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Felhasználói kézikönyv

Mindig az Ön rendelkezésére áll!
Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:

 ORT7500
Kérdése 

van? Lépjen 
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1 Biztonság

A lejátszó használata előtt figyelmesen olvassa el 
az utasításokat. A garancia nem terjed ki azokra 
a hibákra, amelyek az utasítások figyelmen kívül 
hagyása miatt keletkeztek.

 

Áramütés	veszélye	vagy	tűzveszély!
• Óvja a készüléket és tartozékait 

csapadéktól vagy egyéb folyadéktól. 
Soha ne helyezzen a készülék közelébe 
folyadékot tartalmazó edényt, például 
vázát. Ha a készülékre vagy a készülékbe 
folyadék kerülne, azonnal húzza ki az 
elektromos hálózati csatlakozót. Használat 
előtt vizsgáltassa meg a készüléket a Philips 
vevőszolgálattal.

• Ne tegye ki a készüléket és tartozékait 
nyílt láng vagy hőforrás hatásának, például 
közvetlen napfénynek.

• Soha ne helyezzen tárgyakat a készülék 
szellőzőibe vagy egyéb nyílásaiba.

• Ha a hálózati csatlakozódugó vagy 
készülékcsatlakozó használatos 
megszakítóeszközként, akkor mindig 
működőképesnek kell lennie.

• Villámlással járó vihar előtt húzza ki a 
készülék tápkábelét.

• A hálózati kábel eltávolításakor soha ne a 
kábelt, hanem a csatlakozódugót fogja.

• A termék borítását megbontani tilos.

Rövidzárlat	veszélye	vagy	tűzveszély!
• Mielőtt csatlakoztatná a készüléket a 

hálózati aljzathoz, győződjön meg arról, 
hogy a hálózati feszültség megfelel-e a 
készülék hátoldalán feltüntetett értéknek. 
Eltérő feszültségérték esetén soha ne 
csatlakoztassa a készüléket a hálózati 
aljzathoz.

• Ne tegye ki a terméket esőnek, víznek, 
napfénynek és sugárzó hőnek.

• Soha ne erőltesse a tápcsatlakozók 
csatlakoztatását vagy eltávolítását. A 

kilazult tápcsatlakozók szikrát vagy tüzet 
okozhatnak.

Sérülésveszély vagy a készülék károsodásának 
veszélye!
• Nem szabad, hogy nedvesség és kifröccsent 

folyadék érje a készüléket!
• Ne helyezzen a készülékre semmilyen 

veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgyat, 
égő gyertyát).

• Soha ne helyezze a készüléket vagy 
bármilyen más tárgyat a hálózati kábelekre 
vagy más elektromos berendezésre.

• Ha a készüléket 5 °C alatti hőmérsékleten 
szállítja, akkor a kicsomagolás után várjon, 
amíg a készülék hőmérséklete eléri a 
környezet hőmérsékletét, és csak ezután 
dugja be a tápkábelt a hálózati aljzatba.

• Kizárólag a gyártó által javasolt 
tartozékokat használja.

Túlmelegedés	veszélye!
• Ne helyezze a készüléket túl szűk helyre. 

A megfelelő szellőzés érdekében mindig 
hagyjon legalább 10 cm szabad helyet a 
készülék körül. 

• Ellenőrizze, hogy függöny vagy egyéb tárgy 
nem takarja-e el a készülék szellőzőnyílásait.

Megjegyzés

 • A típustábla a készülék hátoldalán található.

Fontos tudnivalók egyesült 
királyságbeli felhasználóknak.
Hálózati	biztosíték

Ezek a tudnivalók kizárólag egyesült királyságbeli 
hálózati csatlakozóval rendelkező készülékekre 
vonatkozik.

A termék engedélyezett, öntött 
csatlakozódugóval van felszerelve. A biztosíték 
cseréjekor ügyeljen rá, hogy
• a csatlakozón található besorolás
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• megfelel a BS 1362 szabványnak, és
• rendelkezik az ASTA tanúsító jelzéssel.

