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1 Fontos!

•

•

Biztonság
Biztonsági jelzések ismertetése

•
•

A „villám” jelzés arra utal, hogy a készülékben
lévő szigeteletlen anyag áramütést okozhat. A
háztartásban tartózkodók biztonsága érdekében
kérjük, ne távolítsa el a termék védőburkolatát.
A felkiáltójel olyan funkciókra hívja fel a
figyelmet, amelyek használatánál célszerű
figyelmesen elolvasni a mellékelt leírásokat
az üzemeltetési és karbantartási problémák
megelőzéséhez.
FIGYELEM: Tűz vagy áramütés veszélyének
csökkentése érdekében óvja a készüléket az
esőtől vagy nedvességtől, és ne helyezzen rá
folyadékkal telt tárgyakat, például virágvázát.
VIGYÁZAT: Az áramütés elkerülése érdekében
a széles érintkezőkést illessze be teljesen az
aljzat széles nyílásába.
Figyelem
•• A készülék borítását megbontani tilos.
•• Tilos a készülék bármely alkatrészének a kenése.
•• Tilos a készüléket más elektromos berendezésre
ráhelyezni.

•• Ne tegye ki a terméket közvetlen napfény, nyílt láng
vagy hő hatásának.

•• Tilos belenézni a készülékben található lézersugárba.
•• Gondoskodjon arról, hogy a hálózati kábel vagy
csatlakozó könnyen hozzáférhető legyen, és így a
készüléket le tudja választani a hálózati áramról.

•
•

Óvja a készüléket a víztől.
A készülék telepítését a gyártó utasításai
szerint végezze.
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•
•

•

Ne helyezze a készüléket hőt kibocsátó
eszközök, így fűtőtestek, fűtőnyílások,
kályhák vagy működésük során hőt termelő
készülékek (pl. erősítők) közelébe.
Tilos a hálózati kábelre rálépni vagy
azt becsípni, különös tekintettel
ott, ahol az a csatlakozó-aljzatokba,
készülékcsatlakozókba illeszkedik, vagy ott,
ahol kilép a készülékből.
Kizárólag a gyártó által javasolt
tartozékokat használja.
Kizárólag a gyártó által javasolt vagy
a termékhez tartozó szállítókocsival,
állvánnyal, tartóval, rögzítőelemmel vagy
asztallal használja a készüléket. Szállítókocsi
használatakor óvatosan mozgassa a kocsit
és a készüléket, nehogy felboruljon.

Vihar idején, vagy ha hosszabb ideig nem
használja a lejátszót, húzza ki a készülék
csatlakozóját a hálózatból.
A készülék javítását, szervizelését bízza
szakemberre. A készüléket a következő
esetekben kell szervizeltetni: a készülék
bármilyen módon megsérült, például sérült
a hálózati kábel vagy csatlakozó, folyadék
került a készülékbe, ráesett valami, a
készüléket eső vagy nedvesség érte, nem
működik megfelelően vagy leejtették.
Akkumulátor használata VIGYÁZAT – Az
akkumulátorszivárgás személyi sérülést,
tárgyak/eszközök vagy magának a
készüléknek a károsodását okozhatja, ezért:
• Megfelelően helyezze be az
akkumulátort, ügyeljen a készüléken
látható + és - jelölésekre.
• Ne keverje az elemeket (régi és új,
vagy szén és alkáli stb.).
• Vegye ki az akkumulátorokat, ha
hosszabb ideig nem használja a
készüléket.

•

•
•
•

Az elemeket és elemcsomagokat óvja a
magas hőmérséklettől, ezért ne tegye ki
például közvetlen napfény hatásának, ne
helyezze tűz közelébe stb.
A készüléket ne tegye ki cseppenő,
fröccsenő folyadéknak.
Ne helyezzen a készülékre semmilyen
veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgyat,
égő gyertyát).
Ha a hálózati csatlakozódugó vagy
készülékcsatlakozó használatos
megszakítóeszközként, akkor mindig
működőképesnek kell lennie.
Vigyázat

•• A készülék vezérlőinek jelen kézikönyvben leírtaktól

eltérő működtetése, illetve működésének módosítása
veszélyes sugárzást vagy más szempontból rendellenes
működést eredményezhet.

HU

3

2 Megjegyzés
A WOOX Innovations által kifejezetten jóvá
nem hagyott változtatások és átalakítások a
készüléken semmissé tehetik a felhasználó jogait
e termék működtetésére vonatkozóan.

A WOOX Innovations kijelenti, hogy ez a
termék megfelel az 1999/5/EK irányelv lényeges
előírásainak és kiegészítéseinek. A Megfelelőségi
nyilatkozat a www.philips.com/support. címen
olvasható.

hulladékként.Tájékozódjon az akkumulátorok
szelektív hulladékkezelésére vonatkozó helyi
szabályozásokról, mivel a feleslegessé vált
akkumulátorok helyes kiselejtezésével segít
megelőzni a környezet és az emberi egészség
károsodását.
Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók
A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges
csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani
a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható
legyen a következő három anyagra: karton
(doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén
(zacskó, védő habfólia).
A rendszerben található anyagokat erre
specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni
és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a
csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és
régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi
előírásokat.
A készüléken a következő címke található:

Ez a termék kiváló minőségű anyagok és
alkatrészek felhasználásával készült, amelyek
újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.

A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekes
kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre
vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv.
Tájékozódjon az elektromos és elektronikus
termékek szelektív hulladékként történő
gyűjtésének helyi feltételeiről.
Cselekedjen a helyi szabályozásoknak
megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket
gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól. A
feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével
segít megelőzni a környezet és az emberi
egészség károsodását.

