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Mindig az Ön rendelkezésére áll!

Felhasználói kézikönyv

Kérdése 
van? Lépjen 

kapcsolatba a a 
Philips céggel!

A termék regisztrációja és a rendelkezésre álló támogatás igénybevétele a 
következő weboldalon lehetséges:

www.philips.com/welcome
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1 Fontos!

Biztonság
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.

Rövidzárlat veszélye vagy tűzveszély!
•	 Mielőtt	csatlakoztatná	a	készüléket	a	

hálózati	aljzathoz,	győződjön	meg	róla,	
hogy a hálózati feszültség megfelel a 
készülék hátulján feltüntetett értéknek. 
Eltérő	feszültségérték	esetén	soha	ne	
csatlakoztassa a készüléket a hálózati 
aljzathoz.

•	 Soha	ne	tegye	ki	a	távvezérlőt	vagy	
az	elemeket	esővíz,	víz	vagy	erős	hő	
hatásának.

•	 Soha	ne	erőltesse	a	tápcsatlakozók	
csatlakoztatását	vagy	eltávolítását.	A	
kilazult tápcsatlakozók szikrát vagy tüzet 
okozhatnak.

Sérülésveszély vagy a készülék károsodásának 
veszélye!
•	 A készülék nyitott állapotban látható és 

nem látható lézersugarat bocsát ki. Kerülje 
a lézersugárnak való kitettséget.

•	 Ne érintse meg a lemeztálcában található 
optikai	lemezérzékelőt.

•	 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.

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.

Szennyeződésveszély!
•	 Távolítsa	el	az	akkumulátort,	ha	kimerült,	

vagy ha hosszú ideig nem használja.
•	 Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak, 

így	azokat	használat	után	megfelelően	kell	
kezelni.

Óvja a terméket!
•	 A lemeztálcára ne helyezzen más tárgyakat, 

csak lemezeket.
•	 Ne helyezzen meghajlott vagy törött 

lemezeket a lemeztálcára.
•	 Ha huzamosabb ideig nem használja 

a	terméket,	távolítsa	el	a	lemezeket	a	
lemeztálcáról.

•	 A	készülék	tisztításához	kizárólag	
mikroszálas	textíliát	használjon.

Figyelem

 • A	készülék	borítását	megbontani	tilos.
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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.

 
A termék akkumulátorai megfelelnek a 
2006/66/EK	európai	irányelv	követelményeinek,	
ezért ne kezelje ezeket háztartási 
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.

Megfelelőség

 

Ez a termék megfelel az Európai 
Közösség rádióinterferenciára vonatkozó 
követelményeinek. 

A készüléken a következő címke található:

 
II. technikai osztályú berendezés szimbólum:

 
A	szimbólum	jelzi,	hogy	a	termék	kettős	
szigetelési rendszerrel rendelkezik.

Megjegyzés

 • A	típustábla	a	készülék	alján	található.

Copyright

 
A	termék	olyan	szerzői	jogi	védelmi	
technológiát alkalmaz, amely a Rovi Corporation 
által az Egyesült Államokban érvényes 
szabadalmak és egyéb szellemi tulajdonjogok 
védelme alatt áll. A termék másolása és 
szétszerelése tilos. 
 
2013	©	Koninklijke	Philips	Electronics	N.V.	
A	műszaki	adatok	előzetes	figyelmeztetés	nélkül	
változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke 
Philips	Electronics	N.V.	céget,	vagy	az	illető	
jogtulajdonost	illeti.	A	Philips	fenntartja	a	
jogot, hogy a terméken anélkül hajtson végre 
módosításokat,	hogy	a	korábbi	készleteket	
ennek	megfelelően	kellene	megváltoztatnia.
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Garancia
•	 Soha	ne	próbálja	saját	maga	megjavítani	

a terméket, mivel ez sérüléshez, a termék 
károsodásához és a garancia elvesztéséhez 
vezethet.

•	 A terméket és a tartozékokat csak a gyártó 
által meghatározott rendeltetésüknek 
megfelelően	használja.	A	termék	hátulján	
feltüntetett	figyelmeztető	jel	elektromos	
áramütés veszélyét jelzi.