Ha nem biztos az előírt biztosíték típusával 
kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a 
forgalmazóval.

Figyelmeztetés: Az EMC-irányelv (2004/108/
EK) értelmében a ne csatlakoztassa le a 
csatlakozódugót a hálózati kábelről.

A dugó csatlakoztatása

A tápkábel vezetékeinek színezése a következő: 
kék = nulla (N, neutral), barna = fázis (L, live).

Ha a színek nem egyeznek meg a dugó színeivel, 
a következő módon tudja azonosítani a dugó 
érintkezőit:

1 A kék vezetéket csatlakoztassa az N jelzésű 
vagy fekete aljzathoz. 

2 A barna vezetéket csatlakoztassa az L 
jelzésű vagy piros aljzathoz.

3 Egyik vezetéket se csatlakoztassa a 
dugóban található E (vagy e) jelű földelt 
aljzathoz vagy a zöld (vagy zöld és sárga) 
aljzathoz.

Mielőtt visszahelyezné a dugó fedelét, győződjön 
meg róla, hogy a vezetékkapocs nemcsak 
a kábelben lévő két vezetékre, hanem a 
kábelköpenyre is csatlakozik.

Felhasználói jogok az Egyesült Királyságban

Előfordulhat, hogy a felvételkészítéshez és 
lejátszáshoz engedély szükséges. Lásd az 1956-
os Szerzői Jogi Törvényt és az 1958 - 1972 
közötti Előadóművész-védelmi Törvényeket.
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2 Az Ön 
DAB+rádiója

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és 
üdvözöljük a Philips világában! A Philips által 
biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja 
termékét a www.philips.com/welcome oldalon.

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
Ezzel	a	készülékkel	az	alábbi	műveleteket	
hajthatja végre:
• FM rádióállomások hallgatása („rádiós 

adatrendszer” (RDS) támogatva),
• DAB rádióállomások hallgatása („digitális 

hang műsorszórás” (DAB)),
• audio hallgatása külső eszközről AUDIO-

IN (audiobemeneti) aljzaton keresztül, 
• audio hallgatása külső eszközről Bluetooth 

kapcsolaton keresztül.

A doboz tartalma
Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát:

a Digitális rádió

b Felhasználói	kézikönyv

c Hangbemeneti kábel

d Hálózati kábel

e UK	szabvány	szerinti	tápkábel

 User Manual

OR7200
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A termék áttekintése

 
a INFO

• Ismételt gombnyomással megjelenítheti 
a rendelkezésre álló információt.

b SCAN
• A gomb megnyomásával aktiválható a 

következő jól fogható FM rádióállomás 
keresése.

• Tartsa nyomva gombot a következő jól 
fogható FM rádióállomás kereséséhez 
és eltárolásához.

c SOURCE
• A forrás kiválasztásához forgassa el.
• A készenléti üzemmódból normál 

módba váltás érdekében forgassa el a 
kapcsolót.

a
b
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g
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n

d 
• A rendszer készenléti üzemmódból 

normál módba váltása érdekében 
nyomja meg.

• A hangerő beállítása érdekében 
forgassa el.

e 
• FM módban forgassa el a rádióállomás 

manuális behangolása érdekében.
• Forgassa el az FM és DAB menük 

közötti váltáshoz.
• Az FM vagy DAB menükben a gomb 

megnyomásával léphet az alacsonyabb 
szintű menük eléréséhez vagy egy 
választás jóváhagyásához.
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f PRESET
• Egy tárolt rádióállomás kiválasztásához 

forgassa el.

g PROGRAM
• A rádióállomások programozásához 

nyomja meg.

h MENU
• Nyomja meg az FM vagy DAB 

menükbe való belépéshez.

i LCD-képernyő

j AC MAIN~
• Csatlakoztassa a hálózati tápkábelt az 

egységhez.

k AUDIO IN
• Csatlakozzon egy külső eszközhöz egy 

hangbemeneti kábel segítségével.

l DAB SOFTWARE
• Firmware-frissítésre szolgáló aljzat

m 
• USB-aljzat, kizárólag az eszköz töltésére

n Antenna

3	 Kezdő	lépések

A fejezetben bemutatott műveleteket a 
megadott sorrendben végezze el.

