemezek behelyezése (3. oldal – P4)
1 Az 1. lemeztálca kinyitásához nyomja meg az
OPEN •CLOSE 0 DISC 1 gombot.

2 Címkézett oldalával felfelé helyezze be a lemezt.
Kétoldalas lemezeknél a lejátszandó oldal legyen
felül.

3 A lemeztálca zárásához nyomja meg újra az
OPEN •CLOSE 0 DISC 1 gombot.
➜ A kijelzőn az “READING” [OLVASÁS] üzenet
jelenik meg. A kijelzőn megjelenik a kiválasztott
tálca száma, a lemezen lévő műsorszámok
darabszáma és a lemez lejátszási ideje.

4 Az OPEN•CLOSE 0

DISC gomb
lenyomásával Ismételjük meg az 1~3 lépéseket
a lemezek 2~5 lemeztálcákra való
helyezéséhez.
Megjegyzés:
– A megfelelő minőségű teljesítmény érdekében
várja meg, amíg a készülék teljesen elolvassa a
lemez(eke)t. Csak ezután végezze el a többi kívánt
műveletet.
– Egyszerre csak egy tálca nyitható ki.
Ha a második tálcát már az első becsukása előtt ki
akarja nyitni, az első tálca automatikusan
becsukódik, még mielőtt a második kinyílna.

A lejátszást irányító
legfontosabb gombok
Lemezek behelyezése (3. oldal – P4)
A tálcákon található valamennyi lemez
lejátszása
● Nyomja meg a ÉÅgombot.
VAGY
Megállás üzemmódban a CD gomb
megnyomásával válassza ki a lejátszandó tálcát,
majd nyomja meg a ÉÅgombot.
➜ A készülék az összes elérhető lemezt lejátssza
egyszer, majd leáll.
Csak a kiválasztott lemezek lejátszása
● Nyomja meg az vagy a CD 1~5 gombok egyikét
a távirányítón.
➜ A készülék a kiválasztott lemezt lejátssza
egyszer, majd leáll.
Lejátszani kívánt műsorszám
kiválasztása
● Nyomja meg többször a í vagy a ë gombot,
amíg a kívánt műsorszám meg nem jelenik.
➜ Véletlenszerű lejátszás (Shuffle) üzemmódban
a í gomb lenyomása nem befolyásolja a
pillanatnyi lejátszást.
Egy adott részlet keresése
lejátszás közben
● Nyomja meg és tartsa nyomva a à vagy a á
gombot, majd a keresett részlet megtalálásakor
engedje el a gombot.
➜ Keresés közben a készülék csökkenti a
hangerőt. MP3 lemezek esetében a készülék
elnémítja a hangot.
Lemezek cseréje a lejátszás
megszakítása nélkül
● Nyomja meg a nem aktív lemeztálcák
OPEN •CLOSE 0 gombjait (lásd: “Lemezek
behelyezése”). Ha például éppen az 1. tálcát
játssza le a készülék, akkor a 2.~5. tálcák lemezei
kicserélhetőek.
Lejátszás megszakítása
● Nyomja meg a ÉÅgombot.
➜ A lejátszást a gomb megnyomásával folytathatja.
Lejátszás megállítása
● Nyomja meg a Ç gombot.
➜ Amennyiben a készülék harminc percen túl
megállás üzemmódban van, automatikusan Eco
Power készenléti üzemmódba kapcsol át.
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FONTOS!
- A rendszer szabványos lemezek
használatára készült. A váltószerkezet
épsége és akadálytalan működése
érdekében ne használjon semmilyen
tartozékot, pl. lemezstabilizáló gyűrűket
vagy lemezfedőlapokat.
- Egy tálcára csak egy lemezt helyezzen.
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MP3 lemezek lejátszása

Ismétlés (REPEAT) és
véletlenszerű lejátszás
(SHUFFLE)
TITLE

A02 T008

3

1

4
MP3

2

A különféle lejátszási módokat lejátszás közben
és azt megelőzően is tudja változtatni.
Ismételt lejátszás

1 Nyomja meg egymás után többször a

ALB

A02 T001

1 Helyezzen be egy MP3 lemezt.
Magyar

➜ A lemezen található műsorszámok magas
száma miatt a lemez olvasásának ideje akár tíz
másodpercnél is több lehet.
➜ A kijelzőn az “AXX TYYY” üzenet jelenik
meg. Az üzenetben az XX az album számát, az
YYY pedig a tétel számát jelöli.