•	 Soha	ne	távolítsa	el	a	termék	borítását.	
Szervizelési	vagy	javítási	igény	esetén	
mindig	lépjen	kapcsolatba	a	Philips	
ügyfélszolgálatával.

•	 A kézikönyv által kifejezetten tiltott 
műveletek,	a	nem	ajánlott	vagy	nem	
engedélyezett	beállítások	és	összeszerelési	
eljárások	érvénytelenítik	a	garanciát.

2 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:
•	 hangfelvétel	hallgatása	lemezről	és	más	

külső	forrásról
•	 FM-rádióállomások hallgatása

Az alábbi hanghatással gazdagítható a hangzás:
•	 Dinamikus mélyhangkiemelés (DBB)

A készülék a következő médiaformátumokat 
támogatja:

 
A doboz tartalma
Ellenőrizze	és	azonosítsa	be	a	csomag	tartalmát:
•	 Főegység
•	 Távvezérlő	(elemmel)
•	 Rögzítőelem
•	 Nyomtatott anyagok
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A főegység áttekintése

 
a 

•	 A készülék be- és kikapcsolása.
•	 Készenléti üzemmódba kapcsolás.

b SOURCE
•	 Válasszon	egy	forrást:	CD,	TUNER	vagy	

AUX.

c 
•	 Lejátszás	indítása	vagy	szüneteltetése.

d 
•	 Lejátszás	leállítása	vagy	program	

törlése.

e 
•	 A lemeztálca kinyitása illetve bezárása.

f VOL +/-
•	 Hangerő	beállítása.

a

b
c

i

h

g
f
e
d

j

STANDBY

g Rögzítőelem

h  / 
•	 Ugrás	az	előző/következő	

műsorszámra.
•	 Keresés	egy	műsorszámon,	vagy	a	

lemez tartalmán belül.
•	 Tárolt rádiócsatorna kiválasztása.
•	 Rádiócsatorna keresése.

i Készenlétjelző LED
•	 Be:	Készenléti	üzemmód.
•	 Ki:	használati	üzemmód.

j MP3-LINK
•	 Külső	audioeszköz	csatlakozója.

k Pigtail antenna(FM ANT)
•	 Az	FM-vétel	javítása.
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A távvezérlő áttekintése

 
a 

•	 A készülék be- és kikapcsolása.
•	 Készenléti üzemmódba kapcsolás.

b FM
•	 FM-rádió forrás kiválasztása.

c CD
•	 A lemezforrás kiválasztása.

d TUNING +/-
•	 Hangoljon be egy rádióállomást.

e  / 
•	 Ugrás	az	előző/következő	

műsorszámra.
•	 Keresés	egy	műsorszámon,	vagy	a	

lemez tartalmán belül.
•	 Tárolt rádiócsatorna kiválasztása.
•	 Hangoljon be egy rádióállomást.

f VOL +/-
•	 Hangerő	beállítása.

Eject

FM

Tuning+

Tuning -

Repeat

Vol Preset

Shuffle

TCM350

DBB Display

Program

Mute

CD

a

b
c

d

e

f

g

i
h

p

o

q

n
m

k

j

l

g REPEAT
•	 Egyetlen/összes	műsorszám	ismétlése.

h 
•	 Hangerő	némítása	vagy	visszaállítása.

i DBB
•	 Dinamikus mélyhang-kiemelés be- és 

kikapcsolása.

j DISPLAY
•	 Aktuális állapot kijelzése.

k PROG
•	 Műsorszámok	beprogramozása.
•	 Rádióállomások beprogramozása.

l SHUFFLE
•	 Műsorszámok	véletlenszerű	lejátszása.

m 
•	 Lejátszás	leállítása	vagy	program	

törlése.

n PRESET +/-
•	 Tárolt rádiócsatorna kiválasztása.

o 
•	 Lejátszás	indítása	vagy	szüneteltetése.

p MP3-LINK
•	 Válasszon	külső	audioeszközt.