Tápcsatlakozás	bekötése

 
Csatlakoztassa a váltakozó áramú hálózati kábelt 
a AC MAIN~ csatlakozóba, majd a fali aljzatba. 

Bekapcsolás
Nyomja le a  gombot vagy forgassa el a 
SOURCE gombot.

 » A készülék visszaáll az utoljára 
kiválasztott forrásra.

• A készülék készenléti üzemmódba 
kapcsolásához nyomja le újra a  
gombot.

Beállíthatja	az	órát.
1 Készenléti üzemmódban tartsa lenyomva 2 

másodpercig a  gombot.
 »  (12 órás időformátum) vagy 

 (24 órás időformátum) villog.

2 Forgassa el a  gombot az időformátum 
kiválasztásához, majd nyomja le a  
gombot a megerősítéshez.
 » Az órát jelző számjegyek villognak.
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3 Forgassa el a  gombot az óra 
beállításához, majd nyomja le a  gombot 
a megerősítéshez.
 » A percet jelző számjegyek villognak.

4 Forgassa el a  gombot a perc 
beállításához.

5 A megerősítéshez nyomja meg a  
gombot.

6 A  gomb elforgatásával választhatja ki 
a DAB óra szinkronizálását, a  gomb 
megnyomásával pedig jóváhagyhatja 
választását.

Rádióállomás automatikus keresése

A SCAN gomb lenyomásával aktiválható az 
automatikus keresés.

 
 » Ha a rendszer talál egy erős jelet 

sugárzó rádióállomást, a keresés leáll, és 
az adott rádióállomás automatikusan 
megszólal.

4 FM-
rádióállomások 
hallgatása

1 Forgassa el a SOURCE gombot a készülék 
FM üzemmódba kapcsolásához.

2 Keressen rádióállomásokat automatikusan 
vagy manuálisan.

Megjegyzés

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

 • Legfeljebb 30 FM rádióállomás tárolására van lehetőség.

Rádióállomás automatikus 
keresése
A SCAN gomb lenyomásával aktiválható az 
automatikus keresés.

  
 » Ha a rendszer talál egy erős jelet 

sugárzó rádióállomást, a keresés leáll, és 
az adott rádióállomás automatikusan 
megszólal.

Rádióállomások automatikus 
tárolása
Nyomja meg és tartsa lenyomva a SCAN 
gombot az automatikus keresés aktiválásához.

 » Miután a keresés befejeződött, az 
elsőként eltárolt rádióállomást kezdi 
sugározni a rendszer.
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• Tárolt rádióállomás behangolásához 
forgassa a PRESET gombot, amíg annak 
frekvenciája meg nem jelenik.

  
Rádióállomások manuális 
beprogramozása
1 Hangoljon be egy rádióállomást.

2 A PROGRAM gomb lenyomásával 
aktiválhatja a programozást.

3 Forgassa el a  gombot egy tárolt 
programsorszám kiválasztásához.

4 A megerősítéshez nyomja meg a  
gombot.
 » A rádióállomást a kiválasztott 

programsorszámmal menti el a 
rendszer.

5 További rádióállomások behangolásához 
ismételje meg az 1–4. lépéseket.

• Egy elmentett rádióállomás behangolásához 
forgassa a PRESET gombot, amíg annak 
frekvenciája meg nem jelenik.

2 sec.

Megjegyzés

 • Ha egy rádióállomást egy korábbi állomás 
programsorszámával ment el, a rendszer felülírja a 
korábbit.

Az RDS-információ 
megjelenítése.
A rádió-adatrendszer (RDS) szolgáltatással az 
FM rádióállomások kiegészítő információkat 
továbbíthatnak a készülékére. Amikor RDS-
jeleket továbbító FM rádióállomásra hangol, 
megjelenik az állomás neve.

