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1 Fontos 

Biztonság

Ismerje	ezeket	a	biztonsági	
szimbólumokat	

VIGYÁZAT
ÁRAMÜTÉSVESZÉLY

NE NYISSA KI
VIGYÁZAT: AZ ÁRAMÜTÉSVESZÉLY KOCKÁZATÁNAK 

CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN NE TÁVOLÍTSA EL A FEDELET 
(VAGY A HÁTSÓ RÉSZT). NEM TARTALMAZ FELHASZNÁLÓ 

ÁLTAL JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEKET. MINDEN SZERVIZELÉST 
BÍZZON A KÉPZETT SZERVIZELÉST VÉGZŐ SZEMÉLYZETRE.

Ez a „villámlás” azt jelzi, hogy az egységben  
a nem szigetelt anyagok áramütést okozhatnak. 
A háztartásában lévő személyek biztonsága 
érdekében, kérjük, ne távolítsa el a termék 
burkolatát. 
A „felkiáltójel” olyan funkciókra hívja fel 
a figyelmet, amelyekhez a működési és 
karbantartási problémák elkerülése érdekében 
alaposan el kell olvasnia a mellékelt szakirodalmat.
FIGYELMEZTETÉS: A tűz vagy áramütés 
kockázatának csökkentése érdekében az eszközt 
ne tegye ki esőnek vagy nedvességnek, és ne 
tegyen rá folyadékkal töltött tárgyakat, például 
vázákat.
FIGYELEM: Az áramütés elkerülése érdekében 
illessze a csatlakozó széles pengéjét a széles 
nyílásba és teljesen dugja be. 

Figyelmeztetés
•  Soha ne távolítsa el a hangszóró burkolatát.
•   Soha ne kenje be a hangszóró egyik részét sem.
•   Soha ne helyezze a hangszórót másik elektronikus 

berendezésre.
•   Tartsa távol az eszközt a közvetlen napfénytől, 

nyílt lángtól vagy hőtől.
•   Soha ne nézzen közvetlenül az eszközben lévő 

lézerfénybe.
•   Biztosítsa, hogy az eszközhöz csatlakozó tápkábel, 

csatlakozóaljzat vagy adapter mindig könnyen 
hozzáférhető legyen.

• Az eszközt ne használja víz közelében.
• A gyártó utasításainak megfelelően telepítse.
• Ne telepítse hőforrások közelében, mint 

például radiátorok, fűtőregiszterek, sütők, 
vagy egyéb hőt kibocsátó eszközök 
(beleértve az erősítőket is) közelébe.

• Leginkább a csatlakozóknál, 
csatlakozódugóknál és olyan pontoknál 
védje a hálózati kábelt a rátaposástól és 
összecsípéstől, ahol az kilép az eszközből.

• Kizárólag a gyártó által meghatározott 
tartozékokat/kiegészítőket használja. 

• Kizárólag a gyártó által meghatározott vagy 
az eszközzel árult kocsit, állványt, tripodot, 
tartóelemet vagy asztalt használja. Ha kocsit 
használ, legyen figyelmes a kocsi/eszköz 
kombináció mozgatása közben, hogy 
megakadályozza a kombináció felborulását.

• Mennydörgéses viharok esetén vagy ha 
hosszabb ideig nem használja, akkor húzza 
ki az eszközt a csatlakozóaljzatból.

• Minden szervizelést bízzon a képzett 
szervizelést végző személyzetre. 
Szervizelésre akkor van szükség, ha az 
eszköz bármilyen módon megsérült, 
például a tápkábel vagy a csatlakozó, 
ha ráömlött valamilyen folyadék vagy 
tárgyak estek az eszközbe, ha esőnek vagy 
nedvességnek lett kitéve, ha az eszköz nem 
működik rendeltetésszerűen vagy leesett.

• Az akkumulátor használatával kapcsolatos 
ÓVINTÉZKEDÉSEK - Akadályozza meg 
az akkumulátor szivárgását, mert testi 
sérüléseket, anyagi károkat vagy a távirányító 
károsodását okozhatja:
• Az akkumulátort a + és - jeleknek 

megfelelően helyezze be a 
távirányítóba.