II. TECHNIKAI OSZTÁLYÚ, kettős szigetelésű
készülék védelmi földelés nélkül.

A Bluetooth® szó mint jelölés és a logók
a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonai, a WOOX
Innovations engedéllyel használja ezeket a
megjelöléseket.
Megjegyzés
•• A típustábla a készülék hátsó részén található.

A termék akkumulátorai megfelelnek a
2006/66/EK európai irányelv követelményeinek,
ezért ne kezelje ezeket háztartási
4
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Másolásvédett anyagokról (beleértve
a számítógépes programokat, fájlokat,
közvetítéseket és hangfelvételeket) készített
illetéktelen másolatok szerzői jogok
megsértését képezhetik, és bűncselekménynek
minősülhetnek. Ez a berendezés nem
használható ilyen célokra.
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3 Az Ön mikro
Hi-Fi rendszere
Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt,
és üdvözöljük a Philips világában! A Philips
által biztosított támogatás teljes körű
igénybevételéhez regisztrálja a terméket a www.
Philips.com/welcome címen.

Bevezetés
A készüléken a következő funkciók
használhatók:
• hangfelvételek hallgatása lemezről, USBtárolóeszközökről, Bluetooth funkciós
eszközökről vagy egyéb külső eszközökről;
• váltás két hangforrás között az átkeverővel;
• FM és AM rádióállomások vétele;
• mikrofonon keresztül bevitt beszéd vagy
ének kihangosítása a készülék hangszóróin
keresztül, valamint
• hangrögzítés USB-tárolóeszközre.
A hangzás gazdagítása érdekében, az egység a
következő hanghatásokkal rendelkezik:
• Digitális hangszabályzás (DSC)
• Dinamikus mélyhangkiemelés (DBB)
• DJ-hanghatások
• NX Bass mélyhangkiemelés

A doboz tartalma
Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát:
• Főegység, 1 db
• Távvezérlő 2 AAA akkumulátorral
• FM-antennakábel x 1
• 1 db AM-keretantenna
• Rövid használati útmutató
• Biztonsági és figyelmeztető tájékoztató

6

HU

A főegység áttekintése
{

a

z
y

b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l

x
c
e
w
v
u
t
s

m

no

a Lemeznyílás
b DELETE
• USB A módban USB-eszközön tárolt
hangfájlok törlése.
c

•

A/B
USB-háttértárak csatlakoztatásához.

d REC
• USB A módban hangrögzítés USBeszközre.
e AUDIO IN A/B
• Külső audioeszköz csatlakoztatása.
f MIC 1/2 (Mikrofoncsatlakozók)
• Mikrofoncsatlakozó
g MIC Hangerőgomb
• A mikrofon hangerejének beállítása.
h AUX
• Hangforrás választása külső eszközről:
DVD, számítógép, televízió vagy
játékkonzol.

pq n r

i Kijelzőpanel
• Állapot megjelenítése.
j AUTO DJ
• USB A módban az AUTO DJ hanghatás
automatikus alkalmazása.
k DJ EFFECT
• A DJ-hanghatások kézi alkalmazása CD,
USB A, Bluetooth, Tuner, vagy A módú
Audio üzemmódban.
l DJ EFFECT tárcsa
• A DJ és az AUTO DJ hanghatások
szintjének beállítása.
m Vezérlőpanel (bal)
• A Source A módok (Lemez, USB
A, Bluetooth, és Tuner) lejátszásának
vezérlése.
n Forrásválasztó
• Hangforrás kiválasztása.

HU
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o

(bal)
Lemez vagy USB A módban a lejátszás
leállítása.
• Kilépés a felvételi folyamatból.
• Tuner módban váltás az FM és az AM
sávok között.
•

p CROSS FADER
• A bal és a jobb csatorna egyensúlyának
beállítása a lejátszás közben.
q

•

(jobb)
Lejátszás leállítása USB B üzemmódban.

r Vezérlőpanel (jobb)
• A lejátszás szabályozása USB B
üzemmódokban.
s Hangerő gomb
• Hangerő beállítása.
t

u

•

A készülék bekapcsolása vagy
készenléti állapotba helyezése.

•

A hangszóró-világítási hatás be- és
kikapcsolása.

v Egyéni hangszínszabályozó
• CUSTOM módban a
hangszínszabályozó 5
frekvenciatartománya a csúszkákkal
szabályozható.
w NX Bass gomb
• Az NX Bass hatás be- és kikapcsolása.

A távvezérlő áttekintése
a

e

s
r
q
o
e

f
g

p
o

h

n

i
j
k

m
l

b
c
d

a

z

•

A lemez kiadása.

{ Bluetooth jelzőfény
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A készülék bekapcsolása vagy
készenléti állapotba helyezése.

b Forráskiválasztó gombok
• Egy forrás kiválasztása.
c USB RECORD
• Felvétel USB-egységre.
d

x DBB
• Dinamikus mélyhangkiemelés be- és
kikapcsolása.
y Hanghatások gombjai
• Tárolt hangszín kiválasztása.

•

e

•

•

Lejátszás indítása és szüneteltetése
Lemez, USB A és Bluetooth
üzemmódban.
/

Az előző vagy a következő zeneszámra
ugrás Lemez, USB A és Bluetooth
üzemmódban.

f AUTO DJ
• USB A módban az AUTO DJ hanghatás
automatikus alkalmazása.

g

•
•

Lemez vagy USB A módban a lejátszás
leállítása.
Kilépés a felvételi folyamatból.

h ALB/PRESET+/• Ugrás az előző/következő albumra.
• Tárolt rádiócsatorna kiválasztása.
i MUTE
• Hangerő elnémítása vagy visszaállítása.
j DBB
• Dinamikus mélyhangkiemelés be- és
kikapcsolása.
k DSC
• Tárolt hangszín kiválasztása.
l USB B
• Lejátszás indítása vagy szüneteltetése
USB B üzemmódban.
m USB B
• Lejátszás leállítása USB B üzemmódban.
n VOL +/• Hangerő beállítása.
o

•
•

/
Rádiófrekvencia beállítása.
Keresés zeneszámon belül Lemez/USB
A üzemmódban.

p LIGHT
• A hangszóró-világítási hatás be- és
kikapcsolása.
q USB DELETE
• USB A módban az USB-eszközön
tárolt hangfájlok törlése.
r PROG
• Műsorszámok beprogramozása.
• Rádióállomások beprogramozása.
s MODE
• Lemez és USB A üzemmódban
lejátszási mód választása.