1 RDS állomás behangolása

2 Nyomja meg többször az INFO 
gombot a következő információkon való 
végiglépkedéshez (ha rendelkezésre állnak).
• Rádiótext
• Program típusa, például [NEWS] 

(hírek), [SPORT] (sport), [POP M] 
(popzene)...

• Programszolgáltatások
• Mono/sztereó
• Idő
• Dátum
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RDS-programtípusok
Programtípus Leírás Programtípus Leírás
NEWS Hírszolgáltatás FINANCE Pénzügyek
AFFAIRS Politika és aktuális 

témák
CHILDREN Gyermekműsorok

INFO Speciális tájékoztató 
műsorok

SOCIAL Közérdekű műsorok

SPORT Sport RELIGION Vallás
EDUCATE Oktatás és továbbkép-

zés
PHONE IN Betelefonálós műsorok

DRAMA Rádiójátékok és iro-
dalom

TRAVEL Utazás

CULTURE Kultúra, vallás és társa-
dalom

LEISURE Szabadidő

SCIENCE Tudomány JAZZ Dzsesszzene
VARIED Szórakoztató műsorok COUNTRY Country zene
POP M Popzene NATION M Nemzeti zenék
ROCK M Rockzene OLDIES Nosztalgia
MOR M Könnyűzene FOLK M Népzene
LIGHT M Klasszikus könnyűzene DOCUMENT Dokumentumműsor
CLASSICS Klasszikus zene TEST Ébresztési teszt
OTHER M Speciális zenei műsorok ALARM Ébresztés
WEATHER Időjárás

FM	beállítások	módosítása
1 FM üzemmódban nyomja le a MENU gombot az FM menükbe való belépéshez.

2 A  gomb elforgatásával válthat a menük között.

Keresési	beállítások

  
1 A  gomb lenyomásával léphet be az almenükbe.

2 A  gomb elforgatásával választhat opciót.
•  : Csak a jól fogható állomások keresése.
•  : Minden állomás keresése, függetlenül a rádiójel erősségétől.

3 A  gomb lenyomásával erősítheti meg az opciót.
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Hangbeállítások

  
1 A  gomb lenyomásával léphet be az 

almenükbe.

2 A  gomb elforgatásával választhat opciót.
•  : Sztereó kimenet 

engedélyezése abban az esetben is, ha 
az állomás által sugárzott jel gyenge.

•  : Sztereó jelek 
átalakítása monofonikus kimenetűvé 
abban az esetben is, ha az állomás erős 
sztereó jelet sugároz.

3 A  gomb lenyomásával erősítheti meg 
az opciót.

Rendszermenük

  
1 A  gomb lenyomásával léphet a 

rendszermenükbe.

2 A  gomb elforgatásával választhatja ki a 
kívánt almenüt.

• Részletek érdekében tekintse meg a 
„Rendszermenük használata” fejezetet.

5 DAB 
rádióállomások 
hallgatása

Megjegyzés

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

 • Legfeljebb 30 DAB rádióállomás beprogramozására van 
lehetőség.

 • Az Ön közelében lévő DAB rádióállomásokkal 
kapcsolatban kérdezze helyi viszonteladóját, vagy 
látogasson el a következő honlapra: www.WorldDAB.
org

Az	első	használathoz
1 Forgassa el a SOURCE gombot a készülék 

DAB üzemmódba kapcsolásához.

2 Forgassa el a  gombot, amíg a [Full scan] 
(Átfogó keresés) menü meg nem jelenik.

3 A  gomb lenyomásával aktiválható az 
automatikus keresés.
 » A készülék automatikusan eltárolja a 

megfelelő jelerősséggel rendelkező 
rádióállomásokat.

 » Miután a keresés befejeződött, 
automatikusan az elsőként eltárolt 
rádióállomást kezdi sugározni a 
rendszer.

4 Forgassa el a  gombot az állomás 
kiválasztásához, majd nyomja le a  
gombot a hallgatáshoz.



11HU

Tanács

 • A tárolt állomások listájának frissítése érdekében 
ismételt keresési műveletet hajthat végre (tekintse meg 
a „DAB menük használata” > „Állomások keresésének 
megismétlése" fejezetet). 