• Ne cserélje fel az akkumulátorokat 
(régi és új vagy szén és alkáli, stb.).
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• Ha hosszú ideig nem használja  
a távirányítót, akkor távolítsa el az 
akkumulátort.

• Az akkumulátort ne tegye ki túlzott 
hőhatásnak, például napfénynek, finom 
vagy hasonló hatásnak. 

• Az eszközt ne tegye ki csöpögésnek vagy 
fröcskölésnek.

• Ne helyezzen veszélyforrásokat az 
eszközre (pl.: folyadékkal töltött tárgyakat, 
meggyújtott gyertyákat). 

• Ha a FŐ csatlakozót vagy egy 
készülékkapcsolót használ szétkapcsoló 
készülékként, a szétkapcsoló készüléknek 
könnyen használhatónak kell maradnia.

Vigyázat
•  A fentiektől eltérő szabályozások, beállítások vagy 

eljárások végrehajtása veszélyes lézersugárzást 
vagy más nem biztonságos működést 
eredményezhet.

Hallásvédelem

Mérsékelt	hangerőn	hallgassa.	
• Ha hosszabb ideig magas hangerőn hallgatja 

a fejhallgató, károsodhat a hallása. Ez a 
termék olyan decibeltartományú hangokat 
is képes kiadni, amelyek egy átlagos ember 
számára is halláskárosodást okozhatnak. 
A magasabb decibeltartományok azok 
számára alkalmasak, akiknek már károsodott 
a hallása.

• A hang megtévesztő lehet. A „kényelmes 
hallásszint” idővel a magasabb hangokhoz 
idomul. Tehát ami hosszabb idő elteltével 
„normálisnak” hangozhat, valójában hangos 
és káros lehet a hallására. Ennek kikerülése 
érdekében állítsa és hagyja biztonságos 
szinten a hangerőt. 

A	biztonságos	hangerőszint	létrehozásához:	
• Állítsa alacsony értékre a hangerőszabályzót.
• Lassanként emelje a hangerőt addig, amíg 

kényelmesen és tisztán, torzítás nélkül hallja.
Ne	túl	hosszú	ideig	használja	a	fejhallgatót:	
• A hosszabb idejű zajnak való kitettség - 

akkor is, ha az a „biztonságos” szinteken 
belül van - károsíthatja a hallását. 

• Bizonyosodjon meg róla, hogy megfelelően 
és szünetekkel megszakítva használja  
a berendezését. 

A	fejhallgató	használata	közben	tartsa	be	az	
alábbi	utasításokat.	
• Csak megfelelő hangerővel, és ne túl 

hosszú ideig használja a fejhallgatót. 
• Ügyeljen rá, hogy ne vegye feljebb  

a hangerőt, ahogy a hallása alkalmazkodik. 
• Ne hangosítsa fel annyira a fejhallgatót, 

hogy ne hallja a környezetét. 
• Ha bármilyen veszélyt észlel, hagyja abba  

a fejhallgató használatát. 

Megjegyzés
•  A típuslemez az egység hátulján található. 
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2  A mini Hi-Fi 
rendszere

Gratulálunk a vásárlásához, és üdvözöljük  
a Philips világában! Ha szeretné a legtöbbet 
kihozni a Philips támogatási szolgáltatásaiból, 
kérjük regisztrálja termékét a  
www.Philips.com/welcome oldalon. 