HU
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4 Csatlakoztatás

2

Csatlakoztassa az AM-keretantennát
a főegység hátoldalán található AMcsatlakozóhoz.

Az FM-antenna
csatlakoztatása.
Csatlakoztassa a tartozék FM-antennát a
főegység hátoldalán található FM-csatlakozóba.

Tápcsatlakozás bekötése
Vigyázat
•• Fennáll a termék károsodásának veszélye! Győződjön

AM-antenna csatlakoztatása

meg arról, hogy a tápfeszültség megegyezik-e a készülék
hátoldalán vagy alján feltüntetett feszültséggel.
•• Áramütésveszély! A hálózati kábelt minden esetben a
csatlakozódugónál fogva húzza ki az aljzatból. A kábelt
tilos húzni.

Megjegyzés
•• A jobb vétel érdekében állítsa be az AM-antenna
helyzetét.

1

Szerelje össze az AM-keretantennát.

10
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Megjegyzés
•• Az elektromos hálózathoz való csatlakoztatás előtt

győződjön meg róla, hogy minden más csatlakoztatást
elvégzett.

Csatlakoztassa a hálózati csatlakozót a fali
aljzathoz.

Tanács
•• Szállításkor, illetve amikor éppen nem használja a

készüléket, rendezetten (és a padlószint felett) tárolhatja
a tápkábelt, ha a kábelrögzítővel a készülék hátsó
paneléhez rögzíti.

HU
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5 Üzembe
helyezés
Vigyázat
•• A készülék vezérlőinek jelen kézikönyvben leírtaktól

eltérő működtetése, illetve működésének módosítása
veszélyes sugárzást vagy más szempontból rendellenes
működést eredményezhet.

A fejezetben bemutatott műveleteket a
megadott sorrendben végezze el.
Ha a Philips vállalat ügyfélszolgálatához fordul,
szükség lesz a termék típus- és gyári számára. A
típusszám és a sorozatszám a készülék hátulsó
részén található. Írja ide a számokat:
Típusszám: __________________________
Gyári szám: ___________________________

A távvezérlő előkészítése
Megjegyzés
•• Ha az akkumulátort rosszul helyezi be, felrobbanhat.

Cserélni csak azonos vagy egyenértékű típussal szabad.

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

A távvezérlő elemeinek cseréje:

1
2
3

12

Nyissa ki az elemtartó rekesz fedelét.
Helyezzen be két darab AAA típusú
elemet; ügyeljen a megfelelő polaritásra
(+/-).
Zárja be az elemtartó rekeszt.

HU

Bekapcsolás
Nyomja meg a gombot.
»» Az egység visszaáll az utoljára
kiválasztott forrásra.

Készenléti üzemmódba kapcsolás
A készülék készenléti üzemmódba
kapcsolásához nyomja meg a gombot.
»» A kijelzőpanel háttérvilágítása
elhalványul.
A készülék Eco készenléti állapotra váltása:
Készenléti üzemmódban tartsa lenyomva 2
másodpercig a gombot.
»» A kijelzőpanel háttérvilágítása kikapcsol.

6 Lejátszás

Lejátszás USB A-tárolóeszközről

Lejátszás lemezről vagy USBeszközről
Lemez lejátszása
Megjegyzés
•• Ellenőrizze, hogy a lemezen van-e lejátszható
audiotartalom.

1
2
3
4
5

A CD gombbal válassza ki a lemez
hangforrást.
Csúsztassa a bal szélre a CROSS FADER
csúszkát.

Megjegyzés
•• Ellenőrizze, hogy az USB-eszköz rendelkezik-e

lejátszható, támogatott formátumú audiotartalommal.

Nyomja meg a gombot a főegységen a
lemeztálca kinyitásához.

1

Helyezzen egy lemezt a lemeztartóba úgy,
hogy a feliratos oldala nézzen felfelé.

2

A
gomb megnyomásával kezdheti meg
a lejátszást.
• A lejátszás szüneteltetéséhez / a
lejátszás folytatásához nyomja meg az
gombot.
• A lejátszás leállításához nyomja meg a
(bal) gombot.
• Másik zeneszám kiválasztásához nyomja
meg a vagy a gombot.
• Egy album kiválasztásához nyomja meg
az ALB/PRESET+/- gombot.
• Egy műsorszám közbeni kereséshez
tartsa nyomva a
/
gombot, majd
engedje fel a normál lejátszáshoz való
visszatéréshez.

3
4
5
6

Csatlakoztassa az eszköz USB-csatlakozóját
az
A jelű aljzatba.
Az USB A forrás kiválasztásához nyomja
meg az USB A gombot.
Csúsztassa a bal szélre a CROSS
FADERcsúszkát.
Az ALB/PRESET+/- gomb lenyomásával
választhat ki egy albumot.
Hangfájl kiválasztásához nyomja meg a
vagy a gombot.
A
gomb megnyomásával kezdheti meg
a lejátszást.
• A lejátszás szüneteltetéséhez / a
lejátszás folytatásához nyomja meg az
gombot.
• A lejátszás leállításához nyomja meg a
(bal) gombot.
• A hangfájlokon belüli kereséshez tartsa
nyomva a
vagy a
gombot, majd
engedje fel a normál lejátszáshoz való
visszatéréshez.