q 
•	 A lemeztálca kinyitása illetve bezárása.
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3 Kezdő lépések
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:	___________________________

Helyezze egyenes felületre
Mielőtt	egyenes	felületre	helyezi	a	mikro	
Hi-Fi rendszert, csatlakoztassa a mellékelt 
rögzítőelemet.
1 Fektesse a mikro Hi-Fi rendszert egyenes 

felületre úgy, hogy az eleje lefelé nézzen.
2 Helyezze	a	rögzítőelemet	az	egység	alján	

található	két	nyílásba.
3 Tolja	a	rögzítőelemet	befelé	a	nyílásokba	

egészen kattanásig.

 

Tanács

 • A	készülék	falra	is	szerelhető.

A távvezérlő előkészítése
Vigyázat

 • Robbanásveszély!	Az	elemeket	tartsa	távol	hő-	vagy	
tűzforrástól,	illetve	napfénytől.	Az	elemeket	tilos	tűzbe	
dobni.

 • Az akkumulátor csökkent élettartamának veszélye! Ne 
keverjen	egymással	különböző	típusú	vagy	márkájú	
akkumulátorokat.

 • Ha az akkumulátort rosszul helyezi be, felrobbanhat. 
Cserélni	csak	azonos	vagy	egyenértékű	típussal	szabad.

A távvezérlő elemeinek cseréje: 
1 Nyissa ki az elemtartó rekesz fedelét.
2 Helyezzen be egy AAA elemet a polaritás 

jelzéseinek	megfelelően	(+/-).
3 Zárja be az elemtartó rekeszt.

 
Csatlakoztassa a hálózati 
adaptert

Vigyázat

 • Fennáll	a	termék	károsodásának	veszélye!	Győződjön	
meg	róla,	hogy	a	tápfeszültség	megegyezik	a	Micro	hifi	
rendszer hátsó vagy alsó részén található feszültséggel.

 • Áramütésveszély! A hálózati adaptert minden esetben 
a csatlakozódugónál fogva húzza ki az aljzatból. A kábelt 
tilos húzni.

Csatlakoztassa a hálózati adaptert a fali aljzathoz.
 » A készenléti üzemmód vörös jelzése 
világítani	kezd.

 » A készülék készen áll arra, hogy a 
használathoz	beállítsa.
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Bekapcsolás
Nyomja meg a  gombot.
 » Az egység visszaáll az utoljára kiválasztott 

forrásra.

Bekapcsoláshoz és forrás közvetlen 
kiválasztásához:
•	 Nyomja meg a CD, FM vagy MP3-LINK 

gombot	a	távvezérlőn.

Készenléti üzemmódba kapcsolás
A	készenléti	üzemmódba	történő	kapcsoláshoz	
nyomja meg a  gombot.
 » A készenléti üzemmód vörös jelzése 
világítani	kezd.

 » A	kijelzőpanel	háttérvilágítása	kikapcsol.

4 Lemez lejátszása
Vigyázat

 • A lemeztálcára ne helyezzen más tárgyakat, csak 
lemezeket.

 • Ne érintse meg a lemeztálcában található optikai 
lemezérzékelőt.

1 A forráslemez kiválasztásához nyomja meg 
a	távvezérlőn	a	CD gombot.

2 A lemeztálca kinyitásához nyomja meg az 
egységen található  gombot.

3 Helyezzen be egy lemezt nyomtatott 
oldallal kifelé.

4 A lemeztartó bezárásához nyomja meg a 
 gombot.
•	 Pillanatmegállítás,	illetve	újraindítás:	 .
•	 A	lejátszás	leállításához	nyomja	meg	a	

 gombot.

Lejátszási opciók

Ugrás egy adott műsorszámra
Lejátszás közben a 	/	  gomb lenyomásával 
választhat	másik	műsorszámot.

