
Regisztrálja termékét és szerezzen támogatást itt:
www.philips.com/support

Használati útmutató

5000-es sorozat 
TAX5206

Party 
hangszóró



1HU

Tartalom
  

 

  
 

 
 

  
 

  
 

 

 

 

1 Fontos információk  2
Biztonság    2
FCC információ 3

9 Gitár be 12
A gitár hangerejének beállítása  12

10 USB töltés  13
Külső eszköz töltése  13

11 Termékinformációk  14
Műszaki adatok 14
Karbantartás  14

12 Hibaelhárítás  15
A Bluetooth-eszköz problémái  15

13 Megjegyzés 16
Megfelelőségi nyilatkozat  16
A környezet védelme  16
Védjegyekkel kapcsolatos 
közlemény  16

2 Az Ön party hangszórója  4
A doboz tartalma 4
A főegység áttekintése  5
Alap lejátszás  6

3 Első lépések 7
Tápellátás csatlakoztatása 7
Basszus és magas hangok beállítása  8
A beépített akkumulátor töltése  8

4 Fényhatás megváltoztatása  9
Díszvilágítás be- vagy kikapcsolása  9

5 Hang lejátszása Bluetooth-on 
keresztül 9
Eszköz csatlakoztatása   9
Eszköz automatikus csatlakoztatása  9
Eszköz manuális csatlakoztatása  9
Eszköz leválasztása  10

7 Hang lejátszása 
vonalbemeneten keresztül  11
Külső eszköz hallgatása  11
Lejátszás MP3-lejátszóról  11
Vonalkimenet  11

8 Éneklés a mikrofonon keresztül  12
A mikrofon hangerejének beállítása  12
A visszhang beállítása  12
Hang úsztatás  12 
Hangváltó  12

6 Hang lejátszása USB-n keresztül 10
Lejátszás USB-tárolóeszközről  10
A lejátszás vezérlése  11
Hangerő beállítása 11
USB lejátszhatósági információ  11
Támogatott MP3 formátumok 11



2 HU

Fontos információk1

Biztonság

Figyelmeztetések

Ismerje meg az alábbi biztonsági 
jelöléseket

A „villám” jel arra �gyelmeztet, hogy a 
készülékben lévő szigetelés nélküli anyag 
áramütést okozhat. A háztartásban élők 
biztonsága érdekében kérjük, ne távolítsa el a 
termék burkolatát.
A „felkiáltójel” olyan jellemzőkre hívja fel a 
�gyelmet, amelyekkel kapcsolatban a mellékelt 
szakirodalmat �gyelmesen el kell olvasni a kezelési 
és karbantartási problémák megelőzése 
érdekében.
FIGYELMEZTETÉS: A tűz vagy áramütés 
kockázatának csökkentése érdekében a készüléket 
nem szabad esőnek vagy nedvességnek kitenni, 
illetve folyadékkal töltött tárgyakat, például 
vázákat nem szabad a tetejére helyezni.
VIGYÁZAT: Az áramütés elkerülése érdekében 
illessze a csatlakozó villáit a megfelelő nyílásba, és 
dugja be teljesen.

• Soha ne távolítsa el az eszköz burkolatát.
• Soha ne kenje be semmivel az eszköz bármely 

részét.
• Soha ne helyezze ezt az eszközt más elektromos 

berendezésre.
• Tartsa távol az eszközt a közvetlen napfénytől, 

nyílt lángtól és magas hőmérséklettől.
• Soha ne nézzen bele a készülék belsejében lévő 

lézersugárba.
• Gondoskodjon arról, hogy mindig könnyen 

hozzáférjen a tápkábelhez, a csatlakozóhoz vagy 
az adapterhez, hogy a készüléket le tudja 
választani a hálózatról.

• Ne használja ezt a készüléket víz közelében.
• A gyártó utasításainak megfelelően telepítse.
• Ne helyezze hőforrások, például radiátorok, 

fűtőtestek, kályhák vagy más, hőt termelő 
készülékek közelébe (beleértve az erősítőket 
is).

• Védje a tápkábelt, hogy ne lépjenek rá és ne 
csípődjön be, különösen a csatlakozóknál, az 
aljzatoknál és azon a ponton, ahol kijön a 
készülékből. 

• Kizárólag a gyártó által előírt tartozékokat és 
kiegészítőket használja.

• Kizárólag a gyártó által meghatározott vagy a 
készülékkel együtt forgalmazott kocsival, 
tartóval, állvánnyal, konzollal vagy asztallal 
használja.

