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1 Fontos!

Biztonság
• Ügyeljen a figyelmeztetésekben foglaltakra.
• Kövesse az utasításokat.
• Óvja a terméket a víztől.
• A tisztítást kizárólag száraz ruhával végezze.
• Gondoskodjon arról, hogy a 

szellőzőnyílások ne tömődjenek el. A 
készülék telepítését a gyártó utasításai 
szerint végezze.

• Ne helyezze a készüléket hőt kibocsátó 
eszköz, pl. fűtőtest, fűtőnyílás, kályha vagy 
működése során hőt termelő készülék (pl. 
erősítő) közelébe. 

• Tilos a hálózati kábelre rálépni vagy 
azt becsípni, különös tekintettel 
ott, ahol az a csatlakozó-aljzatokba, 
készülékcsatlakozókba illeszkedik, vagy ott, 
ahol kilép az egységből.

• Kizárólag a gyártó által javasolt 
tartozékokat használja.

• Vihar idején, vagy ha hosszabb ideig 
nem használja a készüléket, húzza ki a 
csatlakozót a hálózatból. 

• A készülék javítását, szervizelését bízza 
szakemberre. A készüléket a következő 
esetekben kell szervizeltetni: ha bármilyen 
módon megsérült, például sérült a hálózati 
kábel vagy csatlakozó, folyadék került 
a készülékbe, ráesett valami, eső vagy 
nedvesség érte, nem működik megfelelően 
vagy leejtették.

• Akkumulátor használata: VIGYÁZAT – Az 
akkumulátorszivárgás személyi sérülést, 
tárgyaknak/eszközöknek, vagy magának 
a órás rádiónak a károsodását okozhatja, 
ezért: 
• Ne keverje az elemeket (régi és új, 

vagy szén és alkáli stb.).

• Megfelelően helyezze be az 
akkumulátort, ügyelve a készüléken 
látható + és - jelölésre. 

• Az elemeket és elemcsomagokat óvja 
a magas hőmérséklettől, ezért ne tegye 
ki például közvetlen napfény hatásának, 
ne helyezze tűz közelébe stb.

• Ha a készüléket hosszabb ideig nem 
használja, távolítsa el az akkumulátort.

• A készüléket nem érheti nedvesség és 
kifröccsent folyadék. 

• Ne helyezzen a készülékre semmilyen 
veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgyat, 
égő gyertyát). 

• Ahol a közvetlen csatlakoztatás adaptere 
használatos megszakítóeszközként, a 
megszakítóeszköznek mindig szabadon 
hozzáférhetőnek kell lennie.

Hallásvédelem

 
Vigyázat

 • A halláskárosodás elkerülése érdekében ne hallgassa a 
készüléket nagy hangerőn huzamosabb ideig.

A	felvételeket	mérsékelt	hangerővel	hallgassa:
• A nagy hangerő halláskárosodást okozhat. 

A készülék olyan decibeltartományban 
képes megszólalni, amely egy 
percnél rövidebb használat esetén is 
halláskárosodást okozhat. A készülék 
a halláskárosultak érdekében képes 
a magasabb decibel-tartományok 
megszólaltatására is.

• A hangerő csalóka lehet. Idővel az egyre 
magasabb hangerőhöz is hozzászokhat. A 
huzamosabb ideig történő zenehallgatás 
után „normális” szintnek érzékelt hangerő 
valójában igen magas, ezért halláskárosító 
hatása lehet. Ezt úgy előzheti meg, hogy a 
hangerőt egy biztonságos szintre állítja, s 
ezt a beállítást később sem módosítja.



3HU

A	biztonságos	hangerőt	a	következőképpen	
állíthatja be:
• Állítsa a hangerőt először alacsony szintre.
• Lassan addig növelje a hangerőt, míg tisztán 

és torzításmentesen hallja a zenét.

Huzamosabb	ideig	történő	zenehallgatás:
• Hosszabb időn át tartó zenehallgatás 

„biztonságos” hangerőn is halláskárosodást 
okozhat.

• Körültekintően használja a készüléket, 
iktasson be szüneteket.

Tartsa	be	a	következő	tanácsokat	a	fejhallgató	
használata során.
• Az eszközt indokolt ideig, ésszerű hangerőn 

használja.
• Ügyeljen arra, hogy a hangerőt akkor se 

növelje, amikor hozzászokott a hangerőhöz.
• Ne állítsa a hangerőt olyan magasra, hogy 

ne hallja a környező zajokat.
• Fokozottan figyeljen, vagy egy időre 

kapcsolja ki a készüléket, ha nagyobb 
körültekintést igénylő helyzetben van.