HU
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2

Törlés USB-eszközről

1
2
3
4

5

USB A módban nyomja meg a
zenelejátszás leállításához.

gombot a

Hangfájlokat tartalmazó mappa
kiválasztásához nyomja meg az ALB/
PRESET+/- gombot.
Hangfájl kiválasztásához nyomja meg a
vagy a gombot.
Nyomja meg ismételten a USB DELETE
gombot a következő kiválasztásához:
• [DEL FILE] (Fájl törlése): Jelenlegi
hangfájl törlése
• [DEL DIR] (Könyvtár törlése): Jelenlegi
audiokönyvtár törlése.
• [FORMAT] (Formázás): Az összes fájl
törlése az USB-eszközről.
A választás jóváhagyásához nyomja meg az
gombot.
»» Megerősítő üzenet jelenik meg.
•

A művelet megszakításához nyomja
meg a gombot.
Megjegyzés

•• Ez a funkció nem érhető el USB B módban.

3

Készítse elő a felvételi forrást.
• Lemez: Válassza a CD forrást, helyezze
be a lemezt, majd válassza ki a rögzíteni
kívánt számot.
• Rádió: Hangoljon a kívánt
rádióállomásra.
• AUDIO IN/AUX: Válassza ki az
AUDIO IN vagy AUX forrást, majd
csatlakoztasson külső eszközt, és kezdje
meg a lejátszást.
• USB B: Válassza az USB B forrást,
csatlakoztassa az eszközt, majd válassza
ki a lejátszandó hangfájlt.
A felvétel megkezdéséhez nyomja meg a
USB RECORD gombot.
• Lemez üzemmódban nyomja meg az
USB RECORD gombot ismételten a
következő kiválasztásához:
A [REC ONE] (egy zeneszám felvétele):
Az első/aktuális zeneszám felvétele.
B [REC ALL] (összes zeneszám felvétele):
Minden zeneszám / a hátralévő
zeneszámok másolása.
»» A lejátszás automatikusan elindul a
lemez vagy a kiválasztott zeneszám
elejéről, és a felvétel megkezdődik.
•

Vigyázat
•• A [FORMAT] (Formázás) művelet választásakor az

USB-eszközön tárolt összes fájl (nem csak a hangfájlok)
törlődik.

Felvétel készítése USB-egységre
Az MP3-fájlok, a rádióadások, valamint a külső
eszközökről érkező hangjelek rögzítése .mp3
formátumban történik.
Amikor először rögzít hangot egy USB-eszközre,
az eszközön automatikusan egy új mappa jön
létre. Amikor a későbbiekben erre az USBeszközre rögzítenek hangot a készülékkel,
a létrejövő fájlok ennek a mappának az
almappáiba kerülnek. A fájlok és az almappák
számozása a létrehozásuk sorrendjét követi.

1
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Csatlakoztasson USB-eszközt az
aljzathoz.
HU

A

A felvétel leállításához nyomja meg a
gombot.
Megjegyzés

•• Ha az USB-eszköz nem rendelkezik elegendő

memóriával a hangfájlok tárolásához, a „Full memory”
(Memória megtelt) felirat jelenik meg.
•• Ez a funkció nem használható USB B és Hangkeverés
üzemmódban.
•• Ez a funkció nem használható az AUTO DJ és a DJ
EFFECT hanghatások kiválasztásakor.

Lejátszás USB B-eszközről

Lejátszási opciók
Ismételt és véletlenszerű lejátszás

1

2
1
2
3
4

Csatlakoztassa az eszköz USB-csatlakozóját
az
B jelű aljzatba.
A forrásválasztó elforgatásával válassza ki az
USB B forrást.
Csúsztassa a jobb szélre a CROSS FADER
csúszkát.
A lejátszás vezérléséhez használja a
készülék felső részén található (jobb oldali)
lejátszási vezérlőpanelt.
• A lejátszás indításához,
szüneteltetéséhez, illetve folytatásához
nyomja meg a
gombot.
• Album kiválasztásához nyomja meg a
+/- gombot.
• Hangfájl kiválasztásához nyomja meg a
vagy a
gombot.
• A lejátszás leállításához nyomja meg a
(jobb) gombot.
• A hangfájlokon belüli kereséshez tartsa
nyomva a
vagy a
gombot, majd
engedje fel a normál lejátszáshoz való
visszatéréshez.

Lemez vagy USB A módban nyomja meg
ismételten a MODE gombot a következő
kiválasztásához:
• [REP ONE] (egy ismétlése): az aktuális
zeneszám ismételt lejátszása.
• [REP ALL] (mind ismétlése): minden
zeneszám ismételt lejátszása.
• [RANDOM] (véletlen lejátszás):
zeneszámok véletlenszerű lejátszása.
A normál lejátszáshoz való visszatéréshez
nyomja meg ismételten a MODE gombot
az [OFF] (ki) beállításához.
Megjegyzés

•• A véletlen sorrendű lejátszást nem lehet kiválasztani
programozott zeneszámok lejátszása esetén.

Műsorszámok beprogramozása
Legfeljebb 40 zeneszám beprogramozására van
lehetőség.

