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1 Fontos!

Biztonság
������	�"��#��$"�	%
Biztonsági jelzések ismertetése

  
 

A „felkiáltójel” olyan funkciókra hívja fel a 
\������� �̀!�������!	����!������>
�	���(�
\������	�����"��!	���!�����
������?��	"!��
az üzemeltetési és karbantartási problémák 
�������
	
����
��q������x�;���
	�!��!�E�!� �̀�"���!�
	�G�
����
	�������������!�!��
	����!����!�� �̀!������
áramütést okozhatnak. 
Az áramütés veszélyének csökkentése 

���
������;!�!�����
���!���	������!���
�����		
���� �̀
	������������������"��!�
!�������
�����!!� �̀=
���E�������������

a Gondosan olvassa el az utasításokat.

b &$�

������	
��	�'��(�	)

c *��������	�+������
���������
foglaltakra.

d Kövesse az utasításokat.

e ,��	�	��$�����	��'
��)

f A tisztítást kizárólag száraz ruhával 
végezze.

g Gondoskodjon arról, hogy a 
�
����
���'���(�����0�����������)�;�
���
<��������'����	����$"��	�'��	��
szerint végezze.

h Ne távolítsa el a termék borítását. 

i A terméket kizárólag beltérben használja. 
,��	�	��$�����	�=�0�0��>$�?$0==�����
�'
��@��������	����	�	����$�"�)�

j D����������	��$������0
�������	�?���@�
��'��������	�������	����	�)

k D�������

��	����
<�����������(=��"�
��
�0
0�@�'���?E�����@�?E���'���(�@�
���������	�������$(�(�����
<������#��)�
�$��'��%��0
�����)�

l Ne helyezzen semmilyen elektromos 
készüléket a termékre.

m Ne helyezzen a termékre semmilyen 
���
���?($$���#��)�?(��	���(�	$	��	
"�
�$��	�	��	����������$��%)�

n A termék tartalmazhat elemeket. Kérjük, 
	
����������������
��������	�=�(�	�	��
tekintse meg a felhasználói útmutatóban 
található instrukciókat.

o Ha a hálózati csatlakozódugó vagy 
készülékcsatlakozó használatos 
megszakítóeszközként, akkor mindig 
�E�0����������������������)

Figyelem

 { A készülék borítását megbontani tilos. 
 { Tilos a készülék bármely alkatrészének a kenése.
 { Tilos a készüléket más elektromos berendezésre 

ráhelyezni.
 { |����������!�
	�G�
���,���������!=�
��̀���?��������

�!�������!��	��!��
 { }����;����� �̀�"���!������!���������!���>	!��!"���

,�������"����
������������ �̀�"���!�
	�G�
�������E�;!�
választani a hálózati áramról.

Túlmelegedés veszélye! Ne tegye a készüléket 
�������������������������	������
	�
���
����
mindig hagyjon legalább 10 cm szabad helyet 
!�
	�G�
�,�G���V���������� �̀�"����G��,���
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vagy egyéb tárgy ne takarja el a készülék 
	���������?��	!���

Hallásvédelem
;�?������������$�������	���$����	���	��	)
{� ���!����!�������!���	��"	"��	��""��!���

A készülék olyan decibeltartományban 

=�	����	���!��� �̀!���������
percnél rövidebb használat esetén is 
halláskárosodást okozhat. A készülék 
a halláskárosultak érdekében képes 
a magasabb decibel-tartományok 
megszólaltatására is.

{� ���!������>	!��!���������������!��������
�!�!	!����!������,���	��"���	�"�!�����
�E�!�"	!����������,��
��������!���!��	�
E����q�"�����	x�	�������
��
�����!������
�!��;��!��������!�!	 �̀��
����!���	��"	?���
�!��	!��������V���)��������������� �̀�"���!�
�!���������������"�	��"	�	����������?�;! �̀	�
����!������?��	��
	����	������"	?�;!�

;���
(����(���	���$��	��0����
��������
állíthatja be:
{� ���?�	!�!��!����������	�,��!�!>	"���	��������
{� 2!		!��!������,���;��!��!������ �̀�?����	�����

és torzításmentesen hallja a zenét.