 • A csatornák manuális beállítása (tekintse meg a 
„DAB menük használata" > „Rádióállomás manuális 
behangolása" fejezetet).

Információ	a	speciális	szimbólumokról

Előfordulhat, hogy szimbólumok jelennek meg 
egy állomás neve előtt.
• H: Az állomás egyike az Ön 10 kedvenc 

rádióállomásának.
• ?: Az állomás nem elérhető vagy inaktív.
•  : Azt jelzi, hogy az adott állomás 

másodlagos szolgáltatást kínáló elsődleges 
állomás.

•  : Azt jelzi, hogy az adott állomás 
másodlagos állomás.

Rádióállomások 
beprogramozása
1 Hangoljon be egy DAB rádióállomást.

2 A PROGRAM gombbal aktiválhatja a 
programozási üzemmódot.

3 Forgassa el a  gombot egy tárolt 
programsorszám kiválasztásához.

4 A megerősítéshez nyomja meg a  
gombot.
 » A rádióállomást a kiválasztott 

programsorszámmal menti el a 
rendszer.

5 További rádióállomások behangolásához 
ismételje meg az 1–4. lépéseket.

• Egy elmentett rádióállomás behangolásához 
forgassa a PRESET gombot, amíg annak 
frekvenciája meg nem jelenik. 

Megjegyzés

 • Ha egy rádióállomást egy korábbi állomás 
programsorszámával ment el, a rendszer felülírja a 
korábbit.

DAB információ 
megjelenítése
A DAB hangsugárzás kijelzésekor az első sorban 
az állomás neve, a második sorban az aktuális 
állomás szolgáltatási információi találhatók.

Nyomja meg többször az INFO gombot a 
következő információkon való végiglépkedéshez 
(ha rendelkezésre állnak).
• Dinamikus címkeszegmens (DLS)
• Jelerősség
• Programtípus (PTY)
• Sávcsoport neve
• Frekvencia
• Jelhiba-sebesség
• Minőségiszint-kodek
• Idő
• Dátum

DAB menük használata
1 DAB üzemmódban a MENU gomb 

lenyomásával léphet be a DAB menükbe.

2 A  gomb elforgatásával válthat a menük 
között.

Tárolt állomás behangolása

  
1 A  gomb megnyomásával férhet hozzá a 

tárolt állomások listájához.
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• Ha nincsenek tárolt DAB állomások, 
a termék elindít egy automatikus 
keresést.

2 Forgassa el a  gombot az állomás 
kiválasztásához.

3 A hallgatás megkezdéséhez nyomja meg a 
 gombot.

Állomások keresésének megismétlése

Az átfogó keresés széles tartományú DAB 
állomáskeresés végrehajtására szolgál.

 
A  gomb megnyomásával kezdheti meg az 
elérhető DAB állomások keresését.

 » A keresés befejezését követően, az 
első észlelt állomás megszólal.

Rádióállomások manuális hangolása

Ennek a funkciónak a segítségével manuálisan 
hangolhat be egy bizonyos csatornát/frekvenciát. 
Az optimális rádióvétel nemcsak az antenna 
megfelelő elhelyezésével, hanem e funkció 
használatával is elősegíthető.

  
1 Az állomások listájához való hozzáféréshez 

nyomja meg a  gombot.

2 Forgassa el a  gombot az 5A és 
13F közötti állomások egyikének 
kiválasztásához.

 
3 A  gomb lenyomásával erősítheti meg 

az opciót.

DRC (Dinamikus tartomány 
ellenőrzése)

A DRC funkció a rádióállomások közötti 
dinamikus tartománybeli különbségeket 
próbálja meg kiküszöbölni bizonyos mértékű 
kompenzálás hozzáadásával vagy eltávolításával.

 
1 A  gomb megnyomásával léphet az 

almenükbe.

2 A  gomb elforgatásával választhat opciót. 
(Az opció utáni csillag az aktuális beállítást 
jelöli.)
•  : Nincs kompenzálás.
•  : Közepes kompenzálás.
•  : Maximális kompenzálás.