1
2
3
4
5
6

Lemez vagy USB A üzemmódban a lejátszás
megállításához nyomja meg a gombot.
A programozási üzemmód aktiválásához
nyomja meg az PROG gombot.
»» A képernyőn villog egy szám.
MP3 műsorszámoknál nyomja meg a
ALB/PRESET+/- gombot egy album
kiválasztásához.
A zeneszám sorszámának kiválasztásához
nyomja meg a vagy a gombot, majd a
PROG gombot a választás megerősítéséhez.
További zeneszámok beprogramozásához
ismételje meg a 3–4. lépést.
A
gomb megnyomásával lejátszhatja a
kiválasztott zeneszámot.
• A program törléséhez nyomja meg a
gombot.
Megjegyzés

•• Ez a funkció nem érhető el USB B módban.
HU
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Zene lejátszása Bluetooth
segítségével
A készülék vezeték nélküli Bluetooth
technológiát használ arra, hogy a Bluetootheszközről a rendszerre közvetítse a zenét.
Megjegyzés
•• Ellenőrizze, hogy a Bluetooth-eszköz kompatibilis-e
ezzel a termékkel.

•• Mielőtt eszközt párosítana a készülékkel, tekintse át

a készülék felhasználói kézikönyvének Bluetoothkompatibilitással kapcsolatos részét.
•• Az egység és a Bluetooth-eszköz közötti optimális
működési távolság körülbelül 10 méter.
•• A termék legfeljebb 8 párosított eszközt tud tárolni.
•• Az egység és a Bluetooth-eszköz között található
bármilyen akadály csökkentheti a működési távolságot.
•• Az interferencia elkerülése érdekében tartsa távol más
elektronikus eszközöktől.

1
2
3
4

5

Csúsztassa a bal szélre a CROSS FADER
csúszkát.
A készülék Bluetooth funkciójának
bekapcsolásához nyomja meg a Bluetooth
gombot.
»» A Bluetooth jelzőfény villog.
Engedélyezze a Bluetooth funkciót
a Bluetooth készüléken, és keressen
Bluetooth eszközöket (a készülék használati
útmutatója szerint).
Ha a készülék kijelzőjén megjelenik a
[PHILIPS NTRX500] (Philips NTRX500)
elem, válassza ki azt a párosítás és a
csatlakozás megkezdéséhez. Szükség esetén
adja meg az alapértelmezett „0000” jelszót.
»» A sikeres párosítást és kapcsolódást
követően a LED-jelzőfény folyamatosan
kéken világít.
Játsszon le hangot az eszközön.
»» Megkezdődik az eszköze és a készülék
közötti hangátvitel.
•

16
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A lejátszás indításához,
szüneteltetéséhez, illetve folytatásához
nyomja meg a
gombot.

•

Másik zeneszám kiválasztásához nyomja
meg a vagy a gombot.
A Bluetooth-kompatibilis készülék
csatlakozásának bontása:
• Kapcsolja ki a Bluetooth funkciót az
eszközön; vagy
• helyezze az eszközt a hatótávolságon
kívülre.
Másik Bluetooth-kompatibilis eszköz
csatlakoztatása:
• Kapcsolja ki a Bluetooth-funkciót az aktuális
eszközön, majd csatlakoztassa a másik
eszközt.

Külső eszköz hallgatása
A hangsugárzó segítségével külső
audioeszközről is hallgathat zenét.

Lejátszás MP3-lejátszóról

1
2
3

4

Az MP3 link forrás kiválasztásához nyomja
meg a AUDIO A gombot.
Csúsztassa a bal szélre a CROSS FADER
csúszkát.
Csatlakoztasson egy mindkét végén 3,5
mm-es csatlakozóval ellátott audiokábelt
(nem tartozék):
• a készüléken található AUDIO IN A
aljzatba, valamint
• az MP3-lejátszó fejhallgatócsatlakozójába.
Játsszon le hangot az MP3-lejátszón (lásd
annak használati útmutatóját).
Tanács

•• Ha az MP3-lejátszó az AUDIO IN B csatlakozóhoz

van csatlakoztatva, akkor a készülék forrásválasztójának
elforgatásával válassza ki a B módú Audio forrást.

Lejátszás egyéb hangeszközről
A készülékhez számítógépet vagy más
hangeszközöket is csatlakoztathat.

1
2

3

Az AUX ismételt megnyomásával válthat a
GAME, PC-IN, TV és DVD forrás között.
Csatlakoztassa a fehér és a piros kábeleket
(nem tartozék):
• a készülék hátulján található AUX
aljzatokhoz és
• a számítógép fejhallgatócsatlakozójához vagy a külső egység
AUDIO OUT csatlakozójához.
Játsszon le hangot az eszközön (lásd annak
használati útmutatóját).

HU
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7 Rádió hallgatása

»» A készülék automatikusan eltárolja a
megfelelő jelerősséggel rendelkező
rádióállomásokat.
»» Ha minden elérhető rádióállomás
eltárolásra került, a rendszer az első
tárolt rádióadót kezdi sugározni.

Rádióállomások behangolása
Tanács
•• A rádióinterferencia elkerülése érdekében tartsa távol
az egységet más elektronikus eszközöktől.

•• A jobb vétel érdekében húzza ki teljesen az antennát és
állítsa a megfelelő helyzetbe.

1
2
3

4

Csúsztassa a bal szélre a CROSS FADER
csúszkát.
Nyomja meg a távirányító TUNER gombját
vagy a készülék (bal) gombját többször
az AM vagy az FM vevő kiválasztásához.
Tartsa nyomva az
vagy
gombokat 2
másodpercig.
»» Megjelenik a [SEARCH] (keresés) felirat.
»» A rádió automatikusan egy erős jellel
rendelkező állomásra hangol.
Ismételje meg a 3. lépést további állomások
beállításához.
• Állomások kézi kereséséhez nyomja
meg többször a
vagy a
gombot,
amíg nem találja az optimális vétel
helyét.

Rádióállomások önműködő
beprogramozása
Megjegyzés
•• Legfeljebb 30 FM és 10 AM rádióállomást
programozhat be.