I�
	�(�	���������0$����
����	���	��J
{� X"		�!������������!���������!���!��	�

q����"�	��"	x��!��������	��!���	��"	"��	��
okozhat.

{� @,�G�����������!	����;!�!�
	�G�
�� �̀
iktasson be szüneteket.

�	$�	����	��0����
��	��=�(�	�	�?���	���	"�
használata során.
{� ����	�,������""�������� �̀
		���(��!�������

használja.
{� }����;���!��! �̀�"���!��!�������!"��	��

�,���;� �̀!��"���"���	�""���!��!������,��
{� |�����?�	!�!��!�������"��!���!�!	�! �̀�"���

����!��;!�!�,��������!;"!��
{� Z""�"��!��\����;�� �̀�!�������������

!=>	"�;!���!�
	�G�
�� �̀�!��!��"���
,�G������
	����
�����������������!���

Megjegyzés
��
	�G�
�&�!�$����=	�	���!"��!��������"��!�
G������!����;�����������
�����
�G���,��
���
- bármilyen megváltoztatása vagy módosítása 
semmissé teheti a vásárló termékhasználati 
jogát.

O��?��������

 
Ez a termék megfelel az Európai 
Közösség rádióinterferenciára vonatkozó 
követelményeinek.

 
Az Európai Unión belül a készülék beltéri 
használatára nem vonatkozik semmilyen 
���	�"�?��	 �̀���Z�!�>�!"�	����!��!�G��
���
használat során további értesítésig nem fogható 
a teljes sávszélesség.
A termék megfelel az 1999/5/EK direktíva 
irányelveinek.
;����
<������	��0����
��='����	����	"J

 
II. technikai osztályú berendezés szimbólum:

 
����JV�X|�@����%�J�2���̀����	�	�������
	(�
készülék védelmi földelés nélkül.
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Óvja a környezetet!

 
V��!�����
�����������	
�(�!��!�"�
	�
!�!��
	�������!	�����	��!��
	�G�� �̀!������
újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók. 

 
A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekes 
E!�	������E��!���;������ �̀�"���!�����
���
�"�!�"���!������*+�V@��E��=!�����������
Tájékozódjék az elektromos és elektronikus 
����
��	�����?���E��!�

����,��
���
��(;�
	
�������������
���������
�	�����;���!��������,��
����������������� �̀

	�!��	���;�������
	�G�
������(;�	��
elkülönítve a lakossági hulladéktól. A feleslegessé 
vált készülék helyes kiselejtezésével segít 
����������!�,��������
	�!�����������
	�	
��
károsodását.

  
������
�!E�E���"�!�������������!����+�++�
V@��E��=!�����������,������
������ �̀��
������
����;������������!���	���E��!�

���@
�;G �̀
tájékozódjon a hulladékok szelektív 
��(;�
	
�������������	���
��� �̀����������������
hulladékkezelés hozzájárul a környezettel és 
az emberi egészséggel kapcsolatos negatív 
,������
�����������
	
����

�0$���
�������������	�=�(�	(�������	�"�
A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges 
>	"�!�"��!��!�"����������G��)����!�!?�!���
!�>	"�!�"��	� �̀�"���,������	�
����!	���!���
�������!�,����������"��!��!��!��!��"��
��"�"�� �̀="��	����"����
��������
	�="������
��
��!>	� �̀�
����!�����!���
A rendszerben található anyagokat erre 
specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni 

	�);�!�!	��"	?�!����@
�;G �̀�!��	!�	����������!�

>	"�!�"��!��!�" �̀����G���!E�E���"�"�
	�
régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi 
���?��	"!��

;
���������	�
���	��	���	�=�(�	(��
tudnivalók:

Vigyázat

 { Szivárgásveszély: Csak a megadott típusú elemeket 
használja. Ne használjon együtt új és használt elemeket. 
|������;��!�G�,��,�������;)����������}����;���
!�����������="�!����	�!��X!��"		�!���������������
�!	����;!�!�����
�� �̀���"�?�	!����!��������������
elemeket száraz helyen tárolja.