2 A kívánt album kiválasztásához nyomja meg az
à / á (ALBUM 43) gombot.

3 A kívánt tétel kiválasztásához nyomja meg a í /
ë (TITLE -+) gombot.

4 A lejátszás elindításához nyomja meg a ÉÅ
gombot.
● Lejátszás közben a DISPLAY gomb
megnyomásával hívhatja elő az album és a tétel
nevét.
Támogatott MP3 lemezformátumok:
– ISO9660, Joliet, UDF 1,5
– Legmagasabb tételszám: 999 (fájlnév
hosszától függően)
– Albumok maximális száma: 99
– Támogatott mintavételezési frekvenciák: 32
kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
– Támogatott átviteli sebesség: 32~256 (kbps),
változó átviteli sebesség
– ID3 címkék : V1,1, V2,2, V2,3, V2,4

távirányítón lévő REPEAT gombot a
következők kiválasztásához:
A
B
C

D
E

A – a jelenlegi műsorszám ismételt lejátszása.
B – a jelenlegi lemez ismételt lejátszása.
C – valamennyi lemez ismételt lejátszása.
(ennél a típusnál nem használható).
D – a jelenlegi programozott műsorszám
ismételt lejátszása (csak akkor, ha a
programozási üzemmód aktív).
E – valamennyi programozott műsorszám
ismételt lejátszása (csak akkor, ha a
programozási üzemmód aktív).

2 A lejátszás folytatásához nyomja meg a
REPEAT gombot, amíg az “OFF” üzenet meg
nem jelenik a kijelzőn.
Véletlenszerű lejátszás
● A véletlenszerű lejátszás módot a távirányítón
lévő SHUFFLE gombbal engedélyezheti.
➜ A funkció engedélyezésének esetén a kijelzőn
a SHUF üzenet látható, az ismételt lejátszás
módot (ha valamelyik ki lett választva) a készülék
kikapcsolja.
➜ A véletlenszerű lejátszás a jelenlegi
lemeztálcáról indul. Csak akkor vált át a készülék
következő lemeztálcára, ha az aktív tálcán lévő
lemezen már az összes műsorszámot lejátszotta.
➜ Amennyiben a programozás mód aktív, csak a
programozott műsorszámok lesznek
véletlenszerűen lejátszva.
Megjegyzés:
– Az OPEN•CLOSE gomb megnyomása
valamennyi ismétlés és véletlenszerű lejátszás mód
törésével jár.
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A lemezen található
műsorszámok programozása
A programozást a lejátszás megállítása után lehet
végrehajtani. A memóriában tetszőleges
sorrendben 99 műsorszám tárolható.
FONTOS!
Csak a jelenleg kiválasztott tálcát lehet
programozni.

2

1

7 A lejátszás megállításához és a programozás
befejezéséhez nyomja meg egyszer a Çgombot.
➜ A PROG jelzés továbbra is látható, a programozás
mód aktív marad.
Megjegyzés:
– Amennyiben a teljes lejátszási idő elérte a 100
percet vagy a programozott műsorszámok
egyikének száma 30-nál nagyobb, a teljes lejátszási
idő helyett a kijelzőn a “--:--” üzenet látható.
– Amennyiben nem nyom meg egyetlen gombot
sem, a készülék a programozás üzemmódból húsz
másodperc eltelte után kilép.

4
6
7
3, 5

A program ellenőrzése

1 Állítsa meg a lejátszást és nyomja meg többször a
í vagy a ë gombot.

Magyar

MP3

2 A kilépéshez nyomja meg a Ç gombot.
VAGY

1 Helyezze a kívánt lemezeket a tálcákra (lásd
“Lemezek behelyezése”).

A ÉÅ gombot megnyomva a lejátszást a
jelenlegi programozott műsorszámtól kezdve
kezdheti el.