• Ha kocsit használ, a kocsi/készülék kombináció 
mozgatásakor óvatosan járjon el, hogy 
elkerülje a botlásból vagy felborulásból eredő 
sérüléseket.

• Húzza ki a készüléket a konnektorból villámlás 
esetén, vagy ha hosszabb ideig nem használja.

• Bízza szakértő szerelőre a karbantartási 
feladatokat. Szervizelésre akkor van szükség, 
ha a készülék bármilyen módon megsérült, 
például a tápkábel vagy a csatlakozó sérült, 
valami ráfolyt vagy beleesett a készülékbe, 
esőnek vagy nedvességnek volt kitéve, nem 
működik megfelelően vagy leesett.

• Figyelmeztetés az elemek használatával 
kapcsolatban ― Az elemek szivárgásának 
megelőzése érdekében, ami �zikai sérülést, 
vagyoni kárt vagy a távirányító károsodását 
eredményezheti:

• Az elemeket nem szabad túlzott hőhatásnak, 
például napsütésnek, tűznek vagy hasonlónak 
kitenni.

• Ne cseppentsen vagy fröccsentsen folyadékot 
a készülékre.

• Ne helyezzen semmilyen veszélyforrást a 
készülékre (pl. folyadékkal töltött tárgyakat, 
égő gyertyákat).

• Ha a hálózati csatlakozó vagy egy 
készülékcsatlakozó szolgál megszakítóként, 
annak mindig könnyen működtethetőnek kell 
lennie.

• A megfelelő módon helyezze be az 
elemet (+ és - ), a távirányítón 
feltüntetett jelölésnek megfelelően.

• Ne keverje az elemeket (régit az újjal, 
karbont az alkálival stb.).

• Vegye ki az elemet, ha a távirányítót 
hosszabb ideig nem használja.
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Vigyázat Megjegyzés

Hallásvédelem

FCC információ

IC-Kanada: CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Mérsékelt hangerőn hallgassa

A biztonságos hangerőszint beállítása

A készüléket észszerű ideig használja

MEGJEGYZÉS: A berendezés a bevizsgálása alapján 
megfelel a B osztályú digitális eszközökhöz az FCC 
szabályok 15. szakasza értelmében előírt 
határértékeknek. A határértékek lakott területen 
észszerűen elvárható védelmet biztosítanak a 
káros interferenciával szemben. A berendezés 
rádiófrekvenciás energiát hoz létre, alkalmaz, és 
sugározhat, valamint ha nem az utasításoknak 
megfelelően helyezik üzembe, illetve használják, 
zavarhatja a rádiófrekvenciás kommunikációt. 
Nincs azonban garancia arra, hogy egy adott 
kon�gurációban nem lép fel interferencia. 
Amennyiben a berendezés zavarja a rádió- vagy 
televízióadás vételét (ezt a berendezés be- vagy 
kikapcsolásával lehet megállapítani), a felhasználó 
megpróbálhatja az interferenciát a következő 
lépésekkel megszüntetni:

Az eszköz megfelel az FCC szabályok 15. 
szakaszában foglaltaknak. A működés a következő 
két feltételhez kötött: (1) Az eszköz semmilyen 
káros interferenciát nem okozhat, illetve (2) az 
eszköznek el kell viselnie minden kapott 
interferenciát, a nem kívánt működést okozó 
interferenciát is beleértve.

Ez a készülék olyan, engedélyezési kötelezettség 
alól mentesített adó(ka)t/vevő(ke)t tartalmaz, 
amely(ek) eleget tesz(nek) Kanada Innovációs, 
Tudományos és Gazdasági Fejlesztési hivatala 
(ISED) engedélykötelezettség alól mentes RSS 
szabványának. A működés a következő két 
feltételhez kötött:
1. Az eszköz semmilyen interferenciát nem 
okozhat.
2. Az eszköznek el kell viselnie minden kapott 
interferenciát, a nem kívánt működést okozó 
interferenciát is beleértve.

•  A típustábla a készülék hátulján található.• A kezelőszervek, beállítások vagy eljárások itt 
leírtaktól eltérő végrehajtása lézernek való 
veszélyes kitettséget vagy más nem biztonságos 
működést eredményezhet.

• A fejhallgató nagy hangerőn történő 
használata károsíthatja a hallását. Ez a termék 
olyan decibeltartományba eső hangokat adhat 
ki, amelyek egy átlagembernél akár egy percnél 
rövidebb ideig tartó expozíció esetén is 
halláskárosodást okozhatnak. A magasabb 
decibeltartományok azoknak ajánlottak, akik 
már kismértékű halláskárosodást szenvedtek el.