Bevezetés	
Ezzel	a	termékkel:	
• Élvezze a zenét USB tárolóeszközökről, 

Bluetooth-eszközökről vagy egyéb, külső 
eszközökről;

A	hang	gazdagítása	érdekében	a	termékkel	
ezeket	a	hanghatásokat	érheti	el:	
• Dynamic Bass Boost (DBB)

A	csomag	tartalma	
Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát: 
• 1 darab főegység
• Nyomtatott segédlet
• 1 darab hálózati tápkábel

www.Philips.com/welcome
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A	főegység	áttekintése	

FELSŐ PANEL: 

1. ALJZATBAN LÉVŐ MIKROFON1
2. ALJZATBAN LÉVŐ MIKROFON2
3. MIKROFON1 HANGERŐGOMBJA
4. MIKROFON2 HANGERŐGOMBJA
5. VOKÁLIS SZABÁLYZÓ
6. HANGVÁLTOZTATÓ
7. DBB
8. AKKUMULÁTOR TÖLTÖTTSÉGI 

SZINTJÉNEK JELZŐJE
9. AKKUMULÁTOR TÖLTÖTTSÉGI 

SZINTJÉNEK KÉSZENLÉTI (piros 
jelzőfény) NÉZETE

10. ELŐZŐ
11. HANGERŐ-

12. BLUETOOTH (kék 
jelzőfény)

13. LEJÁTSZÁS/
SZÜNETELTETÉS

14. KÖVETKEZŐ
15. HANGERŐ+
16. FÉNY
17. GITÁR HANGEREJE
18. VISSZHANG
19. USB-LYUK
20. KIMENETI SÁV
21. BEMENETI SÁV 
22. GITÁR BE 
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A	főegység	áttekintése	

HÁTSÓ PANEL: 

1. HÁLÓZATI CSATLAKOZÓALJZAT
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Alapértelmezett lejátszás 
FELSŐ PANEL FUNKCIÓINAK MŰKÖDÉSE 

• Tartsa nyomva 3 másodpercig az egység ki-/bekapcsolásához. Nyomja meg a jelenlegi 
akkumulátor töltöttségi szint megjelenítéséhez.

• Nyomja meg egymás után a VOCAL ON és VOCAL OFF lehetőségek közti váltáshoz.

• Nyomja meg egymás után a különböző DBB1/DBB2/ DBB OFF lehetőségek közti váltáshoz. 

• Nyomja meg a Bluetooth mód elindításához. 
• A Bluetooth csatlakozás bontásához tartsa lenyomva.

• Nyomja meg egymás után a voice1/voice2/voice3/voice off lehetőségek közti váltáshoz.

• Nyomja meg egymás után a hangszórón lévő különböző LED jelzőfénymódok közti váltáshoz. 
Tartsa lenyomva a villogó fény be-/kikapcsolásához.

• Nyomja meg a lejátszás ideiglenes szüneteltetéséhez; nyomja meg még egyszer a lejátszás 
folytatásához.

• Nyomja le a következő számra ugráshoz. 

• Nyomja meg az előző számra ugráshoz.

• Nyomja meg a [VOLUME+] lehetőséget a hangerő emeléséhez.

• Nyomja meg a [VOLUME-] lehetőséget hangerő csökkentéséhez.

• A karaokéhoz vagy a bejelentésekhez használt hang erejét a mikrofon hangerő gombjával tudja 
beállítani.

• A karaokéhoz vagy a bejelentésekhez használt visszhang erejét a mikrofon visszhang gombjával 
tudja beállítani.

• A csatlakoztatott gitár hangerejét a felső panelen lévő gitárhangerőt szabályzó gombbal tudja 
beállítani. 

• Karaokézáshoz vagy bejelentésekhez csatlakoztathat egy külső mikrofont a mikrofon sztereó jack 
csatlakozójának segítségével.

• A felső panelen lévő gitárcsatlakozón keresztül csatlakoztathat gitárt.

• MP3 zene lejátszásához csatlakoztathat USB tárolóeszközöket a felső panelen lévő USB-n 
keresztül.
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Alapértelmezett lejátszás 

MIKROFON LEJÁTSZÁSA 
• Helyezzen egy mikrofont a felső panelen lévő mikrofon csatlakozóba, és állítsa alacsony szintre a felső panelen 

lévő mikrofon hangerő gomb segítségével. 
• Kedve szerint állítsa be a mikrofon hangerejét és visszhangzási szintjét. Használja a felső panelen lévő mikrofon 

hangerő gombot. 
És most pedig élvezze a karaokét! 