Keresés zeneszámon belül

1 Lejátszás közben nyomja meg hosszan a 
	/	  gombot.

2 A normál lejátszás folytatásához engedje fel 
a gombot.

Lejátszási adatok megjelenítése
Lejátszás közben ismételten nyomja meg 
a DISPLAY gombot más lejátszási adatok 
kiválasztásához.
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Műsorszámok beprogramozása
Legfeljebb	20	műsorszám	beprogramozására	
van	lehetőség.
1 A	CD-módban,	leállított	állapotban	nyomja	

meg a PROG gombot a program mód 
aktiválásához.
 » Megjelenik a [P01] (program) üzenet.

2 Egy	műsorszám	kiválasztásához	nyomja	
meg a 	/	  gombot, majd a PROG 
gombot	a	választás	megerősítéséhez.

3 További beprogramozandó zeneszámok 
kiválasztásához és tárolásához ismételje 
meg a 2. lépést.

4 A  gombbal lejátszhatja a 
beprogramozott	műsorszámokat.

A program törléséhez 
•	 Nyomja meg kétszer a  gombot.
•	 Váltás másik üzemmódba.
•	 A mikro Hi-Fi rendszer kikapcsolása.

Lejátszás ismétlése

1 Lejátszás közben a REPEAT gomb 
többszöri lenyomásával választhat a 
következő	lehetőségek	közül:
•	 [r1]:	aktuális	zeneszám	ismételt	

lejátszása.
•	 [rA]:	az	összes	műsorszám	ismétlődő	

lejátszása.
2 A normál lejátszáshoz való visszatéréshez 

nyomja meg többször a REPEAT gombot, 
amíg	az	ismételt	lejátszási	mód	eltűnik.

Véletlen sorrendű lejátszás
Az	összes	műsorszámot	lejátszhatja	véletlen	
sorrendben.
1 Lejátszás közben nyomja meg a SHUFFLE 

gombot.
•	 [SH]:	műsorszámok	véletlen	

sorrendben	történő	lejátszása.
2 A normál lejátszáshoz való visszatéréshez 

nyomja meg ismét a SHUFFLE gombot.

5 Hangerő és 
hanghatások 
állítása

Hangerő beállítása
Lejátszás közben a VOL +/- gombot 
megnyomva	növelheti/csökkentheti	a	hangerőt.

Mélyhangkiemelés
Lejátszás közben nyomja meg többször a DBB 
gombot a dinamikus mélyhangkiemelés be- és 
kikapcsolásához.
 » 	Megjelenik	az	aktuális	DBB	beállítás.

•	 [dbb-0]:	A	dinamikus	mélyhangkiemelés	
(DBB) funkció ki van kapcsolva.

•	 [dbb-1]:	A	DBB	funkció	be	van	kapcsolva.

Hang némítása
Lejátszás közben nyomja meg a  gombot az 
elnémításhoz	és	a	hangerő	visszaállításához.
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6 Rádióhallgatás

Rádióállomások behangolása

1 Nyomja	meg	a	távvezérlőn	a	FM gombot 
az FM-forrás kiválasztásához.

2 Tartsa lenyomva a 	/	  gombot 2 
másodpercnél hosszabb ideig.
 » Az FM-tuner automatikusan behangol 
egy	megfelelő	erősséggel	fogható	
állomást.

3 Ismételje meg a 2. lépést további állomások 
beállításához.
•	 Gyengén fogható állomás 

behangolásához nyomja meg többször 
a TUNING +/-	gombot,	amíg	meg	
nem találja az optimális vétel helyét.

•	 Az	FM-vétel	erősítése	érdekében	
teljesen húzza ki a pigtail antennát és 
állítsa	megfelelő	helyzetbe.

Rádióállomások önműködő 
beprogramozása

Megjegyzés

 • Legfeljebb	10	előre	beállított	FM-rádióállomás	
beprogramozására	van	lehetőség.

Hangolási üzemmódban tartsa lenyomva a 
PROG gombot 2 másodpercig, ezzel aktiválódik 
az	automatikus	programbeállítás.
 » Megjelenik az [AUTO] (auto) üzenet.
 » A	készülék	a	vétel	erőssége	szerint	

programozza be a fogható állomásokat.
 » Az	elsőként	beprogramozott	rádióállomás	

automatikusan megszólal.