• A hang csalóka lehet. Idővel a hallás „kényelmes 
szintje” alkalmazkodik a nagyobb hangerőhöz. 
Ezért hosszas hallgatás után, ami „normál 
hangerőnek” tűnik, valójában hangos, és káros 
lehet a hallására. Ez ellen úgy védekezhet, hogy 
a hangerőt egy biztonságos szintre állítja, még 
mielőtt a hallása alkalmazkodna hozzá, és nem 
változtat ezen.

• Állítsa a hangerőszabályzót alacsony szintre.
• Lassan növelje a hangerősséget, amíg 

kényelmesen és tisztán, torzítás nélkül nem 
hallja a hangot.

• Állítsa át vagy helyezze át a vevőantennát.
• Vigye a készüléket messzebb a 

vevőkészüléktől.
• A berendezést csatlakoztassa a vevőegységtől 

eltérő áramkörhöz tartozó elektromos 
aljzathoz.

• Amennyiben segítségre van szüksége, 
konzultáljon a viszonteladójával vagy egy 
hangszórókhoz/tévékhez értő szakemberrel.

• A hosszan tartó hanghatás – még az általában 
biztonságosnak mondható szintű is – okozhat 
halláskárosodást.

• Ügyeljen arra, hogy észszerűen használja a 
készüléket, és tartson megfelelő szüneteket.

• A készüléket észszerű ideig és észszerű 
hangerőn használja.

• Ügyeljen arra, hogy ne állítsa feljebb a 
hangerőt, mivel a hallása alkalmazkodik.

• Ne állítsa a hangerőt olyan magasra, hogy ne 
hallja a környező zajokat.

• Potenciálisan veszélyes helyzetekben legyen 
óvatos, vagy ideiglenesen hagyja abba a 
fejhallgató használatát.

Tartsa be a következő tanácsokat a 
fejhallgató használata során
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2 Az Ön party 
hangszórója

A doboz tartalma
Ellenőrizze és azonosítsa a csomag tartalmát:

Köszönjük vásárlását, és üdvözöljük a Philips 
világában! A Philips által nyújtott támogatás teljes 
körű kihasználásához regisztrálja termékét a 
www.philips.com/support weboldalon.

• Főegység
• AC tápkábel
• Gyors beüzemelési útmutató
• Biztonsági adatlap
• Jótállási jegy
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A főegység áttekintése

Felső panel:

1   USB play (USB lejátszás)
2   Guitar in (Gitár be)
3   Mic in (Mikrofon be)
4   Guitar vol (Gitár hangerő)
5   Mic vol (Mikrofon hangerő)
6   Echo (Visszhang)
7   Vocal fader (Hang úsztatás)
8   Hangerő +
9   Mute (Némítás)
10 Előző
11 Készenlét (piros kijelző)

12  Hangerő -
13  Akkumulátor szintjelző
14  Lejátszás/szünet
15  Bluetooth (kék kijelző)
16  Következő
17  Light (Világítás)
18  Voice changer (Hangváltó) 
19  Bass (Basszus)
20  Treble (Magas hangok)
21  Line out (Vonalkimenet)
22  Line in (Vonalbemenet)

1

2
3
4

5

6
7
8

9
10

11
12

13

22

21

20

19
18

17
16

15

14
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A főegység áttekintése Alap lejátszás
Hátsó panel:

1

2

1 Húzókar
2 AC hálózati csatlakozó

• Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 
másodpercig a készülék 
be-/kikapcsolásához.

• Nyomja meg az akkumulátor 
szintjének ellenőrzéséhez bekapcsolt 
állapotban.

• Ismételt megnyomásával válthat az 
úsztatás be- és kikapcsolt állapota 
között.

• Forgassa el a Bass gombot a basszus 
szintjének beállításához.

• Forgassa el a Treble gombot a magas 
hangok szintjének beállításához.

• Ismételt megnyomásával válthat a 
különböző tónusú hangok között: 
hang1/hang2/hang3/hang4/hang 
ki.

• Nyomja meg a következő 
zeneszámra való ugráshoz.

• Nyomja meg az előző zeneszámhoz 
való visszatéréshez.

• Nyomja meg a hangerő növeléséhez.

• Nyomja meg a lejátszás ideiglenes 
szüneteltetéséhez; nyomja meg újra 
a lejátszás folytatásához.

• A némítás be- vagy kikapcsolásához.

• Forgassa el a mikrofon hangerejének 
beállításához.

• Forgassa el a mikrofon 
visszhangjának beállításához.