TÖLTÉSI MŰKÖDÉS 
• Használja a hálózati tápkábelt (mellékelt) az egységen lévő hálózati csatlakozó és a hálózati áramforrás 

összekötéséhez. Töltés előtt kapcsolja be az egységet ahhoz, hogy jelezze az akkumulátor töltöttségének állapotát. 
Az egységen lévő aktuális töltési jelzőfény villogni fog töltés közben. Amikor az egység megjelenik, négy töltést jelző 
fény fog folyamatosan égni az egységen, ez jelzi, hogy az akkumulátor teljesen feltöltött. 

Megjegyzés: Az egység beépített töltő akkumulátorát is lehet tölteni kikapcsolt állapotban, és az egység nem fogja 
jelezni a töltési állapotot.

ELLENŐRIZZE AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÖTTSÉGI ÁLLAPOTÁT 
• Az Ön kényelme érdekében a hangszórót okos akkumulátor-állapot figyelővel kivitelezték. 
• Nyomja meg az akkumulátor töltöttségi szintjének megtekintése gombot ahhoz, hogy az aktuális akkumulátor 

töltöttségi szint megjelenjen a bekapcsolt állapotban lévő LED-kijelzőn, miközben az egység nem töltődik 

4 FEHÉR LED villan fel = kb. 100%-on van 
3 FEHÉR LED villan fel = kb. 75%-on van 
2 FEHÉR LED villan fel = kb. 50%-on van 
1 FEHÉR LED villan fel = kb. 25%-on van (azt jelzi, hogy töltésre van szükség) 
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3	 Első	lépések	
Vigyázat

•  A fentiektől eltérő szabályozások, beállítások vagy 
eljárások végrehajtása veszélyes lézersugárzást 
vagy más nem biztonságos működést 
eredményezhet.

Mindig sorrendben kövesse a jelen fejezetben 
ismertetett utasításokat. 
Ha kapcsolatba lép a Philips-szel, el fogják Öntől 
kérni a jelen eszköz modell- és sorozatszámát 
A modell- és sorozatszám az eszköz hátulján 
található. Ide írja a számokat: 
Modellszám  _____________________________
Sorozatszám  ____________________________

Csatlakoztatás

BEMENETI SÁV

Ez az egység audiokimeneti terminállal rendelkezik. Az analóg sztereó hangjeleket olyan eszközökről is beviheti, mint 
a VCD, CD, VCR, MP3 lejátszó, stb. 
Az audiokábellel csatlakoztassa a lejátszó felső panelén lévő BEMENETI SÁV bemeneti terminált, majd az egység 
automatikusan BEMENETI SÁV módba kapcsol. 

GITÁR BE csatlakozás

Közvetlenül csatlakoztathat gitárt ehhez a party hangszóróhoz a felső panelen lévő Gitár bemeneti csatlakozóaljzaton 
keresztül. 
A 6,5 mm-es (1/4") gitárcsatlakozóval csatlakoztassa a GITÁR BE csatlakozóaljzatot a felső panelen, majd a 
csatlakoztatott gitár hangerejét a felső panelen lévő gitár hangerőszabályzó gombbal vezérelheti. 
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Csatlakoztassa	
tápellátáshoz

Vigyázat
•  Fennáll a termék károsodásának veszélye! 

Ellenőrizze, hogy a tápellátás feszültsége megfelel 
a termék hátuljára vagy oldalára nyomtatott 
feszültséggel.

•  Áramütésveszély! A tápkábel lecsatlakoztatásakor 
mindig a csatlakozót húzza csatlakozóaljzatból, ne 
a kábelt!

Megjegyzés
•  Mielőtt csatlakoztatná a hálózati áramellátáshoz, 

ellenőrizze, hogy az összes csatlakoztatást elvégezte.

Csatlakoztassa a tápkábelt az egység hátsó 
panelén lévő hálózati bemeneti jackhez. 
majd a hálózati tápkábel másik végét 
csatlakoztassa a tápellátásba. 