2 Lemez kiválasztásához nyomja meg a CD
gombot, vagy a CD 1~5 gombok egyikét.

3 A programozás megkezdéséhez nyomja meg a
PROGRAM (PROG) gombot.
➜ A PROG jelzőfény villogni kezd.

4 A í vagy a ë gomb többszöri megnyomásával
válassza ki a kívánt műsorszámot.
● MP3 lemezek esetén a kívánt műsorszám és tétel
kiválasztásához nyomja meg a à / á
(ALBUM 4 3) és a í / ë (TITLE -+)
gombokat.

5 A programozás eltárolásához nyomja meg a
PROGRAM (PROG) gombot.
● A többi műsorszám kiválasztásához ismételje
meg a 4.~5. lépéseket.
➜ Amennyiben 99-nél több műsorszámot kíván
beprogramozni, a kijelzőn a “PROGRAM FULL”
[PROGRAM BETELT] üzenet jelenik meg.

A program törlése
● Állítsa meg a lejátszást, majd a törléshez nyomja
meg a Ç gombot.
VAGY
Nyomja meg a lemeztálcán az
OPEN•CLOSE 0 gombot.
➜ Eltűnik a PROG jelzés, a kijelzőn a “PROGRAM
CLEARED” [PROGRAM TÖRÖLVE] üzenet
látható.
Megjegyzés:
– Amennyiben a készüléket áramtalanítja, vagy
más funkciómódba kapcsol át, a program el fog
veszni.

6 A program lejátszásához nyomja meg a ÉÅ
gombot.
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FONTOS!
Győződjön meg róla, hogy az FM és az
MW antennák csatlakoztatva vannak.

Rádióállomások hangolása
1 A TUNER gombot megnyomva lépjen
hangolóegység üzemmódba.
Sávváltáshoz (FM vagy MW) ismét nyomja meg a
TUNER gombot.

2 Nyomja meg és tartsa nyomva a à vagy a á

Magyar

gombot, amíg a frenkvenciakijelző keresni nem
kezd, majd engedje el a gombot.
➜ A készülék automatikusan megtalálja az eros
jeleket sugárzó legközelebbi rádióállomást.
➜ Az FM sztereó vételt a
jelzés mutatja.
➜ RDS állomások vételét az RDS jelzés mutatja
(csak az FM sávon).
Hangolás gyenge jelminőségű
rádióállomásra
● Többször röviden nyomja meg a à vagy a á
gombot, egészen addig, amíg a vétel megfelelő
nem lesz.

Rádióállomások tárolása
A memóriában legfeljebb 40 darab rádióállomás
tárolható, a tárolás az FM állomásokkal kezdődik
és az MW állomásokkal folytatódik.
Megjegyzés:
– Amennyiben nem nyom meg egyetlen gombot
sem, a készülék a tárolás üzemmódból húsz
másodperc eltelte után kilép.
– Amennyiben Plug & Play során a rendszer nem
talált sztereó frekvenciát, a kijelzőn a “CHECK
ANTENNA” [ELLENŐRIZZE AZ ANTENNÁT]
üzenet jelenik meg.
A Plug & Play funkció használata
(3. oldal – P3)
A Plug & Play funkció segítségével az összes
elérhető rádióállomás automatikusan eltárolható.

1 Csatlakoztassa a készüléket a hálózati aljzatba,

a kijelzőn az “AUTO INSTALL – PRESS PLAY”
[AUTOMATIKUS BEÜZEMELÉS – NYOMJA
MEG A PLAY (LEJÁTSZÁS) GOMBOT] üzenet
jelenik meg.
VAGY
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Általános készenléti/Eco Power
készenléti üzemmódban nyomja meg és
tartsa nyomva a központi egységen a ÉĀ gombot
mindaddig, amíg a “AUTO INSTALL – PRESS
PLAY” [AUTOMATIKUS BEÜZEMELÉS –
NYOMJA MEG A PLAY (LEJÁTSZÁS)
GOMBOT] üzenet meg nem jelenik.

2 A beüzemelés megkezdéséhez nyomja meg a
központi egységen lévő ÉÅgombot.
➜ A kijelzőn az “INSTALL TUNER”
[HANGOLÓEGYSÉG BEÜZEMELÉSE] üzenet
jelenik meg.
➜ Az előzőleg tárolt rádióállomásokat a készülék
ki fogja cserélni.
➜ A művelet befejezését követően a készülék az
utoljára hangolt rádióállomásra (vagy az első
használható RDS állomásra) áll rá, azt kezdi el
játszani.