• Nyomja meg a hangerő 
csökkentéséhez.

Nyomja meg a Bluetooth üzemmódba 
való belépéshez.
Nyomja meg és tartsa lenyomva a 
Bluetooth-kapcsolat megszakításához.

• Ismételt megnyomásával válthat a 
hangszóró megvilágítási módjai között.

    Nyomja meg és tartsa lenyomva a 
stroboszkópos fény be- és 
kikapcsolásához.
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Vigyázat

Vigyázat

Megjegyzés

Első lépések3

Modellszám
Sorozatszám

• Helyezzen be egy 
USB-tárolóeszközt a 
hanglejátszáshoz.

• Forgassa el a Guitar vol gombot 
a gitár hangerejének 
beállításához (ha csatlakoztatva 
van)

• Mikrofon bemenet

• Gitár bemenet

• Csatlakoztasson egy külső 
eszközt a Line in csatlakozón 
keresztül a hang lejátszásához.

• Hangkimenet külső eszközre a 
Line out csatlakozón keresztül

• A kezelőszervek, beállítások vagy eljárások itt 
leírtaktól eltérő végrehajtása lézernek való 
veszélyes kitettséget vagy más nem biztonságos 
működést eredményezhet.

• Mielőtt csatlakoztatná a váltóáramhoz, 
győződjön meg róla, hogy minden más 
csatlakoztatást elvégzett.

• Termékkárosodás kockázata! Győződjön meg 
arról, hogy a tápfeszültség megfelel a termék 
hátoldalán vagy alján feltüntetett feszültségnek.

• Vigyázat, áramütés-veszély! Ha kihúzza a 
tápkábelt, mindig a csatlakozót húzza ki a 
konnektorból. Soha ne a kábelt húzza.

Mindig egymás után kövesse az ebben a 
fejezetben található utasításokat.
Ha kapcsolatba lép a Philips-szel, kérni fogják a 
készülék modell- és sorozatszámát. A modellszám 
és a sorozatszám a készülék hátoldalán található. 
Írja ide a számokat:

Csatlakoztassa a hálózati tápkábelt a készülék 
hátlapján található AC bemeneti aljzathoz.
Ezután csatlakoztassa a hálózati tápkábel másik 
végét egy konnektorba.

A tápkábel hossza és a csatlakozó típusa 
régiónként eltérő.

Tápellátás csatlakoztatása
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Bekapcsolás

Basszus és magas hangok 
beállítása

Megjegyzés

Nyomja meg a      gombot

20%

100%

50%

80%

100%

15 mp

20%

Alacsony 
töltöttség:

50%

80%

100%

• A beépített akkumulátor töltéséhez 
csatlakoztassa a hálózati tápkábelt. Az 
akkumulátor jelzői különböző módon villognak 
a töltési állapot jelzésére.

• A hangszórót az Ön kényelme érdekében 
intelligens akkumulátor-ellenőrzési 
funkcióval látták el.

• Nyomja meg a      gombot, hogy bekapcsolt 
állapotban a készülék LED-kijelzőin 
megjelenjen az akkumulátor aktuális 
töltöttségi szintje, amikor azt épp nem töltik.

• A party hangszóró minden bekapcsoláskor belép 
a Bluetooth párosítási módba.

Forgassa el a Bass gombot a basszus szintjének 
beállításához. Az óramutató járásával megegyező 
irányban elforgatva növeli, ellentétes irányba 
forgatva pedig csökkenti a basszus szintjét. 
Forgassa el a Treble gombot a magas hangok 
szintjének beállításához. Az óramutató járásával 
megegyező irányban elforgatva növeli, ellentétes 
irányba forgatva pedig csökkenti a szintet.

4 fehér LED világít = kb. 100%-os töltöttség
3 fehér LED világít = kb. 80%-os töltöttség
2 fehér LED világít = kb. 50%-os töltöttség
1 fehér LED világít = kb. 20%-os töltöttség

(jelzi, hogy töltés szükséges)

Megjegyzés: Ha az akkumulátor töltöttségi 
szintje alacsony, az összes LED-kijelző 
egyszerre villog, és �gyelmeztető hangjelzés 
hallható.

Megjegyzés: Az akkumulátor teljes feltöltése 
után a készülék négy jelzőfénye 15 másodperc 
elteltével kialszik.

Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig 
a party hangszóró be-/kikapcsolásához.

A beépített akkumulátor töltése
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Megjegyzés

4 5

Eszköz csatlakoztatása

1

2 Stroboszkóp fény
3 mp

Light

Light

Light

Light

Light

Light

Light

• Mielőtt párosítana egy eszközt ezzel a termékkel, 
olvassa el annak használati útmutatóját a 
Bluetooth-kompatibilitásról.