Csak	TANX100/77	tápkábel-csatlakozó	érhető	el	

Csak	TANX100/37	tápkábel-csatlakozó	érhető	el	

Csak	TANX100/10	tápkábel-csatlakozó	érhető	el

Bekapcsolás	
Nyomja meg a  gombot.

  Tartsa nyomva 3 másodpercig az 
egység be-/kikapcsolásáig. 



HU 11

4  Lejátszás  
USB-ről	

Lejátszás egy USB 
tárolóeszközről	

Megjegyzés
•  Bizonyosodjon meg róla, hogy az USB-eszköz 

lejátszható, támogatott formátumú audiokat 
tartalmaz.

1 Tartsa nyomva 3 másodpercig az egység 
bekapcsolásáig. 

2 Helyezze az eszköz USB-csatlakozóját a  
csatlakozóaljzatba. 
Az eszköz automatikusan USB lejátszási 
módba kapcsol.

3 Nyomja meg a  /  gombot az audio 
kiválasztásához.

  A lejátszás automatikusan elindul. 

A lejátszás szabályozása 
USB módban kövesse a lejátszás szabályozása 
alatt lévő utasításokat. 

Gomb Tevékenység
 / Nyomja meg az előző vagy 

következő számra ugráshoz.
+	/	- Emelje/csökkentse a hangerőt.

Nyomja meg az elindítás 
szüneteltetéséhez vagy a lejátszás 
folytatásához.



HU12

5  Audio 
lejátszása 
Bluetooth-on 
keresztül

A termék Bluetooth-on keresztül ki tudja 
hangosítani a rendszerre a Bluetooth-eszközén 
lévő zenét.

Csatlakoztasson	egy	
eszközt

Megjegyzés
•  Mielőtt eszközt párosítana ehhez a termékhez, 

olvassa el a használati útmutatót a Bluetooth 
kompatibilitással kapcsolatban. 

•   A termék legfeljebb nyolc eszközt tud 
megjegyezni. A kilencedik párosított eszköz az 
első helyre fog kerülni.

•   A termék és a Bluetooth-eszköz között lévő 
akadály csökkentheti a működési tartományt. 
Tartsa távol minden más elektronikus eszköztől, 
amely interferenciát okozhat.

•   A termék és a Bluetooth eszköz közti működési 
tartomány körülbelül 10 méter (30 láb). 

Csatlakoztasson	egy	eszközt	
manuálisan 
1 Nyomja meg a  gombot a Bluetooth mód 

kiválasztásához. 

2 A Bluetooth-eszközén engedélyezze 
a Bluetooth lehetőséget, majd keressen 
párosítható Bluetooth-eszközöket (lásd az 
eszköz használati útmutatóját). 

3 Válassza ki a [PHILIPS	TANX100]-at az 
eszközön a párosításhoz. 

  A sikeres csatlakozáskor a Bluetooth 
jelzőfénye folyamatosan világítani fog.

Lejátszás Bluetooth-
eszközről	
A sikeres Bluetooth csatlakozáskor játsszon le 
audiot a Bluetooth-eszközén. 

  A Bluetooth-eszközéről kihangosíthatja 
a zenét ezen a terméken. 
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Eszköz	lecsatlakoztatása	
• Tartsa lenyomva a  gombot három 

másodpercig;
• Kapcsolja ki a Bluetooth-t az eszközén;
• Helyezze az eszközt a kommunikációs 

hatósugaron belülre

Megjegyzés
•  Mielőtt egy másik Bluetooth-eszközt csatlakoztatna, 

előbb csatlakoztassa le a jelenlegi eszközt.
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6  Állítsa be  
a hangot 

Állítsa	be	a	hangerőt	
Lejátszás közben nyomja meg a + VOL - gombot 
a hangerő növeléséhez vagy csökkentéséhez.