 { Sérülésveszély: A szivárgó elemek kezelésekor viseljen 
�	���(���������������!��	!����"������������
	�
háziállatoktól.

 { I"��!��	��	�
����}����;����� �̀�"���!�������=��E	!�����
legyenek rövidre zárva. Ne tegye ki az elemeket sugárzó 
������|���"�;!��(����!�����������|��""��"��
sérülést az elemeken és ne szerelje szét azokat. Ne 
töltse az elemeket.

 { Az elemek lenyelésének veszélye: A készülék vagy 
!��!���������?��;!��"����������!��!��!��!� �̀!�����
,������������������_�������	�������!��	!�!���������
��������������"��

Védjegyre vonatkozó információk

  
��q_!����"���$"�x �̀!�q_!����"���$�"��x�
	�
!�q_!����"���$!�x�>?�
�!���;������ �̀�"���
!�������"��E	��!��"�
"����;���������$"� �̀
�$�"����!����$!��
	�G�
����!����!	����!��!�

	�G��� �̀
	����������!�)	?������!�������������
!���� �̀�"��������������!���==������;�	?��
����
���?��	!��!������==�����������!��������		
����
!�
	�G�
��(,�
	

�� �̀�!���!�����"�	����
	�
	�!����"������?��	"�!��!�����������
	
����
@
�;G �̀������\�������� �̀�"���!��!��"�
�
�$"� �̀�$�"����!����$!��
	�G�
�����,��
���
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használata befolyásolhatja a vezeték nélküli 
teljesítményt.
������$�!�̀��$"��
	��$�"���!���==�����>� �̀V���	G���
Államokban és más országokban bejegyzett 
�
�;�����������$!��!���==�����>���
�;�����

 
��#�&Z���VIJ�Z�VK��"���!�#�&Z������!�>��
tanúsítványjelzése.

S(��$���

 
Másolásvédett anyagokról (beleértve 
!�	���?���
=�	�=�"��!�"!� �̀��;�"!� �̀
közvetítéseket és hangfelvételeket) készített 
�����
��������	"�!�"�	�������;"�"�
���	
��
	
��
=������ �̀
	��(�>	����
�����
����	G��������V��!���������
	�����
használható ilyen célokra. 
 
�������@"�����;��$����=	�V��>��"��>	�|����
���(	�!��!�!�"��������	�\����������
	��
�G��
változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke 
$����=	�V��>��"��>	�|����>
��� �̀�!���!���������
;"��E�!;�"�"	������������$����=	������!��;!�!�
;"�"� �̀�"���!�����
���!�
�G���!;�	"���
����
���"	?��	"!� �̀�"���!�"������
	��������
�������������������������������"��!���!�

Megjegyzés

 { A típustábla a rendszer hátoldalán található.
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2 Vezeték nélküli 
zenerendszer 
AirPlay 
technológiával

@,	�,�;G �̀�"���$����=	�����
�����	��"�� �̀

	�G��,�,�;G�!�$����=	��������!�����$����=	�
���!������"	?�"������"�!��	����;�	�,�(�
igénybevételéhez regisztrálja a terméket a www.
$����=	�>"��[��>"���>?����
X!�!�$����=	�����!�!��G���
�	�"����!���"���"��E� �̀
a termék típus- és sorozatszámára egyaránt 
szükség lesz. A típusszám és a sorozatszám 
!������	
�����E�	���
	�
���!����!������;!�����!�
számokat: 
Típusszám: __________________________
Sorozatszám: ___________________________

Bevezetés
A készülék funkciói:
{� �!������
�����!���!��	!��������� �̀N%P&

���"���	�,�,��� �̀�$"���$�"����$!��
�	�,�����
	����
��G�	���	�,�,��� �̀

{� Z_&��������"��	"��!���!��	! �̀
{� �$"���$�"����$!���	�,��,���������,��
	�`
{� _!> �̀$� �̀�$�"�� �̀�$"���"E>���!����$!��

eszközön tárolt iTunes zenei könyvtárból 
	����!���!�!��"��!���!���!��	!����$�!��
technológiával.