• A termék legfeljebb nyolc párosított eszközt tud 
megjegyezni. A kilencedik párosított eszköz 
felváltja az elsőt.

• A termék és a Bluetooth-eszköz közötti 
bármilyen akadály csökkentheti a működési 
hatótávolságot. Tartsa távol a terméket 
bármilyen más elektronikus készüléktől, amely 
interferenciát okozhat.

• A termék és egy Bluetooth-eszköz közötti 
működési távolság körülbelül 10 méter (30 láb).

A termék Bluetooth-on keresztül képes zenét 
közvetíteni Bluetooth-eszközéről a 
rendszerbe.

1. Bekapcsolt állapotban nyomja meg 
többször a Light gombot a hangszóró 
világításának különböző módjai közötti 
váltáshoz.

2. Bekapcsolt állapotban tartsa lenyomva a 
Light gombot 3 másodpercig a stroboszkóp 
fény be- és kikapcsolásához.

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig 
a       gombot a party hangszóró 
bekapcsolásához. A készülék automatikusan 
Bluetooth párosítási módba lép, és a     gomb 
kék háttérvilágítása, valamint a hangszóró kék 
világítása villogva �gyelmeztetnek arra, hogy 
csatlakozzon egy Bluetooth-eszközhöz.

1. Ha a party hangszóró forrása USB vagy Line in, 
röviden nyomja meg a    gombot, hogy a forrás 
Bluetooth-ra váltson, és párosítási módba 
lépjen. A    gomb kék háttérvilágítása és a 
hangszóró kék világítása villogva hívják fel a 
�gyelmét arra, hogy csatlakozzon egy 
Bluetooth-eszközhöz.

2. Bluetooth-eszközén engedélyezze a Bluetooth 
funkciót, és keressen párosítható 
Bluetooth-eszközöket.

3. Válassza az eszközén a párosításnál megjelenő 
[Philips TAX5206] -ot. Sikeres csatlakozást 
követően a    gomb kék háttérvilágítása 
folyamatosan világít.   

Díszvilágítás be- vagy 
kikapcsolása

Eszköz automatikus 
csatlakoztatása

Eszköz manuális 
csatlakoztatása

Fényhatás 
megváltoztatása

Hang lejátszása 
Bluetooth-on keresztül

Világítási mód 1

Világítási mód 2

Világítási mód 3

Világítási mód 4

Világítás ki

Be/Ki
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Eszköz leválasztása

Megjegyzés

Megjegyzés

6

1

2

Megjegyzés
• Mielőtt egy másik Bluetooth-eszközt 

csatlakoztatna, válassza le az aktuális eszközt.

•   Ha a Bluetooth-eszköz az érvényes Bluetooth 
hatótávolságnál messzebb van, a készülék 
automatikusan megszakítja a kapcsolatot az 
eszközzel.

•  Nyomja meg és tartsa lenyomva 8 másodpercig 
a    gombot az aktuális eszköz leválasztásához és 
a Bluetooth párosítási információk törléséhez.

• Az USB-csatlakozót újra be kell helyeznie a 
nyílásba, ha vissza akar váltani USB-re más 
forrásról.

• Győződjön meg róla, hogy az USB-eszköz 
támogatott formátumú, lejátszható 
hanganyagot tartalmaz. Támogatott 
formátumok: MP3, WAV, WMA, FLAC. A FLAC 
formátumú hang csak 16 bitsebességnél nem 
nagyobb és 1M kód sebességnél támogatott.
A készülék max. 128G USB és FAT16/ FAT32/ 
exFAT fájlformátumot támogat.

• Ha az USB-eszközt nem ismeri fel és nem 
olvasható, vagy az USB-n lévő hanganyag nem 
játszható le, a party hangszóró automatikusan 
Bluetooth-forrásra vált.

2. Bluetooth-eszközén engedélyezze a Bluetooth 
funkciót, és keressen párosítható 
Bluetooth-eszközöket.

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a      gombot 3 
másodpercig a party hangszóró 
bekapcsolásához, ezt követően egy 
�gyelmeztető jelzést fog hallani.

2. Helyezze be az eszköz USB-csatlakozóját az 
USB-nyílásba.

4. A dal lejátszása automatikusan elindul.

3.  A     gomb kék háttérvilágítása kialszik, és a 
party hangszóró automatikusan az 
USB-forrásra vált.

3. Válassza az eszközén a párosításnál
megjelenő [Philips TAX5206]-ot. Sikeres 
csatlakozást követően a    gomb kék 
háttérvilágítása folyamatosan világít.