Rádióállomások manuális 
beprogramozása

Megjegyzés

 • Legfeljebb	10	előre	beállított	rádióállomás	
beprogramozására	van	lehetőség.

1 Hangoljon be egy rádióállomást.
2 A program mód aktiválásához nyomja meg 

a PROG gombot.
 » Megjelenik a [P01] üzenet.

3 A PRESET +/- gombbal rendeljen egy 
számot az adott rádióállomáshoz, majd 
a	megerősítéshez	nyomja	meg	a	PROG 
gombot.
 » Megjelenik	az	állomás	előre	beállított	

programszáma és a frekvenciája.

4 További állomások beprogramozásához 
ismételje meg a fenti lépéseket.

Tanács

 • Egy beprogramozott állomás törléséhez tároljon másik 
állomást a helyére.

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

Külső eszköz hallgatása
A	Hi-Fi	rendszerrel	hallgatható	külső	eszköz.
1 Nyomja	meg	a	távvezérlőn	az	

MP3-LINKgombot az AUX-forrás 
kiválasztásához.

2 Csatlakoztasson	egy	MP3-csatlakozókábelt:	
•	 MP3-LINK az egység csatlakozójához 

(3,5 mm)
•	 	a	külső	eszköz	fejhallgató-

csatlakozójához.
3 Lejátszás	indítása	a	készüléken	(a	készülék	

felhasználói kézikönyve szerint).

 STANDBY

MP3 LINK

8 Termékadatok
Megjegyzés

 • A	termékinformáció	előzetes	bejelentés	nélkül	
módosítható.

Termékjellemzők

Erősítő
Névleges	kimenő	
teljesítmény

 
2 x 2 W RMS

Válaszfrekvencia 60	Hz	-	20	kHz
Jel-zaj arány >57	dBA
AUX-bemenet 0,6	V	RMS	22	kOhm

Lemez
Lézertípus Félvezető
Lemezátmérő 12	cm	/	8	cm
Támogatott lemezek CD-DA, CD-R, CD-RW
Audió DAC 24	bit	/	44,1	kHz
Teljes harmonikus 
torzítás

 
<1%	(1	kHz)

Válaszfrekvencia 60	Hz	-20	kHz	 
(44,1	kHz)

H/Z	arány >57	dBA

Tuner
Hangolási tartomány FM:	87,5	-	 

108	MHz
Lépésköz 50	KHz
Érzékenység
-	Monó,	26	dB	H/Z	arány
-	Sztereó,	46	dB	H/Z	arány

< 22 dBf
<48 dBf

Keresési szelektivitás >28 dBf
Teljes	harmonikus	torzítás <	3%
Jel-zaj arány >55 dB
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Hangsugárzók
Hangszóró-impedancia 4 ohm
Hangszórómeghajtó 2,5"-es szélessávú
Érzékenység >82	dB/m/W	 

±3	dB/m/W

Általános információk
Adapter 9	V,	1,5	A
Teljesítményfelvétel 10	W
Teljesítményfelvétel	
készenléti üzemmódban

 
<0,5	W

Méretek
-	Főegység	 
(Sz x Ma x Mé)

 
400	x	202	x	80	mm

Tömeg
- Csomagolással
-	Főegység

3,82 kg
1,4	kg

9 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.
 • Energiatakarékossági okokból a rendszer 

automatikusan	kikapcsol,	ha	15	perccel	
az	adott	műsorszám	végét	követően	
semmilyen	vezérlőelemet	nem	használtak.

Az egység nem reagál
 • Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a hálózati 

csatlakozódugót, majd kapcsolja be ismét a 
rendszert.

Nincs hang, vagy torz a hang
 • Állítsa	be	a	hangerőszintet.

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 elemet; ügyeljen a helyes 
polaritásra	(+/-	jelzések).

 • Cserélje ki az elemet.
 • Irányítsa	a	távvezérlőt	közvetlenül	az	

egység	érzékelőjére	(a	készülék	előlapján	
található).
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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.

Rossz minőségű rádióvétel
 • Növelje a távolságot az egység és a TV, vagy 

a videomagnó között.
 • Húzza ki teljesen az antennát.
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