A hangolás módban tartsa nyomva a PROG
gombot 2 másodpercig, hogy aktiválja az
automatikus program módot.
»» Megjelenik az [AUTO] (Automatikus)
üzenet.
18
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Rádióállomások manuális
beprogramozása
1
2
3
4

Hangoljon be egy rádióállomást.
A programozási üzemmód aktiválásához
nyomja meg az PROG gombot.
»» Megjelenik a pozíció száma.
A ALB/PRESET+/-gombbal rendeljen egy
számot az adott rádióállomáshoz, majd
a megerősítéshez nyomja meg a PROG
gombot.
További állomások tárolásához ismételje
meg az 1–3. lépést.
Tanács

•• Egy beprogramozott állomás törléséhez tároljon másik
állomást a helyére.

Tárolt rádióállomás
kiválasztása
Hangolóegység üzemmódban nyomja meg a
ALB/PRESET+/- gombot egy előre beállított
szám kiválasztásához.

AM-hangolási lépésköz
módosítása
Néhány ország 10 kHz-es (esetenként 9
kHz-es) lépésközt alkalmaz a szomszédos
rádióállomások között.
• AM tuner módban tartsa lenyomva 5
másodpercig a gombot.
»» Ekkor a csatornák közötti lépésköz 9
vagy 10 kHz-es értékre vált.
»» Az AM mód összes tárolt állomása
törlődik és újraprogramozódik.

HU
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8 Hangerő és
hanghatások
állítása
Hangerő beállítása
Lejátszás közben a VOL +/- gombot
megnyomva növelheti vagy csökkentheti a
hangerőt.

•

•

•

Az AUTO DJ hanghatásainak hozzáadásához
nyomja meg többször az AUTO DJ
gombot a következők közötti váltáshoz:
• [METAL] (Metál) és
• [PARTY] (Parti)
Az AUTO DJ hatásainak kikapcsolásához
nyomja meg többször az AUTO
DJ gombot az [OFF] (Ki) lehetőség
kiválasztásához.
A hozzáadott hanghatások előfordulási
gyakoriságának és hangerejének beállításához
forgassa el a DJ EFFECT tárcsát.
Megjegyzés

•• Ezeket a hatásokat az alkalmazás automatikusan és
véletlenszerűen adja hozzá a zenéhez.

Hang némítása
Lejátszás közben nyomja meg a MUTE gombot
az elnémításhoz vagy a hangerő visszaállításához.

Az AUTO DJ hanghatás
alkalmazása
Az AUTO DJ funkcióval különböző hang- és
lejátszási hatások adható automatikusan a
zenéhez:
Hatás
Auto hatás
Egymásba
csúsztatás
Visszapörgetés
Ismétlés
Beatbox
Hangminta

20
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Leírás
Különböző hanghatások
automatikus hozzáadása a
zenéhez.
Az egyik zene halkítása,
valamint a másik zene
hangosítása egyidejűleg.
A zene visszapörgetése egy
adott korábbi pontra.
A zene egy részének
ismétlése.
Beatboxos hatások
hozzáadása a zenéhez.
Hang hozzáadása a lejátszás
közben.

•• Ez a funkció csak USB A üzemmódban érhető el.

A DJ-hanghatások kézi
hozzáadása
Az előre beállított DJ-hanghatásokat saját
kezűleg is hozzáadhatja.
• A DJ EFFECT többszöri megnyomásával
válasszon a következők közül:
• [SCRATCH] (scratch)
• [REVERB] (zengetés)
• [BEAT BOX] (beatbox)
• [YEAH] („jee”)
• A DJ-hanghatások kikapcsolásához nyomja
meg többször az DJ EFFECT gombot az
[OFF] (Ki) lehetőség kiválasztásához.
• A hozzáadott hanghatások hangerejének
beállításához forgassa el a DJ EFFECT
tárcsát.
Megjegyzés
•• Ez a funkció USB B és B módú Audio üzemmódban
nem érhető el.

•

2. fázis: A hangerőszint fokozatosan az
eredeti szintre csökken 10 másodperc
alatt.
»» Megjelenik a [DISCHARGE] (kisütés)
felirat.

Előre beállított hangzás
kiválasztása
A DSC (digitális hangszabályozás) funkció a
különleges hanghatások élményét nyújtja.
• Lejátszás közben a DSC gomb többszöri
lenyomásával választhat a következő
lehetőségek közül:
• [ROCK] (rock)
• [POP] (pop)
• [TECHNO] (techno)
• [JAZZ] (jazz)
• [SAMBA] (szamba)

Mélyhangkiemelés
Az optimális dinamikus mélyhangkiemelést
(DBB) a készülék automatikusan érvényesíti
minden DSC-beállításhoz. A hallgatási
környezetnek legmegfelelőbb DBB-beállítás
manuálisan kiválasztható.
• Lejátszás közben a DBB gomb többszöri
lenyomásával választhat a következő
lehetőségek közül:
• DBB 1
• DBB 2
• DBB 3
• DBB OFF (kikapcsolva)

•

3. fázis: A hangerő 40 másodpercig
normál szinten marad.
»» Megjelenik a [RECHARGE] (újratöltés)
felirat.
Megjegyzés
•• Az NX Bass hatás újbóli aktiválásához nyomja meg újra
a gombot a 3 fázis befejeződése után.

Hangszínszabályzó
beállításainak módosítása
Az egyéni hangszínszabályozó használatával
növelhető és csökkenthető az egyes
frekvenciasávok erősítése, így a saját ízlése
szerint állítható be a hangkimenet.

1
2

Nyomja meg a CUSTOM gombot a
főegységen.
A hangszínszabályozót az 5
frekvenciatartomány csúszkáinak
mozgatásával állíthatja be.