Lejátszás 
USB-tárolóeszközről

Hang lejátszása USB-n 
keresztül

Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 
másodpercig a party hangszóró     gombját az 
aktuális eszközről való leválasztáshoz.

A     gomb kék háttérvilágítása és a 
hangszóró kék világítása villogva hívják fel 
a �gyelmét arra, hogy csatlakozzon egy 
Bluetooth-eszközhöz.
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Hangerő beállítása

Támogatott MP3 
formátumok

A lejátszás vezérlése

Gomb Művelet

7

Külső eszköz hallgatása

Lejátszás MP3-lejátszóról

Line out

Megjegyzés

a termék Line in csatlakozójához
az MP3-lejátszó fejhallgató-csatlakozójához

Line in

• Az audió bemeneti kábelt újra be kell dugnia a 
Line in csatlakozóba, ha vissza szeretne váltani a 
Line in-módra más forrásról.

USB módban kövesse az alábbi utasításokat a 
lejátszás vezérléséhez.

Ezzel a termékkel külső eszközről, például egy 
MP3-lejátszóról érkező hanganyagot is 
hallgathat.

Lejátszás közben a hangerő növeléséhez vagy 
csökkentéséhez nyomja meg a +/- gombot a 
party hangszórón.
A hangszóró zöld fénye ennek megfelelően 
változik, jelezve a hangerő beállítását.

Ennek a készüléknek van Line out csatlakozója. 
Az analóg sztereó hangjeleket külső eszközökre, 
például aktív hangszóróra is ki tudja adni. 
Csatlakoztasson egy hangkábelt (nem tartozék) a 
készülék felső paneljén található Line out 
csatlakozóhoz és a külső eszköz Line in 
csatlakozójához, és a készülék automatikusan 
kimeneti hangot ad ki a külső eszközre.

Kompatibilis USB-eszközök:
• USB �ash memória (USB 2.0)
• USB �ash lejátszók (USB 2.0)
• Memóriakártyák (a készülékkel való működéshez 

szükség van egy további kártyaolvasóra)

Támogatott formátumok:
• USB- vagy memóriafájl formátum: FAT16, 

FAT32, exFAT (szektor mérete: 512 bájt)
• Hangformátum: MP3, WAV, WMA, FLAC.
• Könyvtárak beágyazása legfeljebb 8 szintig
• Max 128G USB támogatás

• Címek (számok) maximális száma: 999 (a fájlnév 
hosszától függően)

• Albumok maximális száma: 64
• Támogatott mintavételi frekvenciák: 32 kHz, 

44,1 kHz, 48 kHz
• Támogatott bitsebességek: 32-384 (kbps) 

változó bitsebesség

Nyomja meg az előző vagy a 
következő zeneszámra való ugráshoz.

Hangerő növelése/csökkentése
Nyomja meg a lejátszás 
szüneteltetéséhez vagy folytatásához.

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a       gombot 3 
másodpercig a party hangszóró bekapcsolásához, 
ezt követően egy �gyelmeztető jelzést fog hallani.

2. Csatlakoztasson egy hang bemeneti kábelt (nem 
tartozék), amelynek mindkét végén 3,5 mm-es 
csatlakozó van:

3. A     gomb kék háttérvilágítása kialszik, és a 
party hangszóró automatikusan átvált a 
vonalbemeneti forrásra.

4. Játssza le a hangot az MP3-lejátszón (tekintse 
át annak használati útmutatóját).

USB lejátszhatósági 
információ

Hang lejátszása 
vonalbemeneten keresztül
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A mikrofon hangerejének 
beállítása

A gitár hangerejének 
beállítása

A visszhang beállítása

Hang úsztatás

Hangváltó

Guitar in

Guitar vol

1

2

6,3 mm

HU12

Csatlakoztasson egy mikrofont (nem tartozék) a 
készülék Mic in csatlakozójába, és állítsa be a 
mikrofon hangerejét a Mic vol gomb 
elforgatásával.
Máris élvezheti a karaoke éneklést!

A felső panelen található Guitar in csatlakozón 
keresztül közvetlenül csatlakoztathat egy gitárt 
ehhez a party hangszóróhoz.
1 Használjon egy 6,3 mm-es (1/4”) csatlakozót 

(nem tartozék), hogy gitárját a Guitar in 
bemeneten keresztül csatlakoztassa

2 A csatlakoztatott gitár hangereje a felső 
panelen található Guitar vol gombbal 
szabályozható.

Állítsa be a mikrofon visszhangszintjét a kívánt 
értékre a felső panelen található Echo gomb 
elforgatásával.