;��0����
���	���	��(��	���0�
0�������
gazdagíthatja a hangzást:
{� Digitális hangszabályzás (DSC)
{� Dinamikus mélyhangkiemelés (DBB)
{� Teljes hangszabályozás
Lejátszható média:
{� Lemezek

{� X!��&�K�̀�K&I�̀�K&I#�̀_$'&�K�̀
WMA-CD

{� USB-tárolóeszköz
{� @"�=!��������	��N%P���� �̀N%P���
{� Osztálytámogatás: MSC (Mass Storage 

Class)
{� Z�;�����	��� ��Z�J���̀Z�J�+�̀Z�J'�
{� Z�;�"����='�̀�[�!
{� Albumok/mappák maximális száma: 99
{� ����	���"���;�"��!������	�	���!��

999
{� Könyvtárfa maximális szintje: 8

{� �$"� �̀�$�"���
	��$!���"�����
{� �$!����
	��$!�
{� �$�"���]% �̀�$�"���] �̀�$�"���'�%�
	�

�$�"���'�
{� �� �̀�� �̀'��
	�]��������>��	��$"���"E>�
{� �� �̀'� �̀]� �̀U��
	�+��������>��	��$"���!�"

�(��	�������	
�;�$X�	���=��(�"����Y�������Z
gazdaeszközzel:
{� Wi-Fi képes és iTunes 10 (vagy újabb) 

!�!��!��		!������������$���!���_!>�
gépekkel; és 

{� !��!����� �̀��%�]�'���!���);!����"=���>��	�
����	���(��$"� �̀�$�"����!����$!��
modellekkel
{� �$!����
	��$!�
{� �$�"���]% �̀�$�"���] �̀�$�"���'�%�
	�

�$�"���'�
{� �� �̀�� �̀'��
	�]��������>��	��$"���"E>�

A doboz tartalma
V�����������
	�!�"�"	?�	!����!�>	"�!���!��!�����
{� Z����	
�
{� J�����
����
�������?=E	)��������
{� FM-antenna
{� Wi-Fi antenna
{� Táphálózati adapter
{� CD-ROM (a felhasználói kézikönyv 

számára)
{� ��"�	�G������������
	��)��E�!��
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Amire Önnek szüksége van
�������
��
�G�� �̀���$�!���	�,�,�����	��G���
audio adatfolyamokhoz az alábbiakra van 
szükség: 
{� #�&Z���!�)	?������!������������)����!	��� �̀

és
{� "��!���JE��	�������,������"	��!��!�	�,� �̀

amilyen például az iOS 4.3 (vagy újabb) 
"=���>��	�����	���(��$"���"E>� �̀�$�"���
�!����$!� �̀��������!�#�&Z��
=�	�
	��JE��	����
��!���);!����!�!��!��	���E��!���$���!���
Mac.
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a 
{� Kapcsolja be a rendszert.
{� A rendszer gazdaságos készenléti 

állapotának vagy normál készenléti 
állapotának bekapcsolása.

b SOURCE
{� A gomb ismételt megnyomásával 

kiválasztható a forrás.

c 
{� 2�;��	��	����?��	! �̀	�G��������
	��
	�

folytatása.

d 
{� ������;��	��	������?��	!�
{� V����""����$"���$�"����	�,��

lejátszási listájának megnyitása.

e Lemeztálca

f 
{� Megnyomva a rendszer kiadja a 

��������>��!���
����������

g �>�
{� N���	�!��������,�������

�(	"�	����!�
{� V����(	"�	���"�����G������	
	����

��"�;!���� �̀
	��!��	!�����"��!�
{� Hangoljon be egy rádióállomást.

h ^_`p>^_`Z
{� ���!�������,���
	���!���>	,���
	��

i �X(�>�X�(��>�X	���(��(�"������
{� �	!��!"��!��	�"�=!������	��$"��

�$�"����$!���	�,��,��

j qxZ�$
�����
{� A távirányító infravörös jeleit fogadja.

k ^{|�����$���

l MP3-LINK
{� �	!��!"��!��	�����G�	���	�,��

kimeneti audiocsatlakozó aljzatához 
(általában a fejhallgató aljzathoz).

m WIFI SETUP
{� _����"��!�!������!�����������#$%�

����	���(�)����!	�����!���������%�U���
����	���(��$"���"E>� �̀�$�"����!����$!��
kapcsolódásának beállítása.