3 Amennyiben az első tárolt állomás RDS állomás,
a készülék beállítja az RDS órát is.
➜ A kijelzőn az “INSTALL” [BEÜZEMELÉS]
üzenet jelenik meg, mögötte a “TIME” [IDŐ] és
“SEARCH RDS TIME” [RDS IDŐ KERESÉSE]
üzenetek láthatóak.
➜ RDS idő vételekor a kijelzőn az “RDS TIME”
[RDS IDŐ] üzenet jelenik meg, a készülék pedig
eltárolja a pontos időt.
➜ Abban az esetben, ha az RDS rádióállomás
kilencven másodpercen belül nem sugároz újabb
RDS időjeleket, a kijelzőn a “NO RDS TIME”
[NINCS RDS IDŐ] üzenet jelenik meg és a
program automatikusan kilép.
Automatikus tárolás
Az automatikus tárolást egy kiválasztott eltárolt
számtól kezdheti meg.

1 Hangolóegység üzemmódban nyomja meg a
ívagy a ë gombot a tárolási szám
kiválasztásához.

2 Nyomja meg és tartsa nyomva a PROGRAM
(PROG) gombot, amíg a kijelzőn az “AUTO”
üzenet meg nem jelenik.
➜ Ha egy rádióállomást már egyszer egy szám
alatt eltárolt a készülék, akkor nem tárolja el még
egyszer, különböző szám alatt.
➜ Ha nem adott meg tárolási számot, az
automatikus tárolás az egyes számtól indul, és
valamennyi előző tárolást felülír.
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Kézi tárolás

RDS

Igény szerint választhatja kizárólag kedvenc
rádióállomásainak eltárolását is.

Az RDS (Radio Data System) szolgáltatás
segítségével az FM sávon működő
rádióállomások kiegészítő információkat is
tudnak sugározni. Amennyiben a készülék RDS
jeleket sugárzó állomás jeleit veszi, a kijelzőn az
RDS jelzés és az állomás neve jelenik meg.

(lásd: “Rádióállomások hangolása”).

2 Nyomja meg a PROGRAM (PROG) gombot.
➜ A tárolási szám villogni kezd. Ha az állomást
másik szám alatt kívánja tárolni, nyomja meg a
í vagy a ë gombot.

3 A rádióállomás eltárolásához ismét nyomja meg
a PROGRAM (PROG) gombot.
● Újabb rádióállomások eltárolásához ismételje
meg az 1.~3. lépéseket.

Tárolt rádióállomás kiválasztása
● Hangolóegység üzemmódban nyomja meg a í
vagy a ë gombot.
➜ A kijelzőn megjelenik a tárolási szám, az
állomás frekvenciája és hullámsávja.
Tárolt rádióállomás törlése
● Nyomja meg és tartsa nyomva a Ç gombot
amíg a kijelzőn meg nem jelenik a “PRESET
DELETED” [TÁROLT ÁLLOMÁS TÖRÖLVE]
üzenet.
➜ A tárolt állomást a készülék törli.
➜ A nagyobb szám alatt tárolt rádióállomások
tárolási számát a berendezés eggyel csökkenti.

Böngészés az RDS információk között
● Amikor a készülék RDS jeleket sugárzó FM
állomásra van hangolva, nyomja meg a
RDS •NEWS gombot az alábbi információk
megjelenítéséhez (amennyiben elérhetőek):
– Állomás neve
– A műsor típusa (például: hírek, sport,
szórakoztatás stb.)
– Szöveges rádióüzenetek
– Frekvencia

Magyar

1 Hangolja a készüléket az adott állomásra

Az RDS óra beállítása
Néhány RDS jeleket sugárzó állomás percenként
valós időadatokat is sugároz. A készülék órája az
RDS jellel együtt sugárzott időjel segítségével
beállítható.