Nyomja meg a Vocal fader gombot a felső 
panelen az úsztatás be- és kikapcsolásához.

Nyomja meg a Voice changer gombot a panelen 
a különböző hangszínek közötti váltáshoz: 
hang1/hang2/hang3/hang4/hang ki.

Éneklés a mikrofonon 
keresztül



Megjegyzés

USB töltés10
Külső eszköz töltése

13HU

• USB-töltés esetén csak az 5 V, 1 A külső töltés 
támogatott. A rendszer nem támogatja a 
nagyobb töltőáramot igénylő eszközök, például 
iPad-ek stb. töltését.

Ezzel a party hangszóróval külső eszközöket, 
például mobiltelefont is tölthet.
1 Csatlakoztassa mobiltelefonját a party 

hangszóróhoz egy USB-kábelen keresztül (nem 
tartozék).

2 Csatlakoztassa a party hangszórót a 
tápellátáshoz.

Amint a készülék felismeri a mobiltelefont, 
megkezdődik a töltés.

5 V     1 A



      

Termékinformációk11
Műszaki adatok Karbantartás

Súly
Főegység 10,52 kg

Méretek
Főegység ( Szé x Ma x Mé) 309 x 700 x 322 mm

Általános adatok
AC tápellátás 100-240 V ~, 50/60 Hz

≤ 0,5 W

Akkumulátor 
kapacitása

Akkumulátor

Bluetooth-verzió

Bluetooth 
frekvenciasáv

Bluetooth-hatótávolság

Bluetooth
V5.0

10m (szabad terület)

2,402 GHz ~ 2,480 GHz 
ISM sáv

USB közvetlen változat

USB
2.0 Teljes sebesség

5 V, 1ATöltési támogatás

A hangszóró impedanciája

Érzékenység

Hangszóró
4 Ohm

91 dB ± 3 dB/m/W

AC kimeneti teljesítmény (RMS)

Akkumulátor kimeneti teljesítménye

Frekvenciaválasz

Jel-zaj viszony

Teljes harmonikus torzítás

30 W

160 W

40 Hz-20 KHz,-12 dB

≥ 65 dBA

80 W

AC kimeneti teljesítmény (maximum)

Erősítő Tisztítsa meg az egységet

≤ 10 %
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• Használjon enyhe mosószeres oldattal 
kissé megnedvesített puha anyagot.
Ne használjon alkoholt, ammóniát vagy 
súrolószert tartalmazó oldatot.

Közvetítési formátum: SBC, zenestreamelés (A2DP),
Lejátszás vezérlése/hangerőszabályozás: AVRCP
Többpontos (többpáros) támogatás

Beépített, újratölthető 
7,4 V 4400 mAh

Eco standby kisebb 
fogyasztás



Vigyázat
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A Bluetooth-eszköz 
problémái

Nincs áram

Nincs hang

A készülék nem reagál

Nem támogatott USB-eszköz

Egyes fájlok nem jeleníthetők meg az 
USB-eszközön

Nem tud csatlakozni a készülékhez

15HU

• Soha ne távolítsa el az egység burkolatát.

A garancia megőrzése érdekében soha ne 
próbálja saját maga megjavítani a rendszert.
Ha a készülék használata során problémák 
merülnek fel, ellenőrizze az alábbiakat, mielőtt a 
szervizhez fordulna. Ha a probléma továbbra is 
fennáll, látogasson el a Philips weboldalára
(www.philips.com/support).
Amikor kapcsolatba lép a Philips-szel, a készülék 
legyen a közelében, valamint elérhető helyen 
legyen a modellszám és a sorozatszám.

Gyenge a hangminőség a 
Bluetooth-kompatibilis eszközhöz történt 
csatlakozás után

A párosított eszköz folyamatosan csatlakozik 
és szétkapcsol.

Hibaelhárítás

• Győződjön meg róla, hogy a termék 
váltóáramú csatlakozója megfelelően van 
csatlakoztatva a hálózathoz.

• Ellenőrizze, hogy van-e áram a váltakozó 
áramú csatlakozóaljzatban.

• Energiatakarékosság céljából a készülék 15 
perccel a lejátszás befejezését követően 
automatikusan készenléti állapotba kapcsol, 
ha nincs használatban a kezelőszerv.

• Az USB-eszközön lévő mappák vagy fájlok 
száma meghaladott egy bizonyos határt. 
Ezt a jelenséget nem üzemzavar okozza.