3 A  gomb lenyomásával erősítheti meg 
az opciót.

A	nem	fogható	állomások	eltávolítása

Ez az opció listázza az aktív állomásokat, és 
eltávolítja azokat, amelyek, bár megtalálhatók a 
listában, de nem biztosítanak szolgáltatást az Ön 
tartózkodási helyén. A nem fogható állomások 
neve előtt egy kérdőjel (?) jelenik meg.

  
1 A  gomb megnyomásával léphet az 

almenükbe.

2 A  gomb elforgatásával választhat opciót.
•  : Visszatérés az előző menühöz.
•  : Nem fogható állomások 

eltávolítása a listáról.

3 A  gomb lenyomásával erősítheti meg 
az opciót.
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Rendszermenük

  
1 A  gomb lenyomásával léphet a 

rendszermenükbe.

2 A  gomb elforgatásával választhatja ki a 
kívánt almenüt.

• Részletek érdekében tekintse meg a 
„Rendszermenük használata” fejezetet.

6 A rendszer 
menüinek 
használata

A rendszer menüi által a következő műveleteket 
végezheti el:
• ellenőrizheti a termék aktuális szoftverét,
• frissítheti a szoftvert,
• gondoskodhat a rendszer gyári 

alapbeállításokra történő visszaállításáról.

Az aktuális szoftververzió 
ellenőrzése

  
A  gomb megnyomásával megjelenítheti az 
aktuális szoftververziót.

A	termék	visszaállítása

  
1 A  gomb megnyomásával megjelenítheti 

az opciókat.

2 A  gomb elforgatásával választhat opciót.
•  : Visszatérés az előző menühöz.
•  : A rendszer gyári 

alapbeállításokra történő visszaállítása.

3 A  gomb lenyomásával erősítheti meg 
az opciót.
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Upgrade	the	software

  
  
1 Látogasson el a www.philips.com/support 

honlapra.

2 A készülék termékinformációinak keresése 
az „ORT7500/12” kulcsszó használatával.
 » Ha van elérhető frissítéstelepítő 

csomag, a „Firmware	Upgrade	
Readme File” hozzáférhető. A fájl 
pontos neve a különböző nyelveken 
eltérő lehet.

3 Kattintson a „Firmware	Upgrade	Readme	
File” hivatkozására.

4 Olvassa el a szoftverfrissítéssel kapcsolatos 
útmutatásokat, és ezek szerint járjon el.

5 A frissítés végrehajtásához kövesse az 
utasításokat.

7	 Külső	eszköz	
hallgatása

A készülékkel hallgatható külső hangeszköz, 
például MP3-lejátszó is.

1 Forgassa el a SOURCE gombot a készülék 
AUDIO IN (audiobemenet) üzemmódba 
kapcsolásához.

2 Csatlakoztassa a hangbemeneti kábelt
• a készülék hátulján lévő AUDIO IN 

aljzathoz és
• a külső eszköz fejhallgató-

csatlakozójához.

3 Indítsa el a lejátszást a külső eszközről (lásd 
az eszköz használati útmutatóját). 
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8 Audiotartalmak 
lejátszása 
Bluetooth-on 
keresztül

A termék lehetőséget nyújt Önnek audio-
adatfolyamok Bluetooth lejátszóról való 
továbbítására.

Elérhető egy Philips	DigitalRadio nevű 
alkalmazás az Apple App Store és a Google Play 
áruházban. Töltse le, és telepítse az alkalmazást 
okoskészülékére annak érdekében, hogy 
kihasználhassa a termék minden funkcióját.

Megjegyzés

 • A WOOX Innovations nem garantálja az összes 
Bluetooth eszközzel való kompatibilitást.

 • Mielőtt készüléket párosítana a rendszerrel, tekintse 
át a készülék felhasználói kézikönyvét a Bluetooth-
kompatibilitással kapcsolatban.

 • A termék maximum 4 párosított eszközt tud 
megjegyezni.