1 A készüléket FM hullámsávon RDS állomásra kell
hangolni (“Rádióállomások hangolása”).

2 Nyomja meg és tartsa nyomva a
CLK/TIMER (CLOCK•TIMER a központi
egységen) gombot a központi egységen addig,
amíg a kijelzőn a “SELECT CLOCK OR
TIMER” [ÓRA ÉS IDŐZĺTŐ BEÁLLĺTÁSA]
üzenet meg nem jelenik.

3 A ë o gombot megnyomva váltsa át a kijelzőt a
“CLOCK” [ÓRA] üzenetre, majd a jóváhagyáshoz
ismét nyomja meg a
CLK/TIMER (CLOCK•TIMER) gombot.

4 Nyomja meg a RDS•NEWS gombot.

➜ A kijelzőn a “SEARCH RDS TIME” [RDS
IDŐ KERESÉSE] üzenet jelenik meg.
➜ Amikor a készülék vette az RDS időt, tárolja a
pontos időt.
➜ Abban az esetben, ha a rádióállomás
kilencven másodpercen belül nem sugároz RDS
jeleket, a kijelzőn a “NO RDS TIME” [NINCS
RDS IDŐ] üzenet jelenik meg.
Megjegyzés:
– Néhány RDS jeleket sugárzó állomás a valós
időadatokat percenként sugározza. A sugárzott ido
pontossága az azt sugárzó rádióállomástól függ.
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HĺREK
A hangolóegységet úgy is be lehet állítani, hogy a
készülék CD-lemez vagy külső forrás hallgatása
közben átkapcsol az RDS rádióállomás által
sugárzott hírekre. Ez a funkció csak akkor
működik, ha a rádióállomás a hírek sugárzása
előtt HĺREK jeleket is továbbít.
FONTOS!
A HĺREK funkciót a HANGOLÓEGYSÉG
funkciómód kivételével bármelyik
módból aktiválhatja.
A HĺREK funkció bekapcsolása

1 Nyomja meg az RDS•NEWS gombot bármely
Magyar

aktív módban, amíg a kijelzőn a “NEWS” [HĺREK]
üzenet meg nem jelenik.
➜ Megjelenik a NEWS jelzés.
➜ A készülék végigkeresi az első 5 helyen
eltárolt állomást és vár az állomásokon sugárzott
Hírműsor adatokra.
➜ A HĺREK keresése közben a pillanatnyilag
aktív üzemmód zavartalanul működik tovább.

2 Amikor a készülék HĺREK sugárzását észleli,
hangolóegység üzemmódba vált át.
➜ A NEWS jelzőfény villogni kezd.
● Amennyiben az első öt tárolt állomás között
nem talált híreket sugárzó RDS állomást, a
rendszer kilép a HĺREK funkcióból.
➜ A kijelzőn a “NO RDS NEWS” [NINCS RDS
HĺREK] üzenet jelenik meg.
Megjegyzés:
– A HĺREK funkció előtt ki kell lépnie a
hangolóegység üzemmódból.
– A HĺREK funkció aktiválását megelőzően
győződjön meg arról, hogy az első öt tárolt állomás
között valóban van RDS jeleket sugárzó csatorna.
– A HĺREK funkció minden egyes aktiválásakor
csak egyszer működik.
A HĺREK funkció törlése
● Nyomja meg ismét a RDS•NEWS gombot,
vagy kapcsolja a készüléket hangolóegység
üzemmódba.
VAGY
A hírek sugárzása közben nyomjon meg
bármilyen forrásgombot, amellyel a vonatkozó
funkciómódba léphet.
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Műveletek az időzítővel
A készülék egyfajta ébresztőóraként az előre
beállított időben automatikusan CD,
HANGOLÓEGYSÉG vagy USB PC kapcsolat
üzemmódba kapcsol.
FONTOS!
– Az időzítő beállítása előtt győződjön
meg róla, hogy az óra pontosan van-e
beállítva.
– Az időzítő hangereje fokozatosan
lecsökken a legalacsonyabb szintre
(10 dB) vagy az utolsó hangolt
hangerőszintre.

3 (CD / TUNER / USB PC LINK)

4 (00:00 / 12:00AM)
2
4 (00:00 / 12:00AM)
1, 2, 5

1 Nyomja meg és tartsa nyomva a
CLK / TIMER (CLOCK•TIMER a központi
egységen) gombot a központi egységen addig,
amíg a kijelzőn a “SELECT CLOCK OR TIMER”
[ÓRA ÉS IDŐZĺTŐ BEÁLLĺTÁSA] üzenet meg
nem jelenik.