• Ne használja a fejhallgatót motoros 
járművön, illetve kerékpározás, 
gördeszkázás stb. közben, mert közlekedési 
balesetet okozhat, és sok helyen 
szabályellenes is.

Figyelem

 • A készülék borítását megbontani tilos. 
 • Tilos a készüléket más elektromos berendezésre 

ráhelyezni.
 • Ne tegye ki a terméket közvetlen napfény, nyílt láng 

vagy hő hatásának. 
 • A tűz vagy áramütés veszélyének csökkentése 

érdekében óvja a készüléket esőtől és nedvességtől.
 • Gondoskodjon arról, hogy a hálózati kábel, csatlakozó 

vagy adapter könnyen hozzáférhető legyen, hogy a 
készüléket le tudja választani a hálózati áramról.
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2 Digitális 
zenelejátszó

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:
• FM-rádiót hallgathat;
• audiofelvételt hallgathat SD-kártyáról, USB-

eszközről és más külső forrásról.

A doboz tartalma
Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát:
• Főegység (elem nélkül)
• AC/DC adapter
• Gyors üzembe helyezési útmutató
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A	főegység	áttekintése
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• Lejátszás ismétlése.

b VOL +/-
• Állítsa be a hangerőszintet.

c DISPLAY
• Lejátszási adatok megjelenítése.

d 
• Véletlen sorrendű lejátszás.

e SD
• SD-kártyanyílás.

f MP3-LINK
• Külső audioeszköz csatlakoztatása.

g 
• USB-aljzat.

h 
• Lejátszás indítása vagy szüneteltetése.
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i  / 
• Tárolt rádiócsatorna kiválasztása.
• Ugrás az előző/következő albumra.

j  / 
• Ugrás az előző/következő 

műsorszámra.
• Keresés műsorszámon belül.
• Hangoljon be egy rádióállomást.

k 
• Az egység bekapcsolása.
• Készenléti üzemmódba kapcsolás.

l SOURCE (forrás)
• Egy forrás kiválasztása.

m DBB
• A dinamikus mélyhangkiemelés (DBB) 

be- és kikapcsolása.

n PROGRAM
• Műsorszámok beprogramozása.
• Rádióállomások beprogramozása.

o Kijelzőpanel
• Aktuális állapot kijelzése.

p Elemtartó rekesz

q FM-antenna
• Az FM-vétel javítása.

r DC IN
• Tápcsatlakozó-aljzat.

s 
• Fejhallgató-csatlakozó
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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 sorozatszámára 
egyaránt. A típusszám és a sorozatszám 
a készülék alsó részén található. Írja ide a 
számokat: 
Típusszám __________________________
Gyári szám ___________________________

Az elemek behelyezése
Megjegyzés

 • Akkumulátorok és tápfeszültség egyaránt használható a 
készülék tápellátásához.

1 Nyissa ki az elemtartó rekesz fedelét. 
2 Helyezzen be 6 db LR6/AA gombelemet 

(nem tartozék); ügyeljen a megfelelő 
polaritásra (+/-). 

3 Zárja be az elemtartó rekeszt.

 

Tápcsatlakozás	bekötése
Vigyázat

 • Fennáll a termék károsodásának veszélye! Győződjön 
meg arról, hogy a tápfeszültség megegyezik-e a készülék 
hátoldalán vagy alján feltüntetett feszültséggel.

 • Áramütésveszély! A hálózati adapter kihúzásakor 
minden esetben a csatlakozódugónál fogva húzza ki azt. 
A kábelt tilos húzni.

Megjegyzés

 • Helyezze a készüléket a fali aljzat közelébe, ahol 
könnyen csatlakoztathatja a tápkábel csatlakozóját.

 
Bekapcsolás
A hálózatba való csatlakoztatás után a készülék 
automatikusan az utoljára kiválasztott forrásra 
kapcsol.

Készenléti üzemmódba kapcsolás
A készülék készenléti üzemmódba 
kapcsolásához nyomja meg a  gombot.