{� _����"��!�!������!�������#$%�
����	���(�)����!	����!=>	"����	��!�
beállítása.

{� �����	�
����
���;,���#�&Z�������?��	"�
módosításához 3 másodpercnél 
hosszabban tartsa lenyomva a WIFI 
SETUP��"��"� �̀!�����		�!���?�;!�!�#�&Z��
beállításokat. 

n 
{� USB-tárolóeszköz csatlakoztatása.

o 
{� '`U���&�	�>	!��!"���!�������"���

fejhallgató csatlakoztatása.

p DC IN
{� Csatlakoztatás a táphálózati adapterhez.

q Wi-Fi antenna
{� Rögzítse a Wi-Fi antennát a 

�����	
�����!�#�&Z��;����;"���
kibocsátása és vétele érdekében.

r FM ANT
{� FM-antenna csatlakoztatása.
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;�����
�$�����������

a

b

c
d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s  
a 

{� A rendszer bekapcsolása.
{� A rendszer gazdaságos készenléti 

állapotának vagy normál készenléti 
állapotának bekapcsolása.

b AirPlay
{� ���"���	����$�!������	���(��JE��	�

könyvtárból származó hangbemeneti 
adatfolyamra váltása.

c  CD
{� A forrás lemezre váltása.

d Xx�~��>;`��O� �>�
{� N���	�!��������,�������!��E��!�
{� Tárolt rádiócsatorna kiválasztása.
{� |!������	�!���$"���$�"�����;��	��	��

listában.

e �>�
{� N���	�!��������,�������

�(	"�	����!�
{� V����(	"�	���"�����G������	
	����

��"�;!���� �̀
	��!��	!�����"��!�
{� Hangoljon be egy rádióállomást.

f USB
{� A forrás USB-tárolóeszközre váltása.

g x|~>|q~X`;�
{� Óra RDS-rádióállomással való 

	����"������	!�!��!��!���	����� �̀�!�!��
���"��	����;�������	�	E���"��

{� Az aktuális állapot vagy a média 
adatainak megjelenítése.

h 
{� X!�������
�?��	!��!�����		�!���?��	!�

i Xx_�>S`_S�
{� Rádióállomások beprogramozása.
{� Óra beállítása.

j ~`��X�>~D__��
{� V�!���	��
���	��
	������?��������?��	!�

k SOUND
{� P��
=
	�!�K%� �̀KPP�
	�!����;�	�

hangszabályozás hangbeállításaiba. 

l SETTINGS
{� Belépés a rendszerbeállítások 

menüjébe.

m x�X�;�>~I�{{`�
{� Lejátszás mód kiválasztása.

n ~
���������E
�

o ^_`�p>Z
{� ���!�������,���
	���!���>	,���
	��

p �>O�D�
{� ������;��	��	������?��	!�
{� X"����
�
	�!���$"���$�"�����;��	��	��

listájához.
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q �>�|_S�qD�
{� A forrásnak a dokkolón keresztül átvitt 

hangbemenetre váltása.

r 
{� 2�;��	��	����?��	! �̀	�G��������
	��
	�

folytatása.

s ��D�x>OX�Z`qD�
{� A forrás átváltása az FM-hangolóegység 

és a MP3-LINK aljzaton átvitt 
hangbemenet között.
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�� ������	�
���	�
���

FM-antenna felszerelése

Megjegyzés

 { A legjobb vétel érdekében húzza ki teljesen az 
Z_&!��������
	����?�	!�!�������������������� �̀��������
csatlakoztasson kültéri antennát.

 { A készülék nem támogatja az MW (középhullámú) 
rádióvételt.

  
Csatlakoztassa az FM-antennát a hátsó panelen 
található FM ANT aljzathoz.