2 A ë o gombot megnyomva váltsa át a kijelzőt a
“TIMER” üzenetre, majd a jóváhagyáshoz ismét
nyomja meg a
CLK / TIMER gombot.

3 Az ébresztés forrásának kiválasztásához nyomja
meg a CD, TUNER vagy az USB PC LINK
gombot.
CD ™ “CD XX:XX"
TUNER ™ “TU XX:XX”
USB PC LINK ™ “USB XX:XX”

5 A beállítás tárolásához nyomja meg a
CLK /TIMER gombot.
➜ Az időzítő a beállítást követően mindig aktív
marad.
➜ az ikon a kijelzőn marad. Az jelzi, hogy az
időzítő aktív.
● Az előre beállított időben a készülék a
kiválasztott forrást 30 percig játssza ill.
sugározza, majd ezt követően Eco Power
készenléti módba kapcsol (feltéve, hogy az
eltelt idő alatt semmilyen gombot nem nyomtak
meg a készüléken).
➜ CD – az utoljára kiválasztott lemez első
számát játssza. Amennyiben ez a tálca üres, a
készülék a következő tálcára vált.
Ha egyik tálcán sincs lemez, a készülék
hangolóegység üzemmódba vált át.
➜ TUNER – az utoljára hangolt állomást
játssza.
➜ USB PC LINK – az utoljára kiválasztott
lejátszási listát játssza le. Ha a csatlakozás
meghiúsul, a készülék hangolóegység
üzemmódba lép át. Használat előtt a megfelelő
csatlakoztatás érdekében tekintse meg az
“USB PC kapcsolat” című részt.
Az időzítő ki- és bekapcsolása
● A távirányítón lévő TIMER ON/OFF gombbal
aktiválhatja az utolsó beállítást illetve
kikapcsolhatja az időzítőt.
➜ Bekapcsolás után a beállított időpont néhány
másodpercig látható lesz, majd a készülék
visszatér az utolsó aktív forráshoz vagy készenléti
üzemmódban marad.
➜ Kikapcsoláskor a kijelzőn az “OFF”
[KIKAPCSOLVA] üzenet jelenik meg.
Megjegyzés:
– Amennyiben 90 másodpercig nem nyom meg
egyetlen gombot sem, a készülék kilép az időzítő
beállítása üzemmódból.
– Az USB időmérő nem működik, amikor a
számítógép készenléti üzemmódban van.

4 A à vagy a á (órák állítása) és a í vagy a ë
(percek állítása) gombokat ismételten
megnyomva állítsa be az ébresztés kívánt
időpontját.
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Az időzítő beállítása

Műveletek az időzítővel
Elalvás-időzítés beállítása
Ez a funkció a készüléket egy előre beállított
időpontban Eco Power készenléti üzemmódba
kapcsolja.

1 Nyomja meg többször egymás után a SLEEP
gombot, amíg el nem éri a kívánt időpontot.
➜ Az alábbiak közül választhat (időtartam
percben):
15 ™ 30 ™ 45 ™ 60 ™ 90 ™ 120 ™
OFF [KI] ™ 15 …
➜ A SLEEP üzenet jelenik meg, kivéve “OFF”
[KIKAPCSOLVA] üzemmódban.
➜ A beállítás megtekintéséhez vagy
módosításához ismételje meg a fenti lépéseket.

2 Mielőtt Eco Power készenléti módba kapcsolna, a
rendszer 10 másodpercig visszaszámol a kijelzőn.
“SLEEP 10” ™ “SLEEP 9”.... ™
“SLEEP 1” ™ “SLEEP”
Az elalvás-időzítés törlése
● Nyomja meg többször egymás után a SLEEP
gombot, amíg a kijelzőn az “OFF”
[KIKAPCSOLVA] üzenet meg nem jelenik, vagy
nyomja meg a STANDBY ON B gombot.
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Egyéb készülékek csatlakoztatása
Külső forrás hallgatása
A csatlakoztatott külső hangforrást saját
készüléke hangszóróin keresztül hallgathatja.