DC IN
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4 FM-rádió 
hallgatása

FM-rádióállomások behangolása
Megjegyzés

 • Helyezze az antennát a TV-től, videomagnótól vagy más 
sugárzó forrástól a lehető legmesszebbre.

 • Az optimális vétel érdekében húzza ki teljesen az 
antennát és állítsa a megfelelő helyzetbe.

1 Az FM forrás kiválasztásához többször 
nyomja meg a SOURCE gombot.

2 Tartsa lenyomva a  /  gombot három 
másodpercig.
 » [SEARCH] (keresés) megjelenik.
 » Az FM-tuner automatikusan behangol 

egy megfelelő erősséggel fogható 
állomást.

3 Ismételje meg a 2. lépést további állomások 
beállításához.

Gyengén fogható állomás behangolása:
Nyomja meg ismételten a  /  gombot, 
amíg meg nem találja az optimális vétel helyét.

FM rádióállomások 
automatikus tárolása

Megjegyzés

 • Akár 30 FM rádióállomás tárolására van lehetőség.

FM üzemmódban tartsa lenyomva 3 
másodpercig a PROG gombot.

 » Megjelenik az AUTO (auto) üzenet.
 » A rendszer tárolja a rendelkezésre álló 

összes FM-rádióállomást, és az első 
fogható állomást automatikusan elkezdi 
sugározni.

FM rádióállomások kézi 
tárolása

1 Hangoljon be egy FM rádióállomást.
2 Nyomja meg a PROG gombot.

 » Az előre beállított programszám 
megjelenik.

3 A  /  gomb többszöri megnyomásával 
válasszon ki egy számot.

4 A jóváhagyáshoz nyomja meg a PROG 
gombot.

5 További állomások tárolásához ismételje 
meg az 1-4. lépéseket.

Megjegyzés

 • Előre beállított állomás törléséhez állítson be egy 
másikat a helyére.

Tárolt rádióállomás 
kiválasztása
FM üzemmódban nyomja meg a  /  gombot 
egy előre beállított szám kiválasztásához.
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5 Lejátszás

Lejátszás	USB-eszközről
Megjegyzés

 • Ellenőrizze, hogy az USB-tárolóeszköz rendelkezik-e 
lejátszható audiotartalommal.

1 Csatlakoztassa az USB tárolóeszközt a 
készülék tetején lévő  aljzathoz. 

2 A SOURCE gomb ismételt megnyomásával 
választhatja ki az USB-forrást.
 » A lejátszás automatikusan 

megkezdődik.

 
Lejátszás SD-kártyáról

Megjegyzés

 • Ellenőrizze, hogy az SD-kártya rendelkezik-e lejátszható 
audiotartalommal.

1 Helyezze be az SD-kártyát a készülék 
tetején lévő SD-kártyanyílásba. 

2 A SOURCE gomb ismételt megnyomásával 
választhatja ki az SD-forrást.
 » A lejátszás automatikusan 

megkezdődik.

 
Lejátszás vezérlése

 / Mappa kiválasztása
 / Hangfájl kiválasztása

Lejátszás szüneteltetése és folytatása.
Egy műsorszám vagy egy teljes 
program ismételt lejátszása
Műsorszámok véletlenszerű lejátszása

VOL+/- Hangerő beállítása
DBB A dinamikus mélyhangkiemelés (DBB) 

be- és kikapcsolásához nyomja le.

Megjegyzés

 • A DBB-t csak USB vagy SD módban élvezheti.

Műsorszámok	beprogramozása
Megjegyzés

 • Legfeljebb 20 műsorszám beprogramozására van 
lehetőség.

1 USB üzemmódban a PROG gomb 
megnyomásával aktiválhatja programozási 
üzemmódot. 
 » A [PROG] (program) felirat elkezd 

villogni.

2 MP3-/WMA-műsorszámok lejátszásához az 
 /  gombokkal választhat albumot.

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

4 Ismételje meg a 2-3 lépéseket.
5 A  gombbal lejátszhatja a 

beprogramozott műsorszámokat.
 » Lejátszás közben a [PROG] (program) 

megjelenik.
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6	 Egyéb	jellemzők

Külső	eszköz	hallgatása
A készülék segítségével egy külső 
audioeszközről is hallgathat zenét.
Audioeszköz	fejhallgató-csatlakozóval:
1 Csatlakoztasson MP3 LINK kábelt (nem 

tartozék) a következőkhöz: 
• a készüléken található MP3-LINK 

aljzatba, és
• az MP3-lejátszó fejhallgató-

csatlakozójába.
2 A lejátszás indítása az MP3-lejátszón. 