Basszus	erősítése	
A Dynamic Bass Boost (DBB) beállítást 
automatikusan generálják minden egyes EQ 
kiválasztáshoz. Manuálisan kiválaszthatja azt  
a DBB beállítást, amely a legjobban megfelel az 
Ön hallgatási környezetének. 
• Lejátszás közben egymás után nyomja 

meg a DBB gombot ahhoz, hogy ki tudja 
választani a:
• DBB 1-et
• DBB 2-t
• DBB OFF-ot
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7	 	Egyéb	funkciók

Külső	eszköz	hallgatása	
Ezzel a termékkel külső audioeszközt, akár MP3 
lejátszót is hallgathat. 

Lejátszás	MP3	lejátszóról	
1 Tartsa nyomva 3 másodpercig az egység 

bekapcsolásáig. 

2 Csatlakoztasson egy audio bemeneti kábelt 
(nincs mellékelve), amelynek mindkét végén 
egy 3,5 mm-es csatlakozó van: 

• a terméken lévő BEMENETI SÁV 
csatlakozó. 

• az MP3 lejátszón lévő fejhallgató-
csatlakozó. 

• az egység automatikusan átkapcsol 
a BEMENETI SÁV módba.

3 Játsszon le audiot az MP3 eszközön 
(olvassa el a használati útmutatót). 

A	dekoratív	fény	be-	vagy	
kikapcsolása	
Bekapcsolt állapotban egymás után nyomja 
meg a LIGHT gombot a hangszóró színének 
kiválasztásához vagy kikapcsolásához:
Bekapcsolt állapotban egymás után nyomja meg 
a LIGHT gombot a hangszórón lévő különböző 
LED jelzőfénymódok közti váltáshoz. 
Bekapcsolt állapotban tartsa lenyomva a villogó 
fény be-/kikapcsolásához. 
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8  Termékinformáció

Specifikációk	
Erősítő

Hálózati kimeneti 
teljesítmény 

Legfeljebb 40 W 

Akkumulátor kimeneti 
teljesítmény 

15 W 

Frekvenciaválasz 40 Hz - 20 kHz; ± 3 dB 
Jel-zaj viszony ≥ 65 dBA 
Teljes harmonikus 
torzítás 

< 1 % 

Hangszóró

Hangszóró impedancia 4 ohm 
Érzékenység 87 ± 3 dB/m/W

USB

USB közvetlen verzió 2.0 Full Speed 
Töltési támogatás 5 V, 500 mA 

Bluetooth 

Bluetooth verzió V5.0
Bluetooth 
frekvenciasáv 

2,4 GHz ~ 2,48 GHz 
ISM sáv 

Bluetooth-tartomány 10 m (szabad terület) 

Akkumulátor

Akkumulátor 
kapacitása 

Újratölthető 11,1 V 
2200 mAh 

Általános	információk	

Hálózati teljesítmény 100-240 V~, 50/60 Hz 
Eco készenlét közbeni 
áramfogyasztás 

≤ 0,5 W 

Méretek

-  Főegység  
(Sz x M x Átm):

268 x 385 x 285 mm

Súly

-  Főegység 5,6 kg 
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USB	lejátszhatósági	
információk	
Kompatibilis	USB-eszközök:	

• USB flash memória (USB 2.0)
• USB flash lejátszók (USB 2.0)
• memóriakártyák (ahhoz, hogy 

működjön ezzel az egységgel, 
további kártyaolvasóra van szükség) 

Támogatott	formátumok:	
• USB vagy memóriafájl-formátum 

FAT12, FAT16, FAT32 (részméret:  
512 bájt) 

• MP3 bitarány (adatarány):  
32-320 kbps és változó bitarány

• A könyvtár beágyazódásának 
legfeljebb 8 szintje lehet 

• Albumok/mappák száma:  
legfeljebb 99 

• Számok/címek száma: legfeljebb 999
• Fájlnév Unicode UTF8 formátumban 

(maximális hossz: 128 bájt) 
Nem	támogatott	fájlok:	

• Üres albumok: az üres album olyan 
album, amely nem tartalmaz MP3 
fájlokat, és nem jelenik meg a kijelzőn.