1 A vörös / fekete audiokábelek segítségével
csatlakoztassa a készülék AUX IN
(R /L) csatlakozóit a másik audio/vizuális
berendezés (tv-készülék, videomagnó, DVDlejátszó, lézerlemez-lejátszó, vagy CD-író)
AUDIO OUT csatlakozóihoz.
➜ Ha a készülék csak egyetlen hangkimenettel
rendelkezik, azt a bal oldali AUX IN
csatlakozóhoz csatlakoztassa. Használhat olyan
kábelt is, amely egy kábelből “kettőt csinál”
(cinch-kábel), de a kimeneti hang így is monó
marad.

2 Nyomja meg többször az AUX/GAME
gombot, amíg a kijelzőn az “AUX”.

3 A lejátszás megkezdéséhez a csatlakoztatott
berendezésen nyomja meg a PLAY gombot.
Megjegyzés:
– Valamennyi hangszabályzási funkció (DSC, VAC
pl.) elérhető.
– A csatlakoztatás és a helyes használat
részleteivel kapcsolatban mindig tekintse meg a
csatlakoztatandó berendezés használati
útmutatóját.
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Műszaki jellemzők

AUX be ................................................................................. 640 m V
Játékport ................................................................................. 310 mV

Kimenet
Hangszórók ............................................................................... ≥ 8 Ω
Fejhallgatók ........................................................... 32 Ω – 1000 Ω

* (6 Ω, 1 kHz, 10% THD)
LEMEZJÁTSZÓ
Programozható műsorszámok ................................ 99
Frekvenciafelvétel ................. 50 – 18000 Hz, –3 dB
Jel-zaj arány .......................................................... ≥ 62 dBA
Csatorna-elkülönítés ....................... ≥ 35 dB (1 kHz)
MPEG 1 réteg 3 (MP3-CD) ........... MPEG AUDIO
MP3-CD átviteli sebesség .................... 32-256 kbps
................................................................ (128 kbps javasolt)
Mintavételezési frekvenciák .......... 32; 44,1; 48 kHz
USB
Frekvenciafelvétel .............. 50 – 18000 Hz, ≤ Ī3 dB
Jel-zaj arány ............................................................ ≥ 62 dBA
Csatorna-elkülönítés ........................... ≥ 35 dB (1 kHz)
Teljes harmonikus torzítás .............. < 0.3% (1 kHz)

HANGOLÓEGYSÉG
FM hullámhossz-tartomány ......... 87.5 – 108 MHz
MW hullámhossz-tartomány ...... 531 – 1602 kHz
Tárolható rádióállomások száma ........................... 40
Antenna
FM .................................................................................. 75 Ω vezeték
MW ............................................................................. Hurokantenna

HANGSZÓRÓK
Rendszer ............................................. 3 utas, Bass reflex
Impedancia ........................................................................ 8 Ω
Mélynyomó .............................................................. 1 x 6.5"
Magasnyomó ...................... 1 x 2" Ferro fluid cooled
Méretek (szél x mag x mély) ..........................................
...................................................... 348 x 322 x 245 (mm)
Súly ........................................................ Egyenként 4.35 kg
ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK
Anyag/ kivitel ............................................ Polisztirol/fém
Hálózati tápfeszültség ............ 220 – 230 V / 50 Hz
Áramfogyasztás
Működés közben ................................................................ 120 W
Általános készenléti állapotban ................................ < 25 W
Eco Power készenléti állapotban ................................. < 1 W

Méretek (szél x mag x mély) ..........................................
...................................................... 265 x 322 x 390 (mm)
Súly (hangszórók nélkül) ...................................... 8,6 kg

A készülék külső megjelenése és műszaki
jellemzői előzetes értesítés nélkül
változhatnak.
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ERŐSĺTŐ
Kimeneti teljesítmény .................... 2 x 400 W MPO
.................................................................. 2 x 200 W RMS*
Jel-zaj arány ............................................ ≥ 62 dBA (IEC)
Frekvenciafelvétel .............. 63 – 16000 Hz, ≤–3 dB
Bemeneti érzékenység

Hibaelhárítás
FIGYELEM!
A készülék javítását semmilyen körülmények között ne kísérelje meg önállóan, mivel ezzel a jótállást
érvényteleníti. Az áramütésveszély miatt a készüléket ne bontsa meg.
Meghibásodás esetén, mielőtt szakemberhez fordulna, először az alábbi lista segítségével ellenőrizze a
készüléket. Ha a problémát a táblázat segítségével nem tudja megoldani, keresse fel
márkakereskedőjét vagy forduljon a Philipshez.
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✔ EllenŒrizzük, hogy a számítógép Windows 2000/XP
operációs rendszer alatt fut-e.