Az NX Bass
mélyhangkiemelés alkalmazása
Az NX Bass hatásai tiszta és életteli jellemzőket
kölcsönöznek a zenének viszonylag kis háttérzaj
mellett.

1
2

Nyissa fel az NX Bass gomb fedelét.
Nyomja meg a NX Bass gombot. A hang 3
fázisban változik:
• 1. fázis: A hangerő megemelkedik, és 5
másodpercig így marad.
»» Megjelenik a [FIRING] (sugárzás)
felirat.
HU
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9 Egyéb jellemzők

3
4

Hang keverése
Lejátszhat hangokat a Source A (Lemez / USB
A / Bluetooth / Tuner / A módú Audio) és a
Source B (USB B / B módú Audio) forrásból
egyszerre is.

1

2

3

Zene lejátszása innen Source A.
• Lemez: Válassza a CD forrást, és
játsszon le egy zeneszámot a betöltött
lemezről.
• Tuner: Hangoljon egy rádióállomásra.
• A módú Audio: Válassza az A módú
Audio forrást, és játsszon le hangot a
csatlakoztatott külső egységen.
• USB A: Válassza az USB A forrást, és
játsszon le hangot a csatlakoztatott
USB A-eszközön.
• Bluetooth: Csatlakoztasson Bluetootheszközt, és játsszon le hangot az
eszközön.
Zene lejátszása innen Source B.
• B módú Audio: Válassza a B módú
Audio forrást, és játsszon le hangot a
csatlakoztatott külső egységen.
• USB B: Válassza az USB B forrást, és
játsszon le hangot az USB B-eszközön.
A CROSS FADER vezérlő használatával
állíthatja be az A és a B forrás csatornái
közötti egyensúlyt a lejátszás közben.

Beszéd vagy ének mikrofonnal
A készülékhez mikrofont csatlakoztatva
rábeszélhet vagy ráénekelhet egy hangforrásra.

1
2
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Csavarja a MIC hangerő-szabályozó
gombot a minimális szintre.
Csatlakoztassa a mikrofont (nem tartozék)
a felső panel MIC 1 vagy MIC 2 aljzatába.
HU

A CD, TUNER, USB A, AUDIO A vagy
AUX megnyomásával válasszon forrást,
majd indítsa el a lejátszást.
Énekeljen vagy beszéljen a mikrofonba.
• A forrás hangerejének beállításához
nyomja meg a VOL +/- gombot.
• A mikrofon hangerejét a MIC
hangerőgomb elforgatásával állíthatja
be.

A díszfény be- és kikapcsolása
A készülék bekapcsolt állapotában a LIGHT
többszöri megnyomásával kapcsolhatja be és ki
a díszvilágítást.

10 Termékadatok
Megjegyzés

Bluetooth
Bluetooth verzió
Támogatott profilok
Hatótávolság

•• A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül

V2.1+EDR
A2DP, AVRCP
10 m (szabad
területen)

módosítható.

Általános információk

Termékjellemzők
Erősítő
Kimeneti összteljesítmény
Válaszfrekvencia
Hangbemenet/MP3csatlakozó

650 W (THD 30%)
60 Hz -16 kHz
500 mV/2000 mV

Tápfeszültség
Teljesítményfelvétel
Eco készenléti
üzemmód
teljesítményfelvétele
USB Direct
USB-port
Méretek - Főegység
(Sz x Ma x Mé)
Tömeg - Főegység

220 - 240 V~, 50/60 Hz
90 W
0,5 W
2.0/1.1 verzió
DC 5 V, 500 mA
390 x 1137 x 477 mm
26 kg

Lemez
Lézertípus
Lemezátmérő
Támogatott lemezek
Audió DAC
Válaszfrekvencia

Félvezető
12 cm / 8 cm
CD, CD-R, CD-RW,
MP3-CD
24 bit / 44,1 kHz
60 Hz -16 kHz

Hangsugárzók
Hangszóró-impedancia

2 x 3 ohm

Tuner
Hangolási
tartomány
Hangolórács
Előre beállított
csatornák
száma

FM: 87,5 - 108 MHz
AM: 531 - 1602 kHz (9 KHz);
530 - 1700 KHz (10 KHz)
100 KHz (FM); 9 KHz/10 KHz
(AM)
30 FM, 10 AM

Tájékoztató USBlejátszhatóságról
Kompatibilis USB-eszközök:
• USB flash-memória (USB 2.0)
• USB flash-lejátszók (USB 2.0)
• Memóriakártyák (a készülékkel való
használathoz egy további kártyaolvasó
szükséges)
Támogatott formátumok:
• FAT12, FAT16 és FAT32 USB vagy
memóriafájl-formátum (szektorméret:
512 byte)
• MP3 átviteli sebesség (adatsebesség): 32
- 320 kb/s és változó átviteli sebesség
• Könyvtárak egymásba ágyazottsági
szintje: legfeljebb 8
• Albumok / mappák száma: legfeljebb 99
• Zeneszámok / felvételek száma:
legfeljebb 999
• ID3 címke (1.2 vagy ennél újabb verzió)
• Unicode UTF8-kódolású fájlnév
(maximális hosszúság: 128 byte)
HU

23

Nem támogatott formátumok:
• Üres albumok: az üres albumok olyan
albumok, amelyek nem tartalmaznak
.mp3 fájlokat. Ezek nem jelennek meg a
készülék kijelzőjén.
• A készülék figyelmen kívül hagyja a
nem támogatott formátumú fájlokat.
Figyelmen kívül hagyja és nem
játssza le például a .doc kiterjesztésű
Word dokumentumokat, illetve a .dlf
kiterjesztésű MP3-fájlokat.
• AAC-, WAV- és PCM-hangfájlok
• WMA-fájlok