• A nem támogatott fájlformátumokat 
kihagyja. Például a Word 
dokumentumokat (.doc) vagy a .dlf 
kiterjesztésű MP3 fájlokat figyelmen 
kívül hagyja és nem játssza le.

• AAC, WAV, PCM audiofájlok
•  WMA fájlok

Támogatott MP3 
formátumok	
• Maximális címszám: 999 (a fájl címének 

hosszától függ)
• Maximális albumszám: 64
• Támogatott mérési frekvenciák: 32 kHz, 

44,1 kHz, 48 kHz
• Támogatott bitarányok: 32-320 (kbps), 

változó bitarányok

Karbantartás 
Tisztítsa	meg	a	szekrényt	
• Használjon enyhe mosószeres oldattal 

kissé megnedvesített puha rongyot. Ne 
használjon alkohol, benzol, ammónia, vagy 
súrolószer tartalmú tisztítószereket.
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9	 Hibaelhárítás	
Vigyázat

•  Soha ne távolítsa el az egység burkolatát.

A jótállás érvényességének megőrzése 
érdekében soha ne próbálja saját maga 
megjavítani a rendszert.
Ha problémát észlel az egység használata 
közben, a szerviz kérelmezése előtt ellenőrizze 
a következő pontokat. Ha nem oldódik meg  
a probléma, látogassa meg a Philips weboldalát 
(www.philips.com/support). Ha felveszi a Philips-
szel a kapcsolatot, akkor bizonyosodjon meg, 
hogy az Ön közelében van a hangszóró, illetve 
elérhető a modell- és sorozatszám. 
Nincs	tápellátás	
• Ellenőrizze, hogy az egység hálózati 

csatlakozója megfelelően van csatlakoztatva.
• Ellenőrizze, hogy van áram a hálózati 

csatlakozóban.
• Az energiatakarékosság érdekében 

az egység automatikusan készenléti 
üzemmódba vált, ha a lejátszás végétől 
számított 15 percen belül semmilyen 
vezérlőt sem működtet.

Nincs	vagy	gyenge	hang	
• Állítsa be a hangerőt.
Nem	válaszol	az	egység.	
• Csatlakoztassa le, majd csatlakoztassa újra 

a hálózati tápkábelt, majd kapcsolja be újra 
az egységet.

Az	USB-eszközön	lévő	egyes	fájlokat	nem	
lehet megjeleníteni 
• Az USB-eszközön lévő mappák vagy fájlok 

száma meghalad egy bizonyos határt.  
Ez a jelenség nem meghibásodás.

• Ezen fájlok formátumai nem támogatottak.
Nem	támogatott	USB-eszköz	
• Az USB-eszköz nem kompatibilis az 

egységgel. Próbáljon ki egy másikat.

A	Bluetooth-eszközről	
A	Bluetooth-eszközzel	való	csatlakoztatás	
után	rossz	a	hangminőség.	
• Rossz a Bluetooth-vétel. Helyezze közelebb 

az eszközt a termékhez vagy távolítson el 
minden - az eszköz és a hangszóró között 
lévő - akadályt.

Nem	lehet	csatlakoztatni	az	eszközt.	
• Nincs engedélyezve a Bluetooth 

funkció ehhez az eszközhöz. A funkció 
engedélyezéséhez nézze meg az eszköz 
használati útmutatóját.

• A termék már csatlakozik egy másik 
Bluetooth-eszközhöz. Csatlakoztassa le az 
eszközt és próbálja újra.

A	csatlakoztatott	eszköz	folyamatosan	le-	és	
felcsatlakozik.	
• Rossz a Bluetooth-vétel. Helyezze közelebb 

az eszközt a termékhez vagy távolítson el 
minden - az eszköz és a hangszóró között 
lévő - akadályt.