(Tekintse meg az MP3-lejátszó használati 
utasítását.)

  
Hallgatás fejhallgatón 
keresztül
Csatlakoztassa a fejhallgatót a készülék hátulján 
található  aljzatba.

Figyelem

 • A fül- és fejhallgatók használatából eredő túlzott 
hangnyomás halláskárosodást okozhat.

MP3-LINK

Lejátszási adatok 
megjelenítése
Lejátszás közben ismételten nyomja meg 
a DISPLAY gombot lejátszási adatok 
kiválasztásához.
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7 Termékadatok
Megjegyzés

 • A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül 
módosítható.

Termékjellemzők

Erősítő
Névleges kimenő 
teljesítmény

2 x 2,5 W RMS

Válaszfrekvencia 60-16 000 Hz
Jel-zaj arány > 65 dBA
Teljes harmonikus torzítás <10%
AUX-bemenet  
(MP3-csatlakozó)

0,5-0,6 V RMS 
10 kohm

Hangolási tartomány 87,5-108 MHz
Teljes harmonikus torzítás < 3%
Jel-zaj arány >50 dBA

Általános
Tápellátás
- AC/DC hálózati 
adapter
 
 
 
 
- Elem

 
Márkanév: Philips
Típus: OH-
1009A0901000U-VDE
Bemenet: 100-240 V~, 
50/60 Hz; 250 mA
Kimenet: 9 V  1 A
6 db LR6/AA gombelem

Hangkimeneti 
teljesítmény

2 x 2,5 W RMS

Teljesítményfelvétel 13 W
Méretek: Főegység 
(Szé x Ma x Mé):

  
270,7 x 95,6 x 90 mm

Súly: Főegység 1,4 kg
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8 Hibakeresés
Figyelem

 • 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
• Ellenőrizze, hogy a hálózati kábel 

megfelelően csatlakozik-e.
• Ellenőrizze, hogy van-e feszültség a fali 

aljzatban.

Nincs hang
 • Állítsa be a hangerőszintet
 • Ellenőrizze, hogy a lejátszott műsorszám 

megfelelő formátumú-e.

A	kijelző	nem	megfelelően	működik.	/	Nem	
reagál	a	vezérlőszervek	egyikére	sem.

• Húzza ki a hálózati kábelt a fali aljzatból. 
• Néhány másodperc múlva 

csatlakoztassa újra.
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9 Megjegyzés

  
Ez a termék megfelel az Európai 
Közösség rádióinterferenciára vonatkozó 
követelményeinek.
A készülék - a Philips szórakoztató elektronika 
üzletága kifejezett engedélye nélkül történő 
- bármilyen megváltoztatása vagy módosítása 
semmissé teheti a vásárló termékhasználati 
jogát.

  
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.

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.

  
Másolásvédett anyagokról (beleértve 
a számítógépes programokat, fájlokat, 
közvetítéseket és hangfelvételeket) készített 
illetéktelen másolatok szerzői jogok 
megsértését képezhetik, és bűncselekménynek 
minősülhetnek. Ez a berendezés nem 
használható ilyen célokra. 

Megjegyzés

 • A típustábla a készülék alján található.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AZM310_12_UM_V3.0


	1	Fontos!
	Biztonság
	Hallásvédelem


	2	Digitális zenelejátszó
	Bevezetés
	A doboz tartalma
	A főegység áttekintése

	3	Kezdő lépések
	Az elemek behelyezése
	Tápcsatlakozás bekötése
	Bekapcsolás
	Készenléti üzemmódba kapcsolás


	4	FM-rádió hallgatása
	FM-rádióállomások behangolása
	FM rádióállomások automatikus tárolása
	FM rádióállomások kézi tárolása
	Tárolt rádióállomás kiválasztása

	5	Lejátszás
	Lejátszás USB-eszközről
	Lejátszás SD-kártyáról
	Lejátszás vezérlése
	Műsorszámok beprogramozása

	6	Egyéb jellemzők
	Külső eszköz hallgatása
	Hallgatás fejhallgatón keresztül
	Lejátszási adatok megjelenítése

	7	Termékadatok
	Termékjellemzők
	Erősítő
	Általános


	8	Hibakeresés
	9	Megjegyzés