USB PC kapcsolat üzemmódban a
“NO CONNECTION” [NINCS KAPCSOLAT]
üzenet jelenik meg.

✔ Ellenőrizze az alapvető beállítások helyességét és a
készülék számítógéphez való csatlakoztatását. Lásd a
“Csatlakoztatás” és az “USB PC kapcsolat” fejezeteket.
✔ Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott számítógép be van-e
kapcsolva.

A minimális effektust szeretném a Philips
Sound Agent 2 hang üzemmódjától, amikor
tárolt MP3 zenét hallgatok az USB PC Link
révén.

✔ Válasszuk ki a PRESET - Semleges.
✔ Válasszuk ki a REVERB - Nincs környezeti mód.

A rádiójelek vétele gyenge minőségű.

A kijelzőn a “NO DISC” [NINCS LEMEZ]
üzenet jelenik meg vagy a lemez nem játszható
le.

A készülék gombnyomásra nem reagál.

A készülék hangja nem hallható vagy gyenge
minőségű.
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Megoldás

A Telepítő CD-ROM automatikus telepítése
nem telepítette a Philips Sound Agent 2
programot a PC-re.

✔ Amennyiben a jelek túl gyengék, állítson az antennán
vagy csatlakoztasson külső antennát.
✔ Helyezze egymástól nagyobb távolságra a berendezést
és a tv-készüléket vagy a videomagnót.
✔ Helyezzen be egy lemezt.
✔ A lemezt címkézett oldalával jobbra fordítva helyezze rá
a tálcára.
✔ Vegye ki és tisztítsa meg a lemezt, lásd: “Kezelési és
biztonsági tudnivalók ”.
✔ Helyes formátumú lemezt és lezárt CD-R(W) lemezt
használjon.
✔ Húzza ki a hálózati kábelt, majd csatlakoztassa újból, és
kapcsolja be ismét a készüléket.
✔ Állítson a hangerőn.
✔ Húzza ki a fejhallgatókat.
✔ Ellenőrizze, hogy a hangszórók helyesen vannak-e
csatlakoztatva.
✔ Ellenőrizze, hogy a hálózati kábel megfelelően van-e
csatlakoztatva.
✔ USB PC kapcsolat üzemmódban győződjön meg róla,
hogy a számítógép hangszabályzó beállítása nincs
elnémítva.
✔ Amikor a számítógépen játszik le CD-lemezt: tekintse
meg az “USB PC kapcsolat - Digitális CD audiokimenet
aktiválása ” című fejezetet.

Hibaelhárítás
Megoldás

A távirányító nem működik megfelelően.

✔ A forrást (pl. CD vagy HANGOLÓEGYSÉG üzemmód)
a (ÉÅ, S , T ) funkciógombok megnyomása
előtt válassza ki.
✔ Menjen közelebb a készülékhez a távirányítóval.
✔ Cserélje ki az elemeket.
✔ A távirányítót irányítsa közvetlenül az infravörös
érzékelőre.

A időzítő nem működik

✔ Állítsa be pontosan az órát.
✔ Az időzítő bekapcsolásához nyomja meg a TIMER ON/
OFF gombot.

A készülék automatikusan funkciókat jelenít
meg és a gombok villogni kezdenek.

✔ Nyomja meg és tartsa nyomva a központi egységen a
DEMO STOP gombot. Ezzel kikapcsolja a bemutató
módot.

Tekinste meg a tartozék CD-lemezen a Gyakran Feltett Kérdések (FAQ-Frequently Asked Questions) című részt vagy látogasson el
weboldalunkra a legújabb FAQ frissítésért, amely a következő címen érhető el: “www.audio.philips.com”.
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