• Egyes eszközöknél a Bluetooth csatlakozás 
energiatakarékossági funkcióként 
automatikusan kikapcsolható. Ez nem azt 
jelenti, hogy a termék hibásan működik.

http://www.philips.com/support
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10	Megjegyzés
Az MMD Hong Kong Holding Limited 
kifejezett engedélye nélküli eszközön 
végzett változtatások vagy módosítások 
esetén a felhasználó felelős a berendezés 
működtetéséért. 

Megfelelőség

Az MMD Hong Kong Holding Limited kijelenti, 
hogy ez a termék megfelel a 2014/53/EU irányelv 
alapvető követelményeinek és egyéb releváns 
rendelkezéseinek. A megfelelőségi tanúsítvány itt 
találhatja: www.philips.com/support.

Vigyázzon	a	természetre	
Ártalmatlanítsa	a	régi	terméket	és	
akkumulátort	

A termékét olyan kiváló minőségű anyagokból és 
alkatrészekből tervezték, illetve gyártották, amelyek 
újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.

Ez a terméken lévő szimbólum azt jelenti, hogy 
a termékre a 2012/19/EU európai irányelv 
vonatkozik.

Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék olyan 
elemeket tartalmaz, amelyekre a 2013/56/EU 
európai irányelv vonatkozik, illetve amelyeket 

nem szabad a háztartási hulladékkal együtt 
ártalmatlanítani. 
Tájékozódjon az elektromos és elektronikai 
termékek, illetve akkumulátorok helyi külön 
gyűjtő rendszeréről. Kövesse a helyi szabályokat, 
és soha ne ártalmatlanítsa a terméket és az 
akkumulátort a normál háztartási hulladékokkal 
együtt. A régi termékek és akkumulátor helyes 
ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetre 
és az emberi egészségre gyakorolt negatív 
következményeket. 
Az	ártalmatlanítható	akkumulátor	eltávolítása
Az ártalmatlanítható akkumulátor eltávolításához 
nézze meg az akkumulátor behelyezése részt. 
Környezetvédelmi	információk	
Minden felesleges csomagolást elkerültünk. 
Megpróbáltuk a csomagolást három anyagra 
könnyen elkülöníthetővé tenni: karton (doboz), 
polisztirol hab (puffer) és polietilén (zacskók, 
védőhab réteg). 
A rendszer olyan anyagokból áll, amelyeket újra 
lehet hasznosítani, illetve újra fel lehet használni, 
ha a rendszert speciális vállalat szereli szét. 
Kérjük, vegye figyelembe a csomagolóanyagok, 
lemerült elemek és régi felszerelések 
ártalmatlanítására vonatkozó helyi előírásokat. 

Védjeggyel	kapcsolatos	
értesítés	

A Bluetooth szó és logó a Bluetooth SIG, Inc. 
vállalat bejegyzett védjegye, melyeket az MMD 
Hong Kong Holding Limited engedéllyel 
használ. Egyéb védjegyek és kereskedelmi nevek 
a megfelelő tulajdonosoké. 

Ez egy II. OSZTÁLYÚ, kettős szigetelésű eszköz, 
amelyhez nincs biztosítva földelés.

www.philips.com/support
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Legyen	felelősségteljes,	
tisztelje	a	szerzői	jogokat!

A másolatvédett anyagok - ideértve  
a számítógépes programokat, fájlokat, 
sugárzásokat és hangfelvételeket - jogosulatlan 
lemásolása a szerzői jogok megsértését 
jelentheti és bűncselekménynek minősül.  
A berendezés kizárólag ilyen célokra 
használható.



A	specifikációk	értesítés	nélkül	megváltoztathatók.	
A	Philips	és	a	Philips	Shield	Emblem	a	Koninklijke	Philips	N.V.	bejegyzett	védjegyei,	illetve	
licencmegállapodás	keretében	használja	őket.	A	jelen	terméket	kizárólag	az	MMD	Hong	Kong	Holding	
Limited	vagy	az	egyik	leányvállalatának	felügyelete	alatt	gyártják	és	árusítják,	illetve	az	MMD	Hong	Kong	
Holding	Limited	a	termékkel	kapcsolatos	szavatoló.	
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