 • Ellenőrizze, hogy a Bluetooth funkció be van-e 
kapcsolva eszközén, illetve, hogy készüléke láthatóra van 
állítva más Bluetooth eszközök számára.

 • A rendszer és a Bluetooth eszköz közötti optimális 
működési távolság körülbelül 10 méter.

 • A rendszer és a Bluetooth funkciós eszköz között 
lévő bármilyen akadály csökkentheti a működési 
hatótávolságot.

 • Az interferencia elkerülése érdekében tartsa távol más 
elektronikus eszközöktől.

Megjegyzés

 •  /  Ha a csatlakoztatott Bluetooth-eszköz 
támogatja az A2DP (Advanced Audio Distribution 
Profile) használatát, a rendszeren keresztül hallgathatja 
az eszközön tárolt zenéket. 

 • Ha az eszköz az AVRCP (Audio Video Remote Control 
Profile) használatát is támogatja, ezen a készüléken 
szabályozhatja a lejátszást.

 • Ha a csatlakoztatott eszköz nem támogatja az 
AVRCP használatát, akkor a csatlakoztatott eszközön 
szabályozhatja a lejátszást.

1 Forgassa el a SOURCE gombot a készülék 
BT üzemmódba kapcsolásához.
 » Ha nincsen kiválasztva Bluetooth 

eszköz, a [Bluetooth No Connection] 
(Nincs Bluetooth kapcsolat) üzenet 
jelenik meg.

2 Keressen Bluetooth-eszközöket a 
készülékén. Az eszközlistából válassza ki az 
ORT7500 elemet.
• Ha megjelenik egy üzenet, mely 

az engedélyét kéri a ORT7500 
készülékkel való Bluetooth-
kapcsolathoz, hagyja jóvá.

 » Sikeres csatlakozás esetén a rendszer 
LCD-kijelzőjén a [BT Connected] 
üzenet jelenik meg.

3 Zeneszám lejátszása a csatlakoztatott 
eszközön.
• A lejátszás szüneteltetéséhez vagy 

folytatásához nyomja meg a  
gombot. 

• Az előző vagy a következő 
hangfelvételre ugráshoz nyomja meg a 

 /  gombot.
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9 Készülékek 
feltöltése

Csatlakoztassa az eszközt a készülék hátulján 
található USB  csatlakozóaljzathoz.

 » Mihelyt a készüléket felismeri a 
rendszer, a töltés elkezdődik.

Megjegyzés

 • A WOOX Innovations nem garantálja a termék 
kompatibilitását minden készülékkel.

 • A USB  csatlakozóaljzat csak töltéshez használható.

10	A	hangerőszint	
beállítása

Forgassa el a  gombot.
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11 Termékadatok
Megjegyzés

 • A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül 
módosítható.

Általános információk
Váltakozó áram besorolása 100-240 V~, 

50/60 Hz
Teljesítményfelvétel 15 W
Méretek (főegység) 325 x 175 x 167 

mm
Súly (főegység) 3,5 kg

Tuner
Hangolási tartomány FM: 87,50 - 108,00 

MHz; 

DAB: 174,928-
239,200 MHz

Lépésköz 50 kHz
DAB érzékenység 
(EN50248)

< -95 dBm

Teljes harmonikus 
torzítás

< 2%

Jel-zaj arány > 50 dB
Tárolt rádióállomások 
száma

30 (FM), 30 (DAB)

Erősítő
Névleges kimenő 
teljesítmény

10 W x 2 RMS

Válaszfrekvencia 60 Hz - 16 kHz, 
±3 dB

Jel-zaj arány > 65 dB
AUX-bemenet 0,5 V RMS 20 kohm

Hangsugárzók
Hangszóró-impedancia 6 ohm
Hangszórómeghajtó 2 X 3"-es 

szélessávú
Érzékenység >82 dB/m/W

Bluetooth
Kommunikációs 
rendszer

Bluetooth Standard verzió 
2.0

Kimenet             Bluetooth Standard Power 
Class 2

Maximális 
kommunikációs 
hatótávolság

Hatótávolság: kb. 10 m

Frekvenciasáv 2,4 GHz sáv (2,4000 GHz 
- 2,4835 GHz)

Kompatibilis 
Bluetooth-profilok

Advanced Audio 
Distribution Profile 
(A2DP)

Audio Video Remote 
Control Profile (AVRCP)

Támogatott 
kodekek

- Fogadás

- Küldés

SBC (alsáv-kodek)

SBC (alsáv-kodek)
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12 Hibakeresés
Figyelem

 • A termék 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.