Támogatott MP3lemezformátumok
•
•
•
•
•
•
•

ISO9660, Joliet
Címhosszúság legfeljebb: 999 karakter (a
fájlnév hosszúságától függően)
Maximális albumszám: 99
Támogatott mintavételi frekvenciák: 32 kHz
/ 44,1 kHz / 48 kHz
Támogatott bitsebességek: 32-320 (kb/s),
változtatható bitsebességek
ID3 címke (1.2 vagy ennél újabb verzió)
Könyvtárak egymásba ágyazottsági szintje:
legfeljebb 8

Karbantartás
A készülékház megtisztítása
• A tisztításhoz használjon egy puha, enyhe
tisztítószerrel kissé megnedvesített
anyagot. Ne használjon alkohol- vagy
ammóniatartalmú tisztítószert, illetve
dörzshatású anyagokat.
Lemezek tisztítása
• Ha egy lemez piszkos lesz, egy tisztítókendő
segítségével végezze a tisztítását. A lemez
középről kifelé haladva tisztítsa.
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•

Ne használjon oldószereket, mint például
benzin, hígító, kereskedelmi forgalomban
kapható tisztítószerek, vagy az analóg
lemezekhez való használatra szánt
antisztatikus permeteket.
A lemez lencséjének tiszítása
• A hosszan tartó használatot követően kosz
vagy por gyűlhet össze a lemez lencséjén. A
jó minőség biztosítása érdekében tisztítsa
meg a lemez lencséjét a Philips CD-lencse
tisztítóval, vagy más, kereskedelemben
kapható tisztító segítségével.. Kövesse a
tisztítóval járó utasításokat.

11 Hibakeresés
Vigyázat
•• A készülék borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert
ezzel a garancia érvényét veszíti.
Ha a készülék használata során problémákba
ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt
szakemberhez fordulna. Ha a probléma
továbbra is fennáll, látogasson el a Philips
weboldalára (www.philips.com/support). Amikor
felveszi a kapcsolatot a Philips képviseletével,
tartózkodjon a készülék közelében, és készítse
elő a készülék típus- és sorozatszámát.
Nincs áram
•• Győződjön meg arról, hogy az egység
tápkábele megfelelően van-e csatlakoztatva.
•• Ellenőrizze, hogy van-e feszültség a fali
aljzatban.
•• Az energiafelhasználás érdekében
az egység automatikusan készenléti
üzemmódba vált, amennyiben a felhasználó
a lemez lejátszásának végét követően
15 percen keresztül nem használja egyik
vezérlőt sem.
Nincs hang, vagy torz a hang
•• Állítsa be a hangerőszintet.
•• Ellenőrizze, hogy a hangszórók megfelelően
csatlakoznak-e.
Az egység nem reagál
•• Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a hálózati
csatlakozódugót, majd kapcsolja be ismét a
rendszert.
Nem működik a távvezérlő
•• Mielőtt megnyomna bármilyen
funkcióbillentyűt, a távvezérlővel válassza ki
a helyes forrást, ne a főegységgel.
•• Csökkentse a távirányító és az egység
közötti távolságot.
•• Helyezze be az elemeket a jelzéseknek (+/) megfelelő irányú polaritással.
•• Cserélje ki az elemeket.

••

Irányítsa a távvezérlőt közvetlenül az
egység érzékelőjére (a készülék előlapján
található).
A <item> nem észlel lemezt
•• Helyezzen be egy lemezt.
•• Ellenőrizze, hogy nem lett-e lefelé
behelyezve a lemez.
•• Várjon, míg a lencséről elpárolog a
kicsapódott nedvesség.
•• Cserélje ki vagy tisztítsa meg a lemezt.
•• Használjon véglegesített CD-lemezt vagy
megfelelő formátumú lemezt.
Az USB-eszközön található egyes fájlok nem
játszhatók le
•• Az USB-eszközön található mappák vagy
fájlok száma meghaladja az előírt értéket.
Ez nem utal meghibásodásra.
•• A fájlok formátuma nem támogatott.
Az USB-eszköz nem támogatott
•• Az USB-eszköz és a készülék nem
kompatibilisek. Próbálkozzon másik
eszközzel.
A hanghatások nem alkalmazhatók az USB
B-eszközről lejátszott hangokra.
•• Az USB B mód nem támogatja a DBB,
DSC, DJ EFFECT és az AUTO DJ
hatásokat.
USB B-eszközről nem törölhetők fájlok.
•• Az USB B mód nem támogatja az USBtörlés funkciót.
Rossz minőségű rádióvétel
•• Növelje a készülék és más elektromos
berendezések közötti távolságot.
•• A jobb vételhez állítsa be megfelelően az
antenna helyzetét.

A Bluetooth eszközről
Bluetooth-kompatibilis eszközhöz való
csatlakozást követően a hang rossz minőségű.
•• Gyenge a Bluetooth-vétel. Tegye az eszközt
közelebb a készülékhez, vagy távolítson el
minden akadályt a kettő közül.

HU
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Nem lehet csatlakozni a készülékhez.
•• A készülék Bluetooth funkciója nincsen
engedélyezve. A funkció engedélyezésének
módját a készülék felhasználói
útmutatójában találja.
•• A készülék már másik Bluetoothkompatibilis eszközhöz csatlakozik.
Csatlakoztassa le a másik eszközt, majd
próbálja újra.
A párba rendezett eszköz egyfolytában
csatlakozik és lecsatlakozik.
•• Gyenge a Bluetooth-vétel. Tegye az eszközt
közelebb a készülékhez, vagy távolítson el
minden akadályt a kettő közül.
•• Egyes készülékek esetén a Bluetoothkapcsolat energiatakarékossági okok miatt
automatikusan megszakadhat. Ez nem
jelenti a készülék meghibásodását.
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