• Ezek a fájlformátumok nem támogatottak.

• Az USB-eszköz nem kompatibilis a 
készülékkel. Próbálja meg egy másikkal.

• Állítsa be a hangerőt.

• Húzza ki és csatlakoztassa újra a hálózati 
csatlakozót, majd kapcsolja be újra a 
készüléket.

• Gyenge a Bluetooth-vétel. Vigye közelebb 
az eszközt a termékhez, vagy távolítsa el a 
kettő közötti akadályt.

• A készülék Bluetooth funkciója nincs 
engedélyezve. Nézze át az eszköz használati 
útmutatóját, hogy megtudja, hogyan 
engedélyezheti a funkciót.

• Ez a termék már egy másik 
Bluetooth-kompatibilis eszközhöz csatlakozik. 
Válassza le azt az eszközt, majd próbálja meg 
újra.

• Gyenge a Bluetooth-vétel. Vigye közelebb 
az eszközt a termékhez, vagy távolítsa el a 
kettő közötti akadályt.

• Egyes eszközök esetében a 
Bluetooth-kapcsolat energiatakarékossági 
okokból automatikusan deaktiválódhat. Ez 
nem jelenti a termék meghibásodását.



Megjegyzés13
Megfelelőségi nyilatkozat

A környezet védelme

Védjegyekkel kapcsolatos 
közlemény

Ezt a terméket kiváló minőségű anyagokból 
és alkatrészekből tervezték és gyártották, 
amelyek újrahasznosíthatók és 
újrafelhasználhatók.

Ez a jelölés azt jelenti, hogy a termék a 
2012/19/EU európai irányelv hatálya alá tartozik.

Ez a jelölés azt jelenti, hogy a termék a 
2013/56/EU európai irányelv hatálya alá tartozó 
akkumulátorokat/elemeket tartalmaz, amelyek 
nem ártalmatlaníthatók a normál háztartási 
hulladékkal együtt.
Tájékozódjon az elektromos és elektronikai 
termékek és akkumulátorok szelektív gyűjtésének 
helyi rendszeréről. Kövesse a helyi előírásokat, és 
soha ne dobja ki a terméket és az 
akkumulátort/elemeket a normál háztartási 
hulladékkal együtt.
A régi termékek és akkumulátorok helyes 
ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetre és 
az emberi egészségre gyakorolt káros hatásokat.

Az eldobható elemek eltávolítása

Környezetvédelmi információk

Az eldobható elemek eltávolításával kapcsolatban 
lásd az elemek behelyezése című részt.

Minden szükségtelen csomagolást elhagytunk. 
Igyekeztünk a csomagolást könnyen 
elkülöníthetővé tenni erre a három anyagra: 
karton (doboz), polisztirolhab (térkitöltő) és 
polietilén (zsákok, védőhab lap). Az Ön 
rendszere olyan anyagokból áll, amelyek 
újrahasznosíthatók és újrafelhasználhatók, ha 
egy erre szakosodott cég szereli szét őket.  
Kérjük, tartsa be a helyi előírásokat a 
csomagolóanyagok, a lemerült akkumulátorok 
és a használt készülékek ártalmatlanítására 
vonatkozóan.

A Bluetooth® szó és a hozzá tartozó logók a 
Bluetooth SIG, Inc. tulajdonában álló 
bejegyzett védjegyek, amelyeknek az MMD 
Hong Kong Holding Limited általi 
használata engedéllyel történik. A további 
védjegyek és márkanevek a tulajdonosaik 
tulajdonát képezik.

Ez a II. érintésvédelmi osztályú készülék 
kettős szigeteléssel ellátott, és nem 
rendelkezik védőföldeléssel.

HU16

A készüléken az MMD Hong Kong Holding 
Limited kifejezett jóváhagyása nélkül 
végrehajtott bármilyen változtatás vagy 
módosítás érvénytelenítheti a felhasználónak a 
berendezés üzemeltetésére vonatkozó 
jogosultságát.
Ez a termék megfelel az Európai Közösség 
rádióberendezések interferenciájára vonatkozó 
követelményeinek.
Az MMD Hong Kong Holding Limited ezúton 
kijelenti, hogy a termék megfelel a RED Directive 
2014/53/EU alapvető követelményeinek és egyéb 
vonatkozó rendelkezéseinek, valamint UK Radio 
Equipment Regulations SI 2017 No 1206. A 
megfelelőségi nyilatkozatot a 
www.philips.com/support oldalon találja.

A régi termék és akkumulátor ártalmatlanítása
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