Általános
Nincs áram
 • Ellenőrizze, hogy a váltakozó áramú 

hálózati kábel megfelelően van-e 
csatlakoztatva.

 • Ellenőrizze, hogy van-e feszültség a fali 
aljzatban.

Nincs hang
 • Állítsa be a hangerőszintet.
 • Külső eszköz hallgatásakor ellenőrizze, hogy 

a külső eszköz nincs-e lenémítva.

A készülék nem reagál
• Ellenőrizze a tápellátás meglétét.
• Kapcsolja ki, majd kapcsolja be újra a 

készüléket.

Rossz	minőségű	rádióvétel
 • Más elektromos készülékek által okozott 

interferencia vagy zavaró épületek miatt a 
jelek gyengülhetnek. Helyezze a készüléket 
interferenciától mentes helyre.

 • Húzza ki teljes hosszúságúra az antennát. 
Állítson az antenna helyzetén.

Kitörlődött	az	óra	beállítása.

• Megszakadt a tápellátás, vagy ki lett húzva a 
hálózati tápadapter.

• Állítsa be újra az órát.

A	Bluetooth	kapcsolatról

A zenelejátszás még sikeres Bluetooth-
kapcsolat	esetén	sem	áll	rendelkezésre	a	
készüléken.
 • Az eszköz nem használható a készülékkel 

együtt zenelejátszáshoz. 

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.

Nem lehet csatlakoztatni a készülékkel.
 • Az eszköz nem támogatja a készülékhez 

szükséges profilokat. 
 • A készülék Bluetooth funkciója nincsen 

engedélyezve. A funkció engedélyezésének 
a módját nézze meg az eszköz használati 
útmutatójában.

 • A készülék nincs párosítási üzemmódban. 
 • A készülék már másik Bluetooth-

kompatibilis eszközhöz csatlakozik. 
Csatlakoztassa le a másik eszközt, majd 
próbálja újra.

A	párosított	mobileszköz	szünet	nélkül	
csatlakozik és lecsatlakozik.
 • Gyenge a Bluetooth-vétel. Tegye az eszközt 

közelebb a készülékhez, vagy távolítson el 
minden akadályt a kettő közül.

 • Egyes mobiltelefonok a hívás indításakor és 
befejezésekor folyamatosan csatlakozhatnak 
és lecsatlakozhatnak. Ez nem jelenti a 
készülék meghibásodását.

 • Egyes készülékek esetén a Bluetooth-
kapcsolat energiatakarékossági okok miatt 
automatikusan megszakadhat. Ez nem 
jelenti a készülék meghibásodását.
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13 Megjegyzés

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

Megfelelőség

  
Ez a termék megfelel az Európai 
Közösség rádióinterferenciára vonatkozó 
követelményeinek.

Az EC Megfelelőségi nyilatkozat másolata 
megtekinthető a felhasználói kézikönyv PDF 
formátumú verziójában a www.philips.com/
support weboldalon.

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

Óvja	a	környezetet!

  
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.

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.

Védjegyre vonatkozó 
információk
A Bluetooth® szó mint jelölés és a logók 
a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonai, a WOOX 
Innovations engedéllyel használja ezeket a 
megjelöléseket. 

Copyright
2014 © WOOX Innovations Limited. Minden 
jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés 
nélkül változhatnak. A WOOX fenntartja a 
jogot, hogy a terméken anélkül hajtson végre 
módosításokat, hogy a korábbi készleteket 
ennek megfelelően kellene megváltoztatnia.
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