���=�	�	�(
������0���

Vigyázat

 { Z�������!�����
���"	"��	��!���	�
�����������;,��
�������! �̀�"���!���=��	�G��	
������������!������	
��
hátulján feltüntetett feszültséggel.

 { Áramütésveszély! A táphálózati adapter kihúzásakor 
�������!�>	!��!"���E�!	����"�;! �̀
	����!������
���

 { A táphálózati adaptert mindig csak az összes többi 
csatlakoztatás kialakítása után csatlakoztassa.

  
Csatlakoztassa a hálózati adaptert
{� a hátsó panelen található DC IN�!�;�!��"� �̀

valamint
{� a fali aljzathoz.

;�����
�$�������������
�������
���>=��$���

Vigyázat

 { I"��!��	��	�
����������������!��	!����"����&��!���
�(��"���	��� �̀���������!=�
���������������������"	��(����
dobni.

1 Nyissa ki az elemtartó rekesz fedelét.
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2 X�������������������?=E	)���������
G����;���!�����������="�!����	�!����&��

  
3 ���;!����!�������!�������	���

  
Megjegyzés

 { _������������"����!�������
�����E�>����������(�� �̀!�
�����	��"���	��!������	
�������������!		�!������	�,��!�
������
�������

 { Ha távirányítót várhatóan hosszabb ideig nem használja 
�!;� �̀��������!����������

 { ��;"����
����
���
����!�������
�����������	���
!������	
����G�	���
	�
�������!�,�,	�
��
���;
���
irányítsa.
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�� ��
����������
Vigyázat

 { ��
	�G�
����
�������;�����
��,���������?��!����
���
����(,����
	� �̀���������(,�
	
������"	?��	!�
veszélyes sugárzást vagy más szempontból rendellenes 
�(,�
	�������
��������

���	�=�(���
������	����!E�"�!��E	!����!=>	"� �̀�!�
������������>	!��!"��!��!�!����!��"���	�"��
���;"��!�����	
�������E��	����

 » Az indítás 35 másodpercig is tarthat. 
 » ���?��	�!�!���!�WIFI SETUP gomb 

,��=
���2VK&;�����
����	����������"���
 » ���?��	�E��� �̀!�
	�G�
������?�"���#�&Z��

kapcsolatának hiánya esetén a LED-
;�����
����"��!�!�"	�	���!��
��(��!�!���

Üzemmódok közötti váltás
Üzemmódok manuális kiválasztása:
{� A  nyomva tartásával lehet a készüléket 

gazdaságos készenléti módra váltani.
{� A  megnyomásával váltható a készülék

{� használati üzemmódból normál 
készenléti üzemmódra 

{� gazdaságos készenléti módból 
használati üzemmódra. 

Óra beállítása.
Megjegyzés

 { Ha a beállítás során 90 másodpercig nem hajtanak 
�
�����!�!��������(������� �̀!�����	������
=�!��
��!�����?��	��E�>������!���������(�����������
	��
nélkül.

1 Normál készenléti módban a Xx_�>
CLOCK gombbal aktiválható az 
órabeállítás.
 » a 24HOUR���]����	�����"����E���

felirat villog.

2 A �>�  gombbal lehet váltani 
24HOURés 12HOUR���]����	�
����"����E���,�,�� �̀�!;��!�Xx_�>
CLOCK gombbal kell jóváhagyni.
 » ��������;�����	���;���������"��!�
 » A 12HOUR��������	������"����E��

kiválasztása esetén PM (délután) vagy 
AM���
��������;���
	�;����������

3 A �>�  többszöri megnyomásával 
���?��!������!�������;�����	���;����
{� ��	���;����!�	�����������(��������	�

megadható.
4 A jóváhagyáshoz nyomja meg a Xx_�>

CLOCK gombot.
 » ��=��>���;�����	���;���������"��!�

5 A �>�  többszöri megnyomásával 
���?��!������!�=��>���;�����	���;����

6 A Xx_�>S`_S� gombbal hagyja jóvá az 
órabeállítást.
 » _��;������!�������?�"�������

Tanács

 { A rendszeróra RDS-rádióállomással is szinkronizálható 
!��!��!���	����� �̀�!�!�����"��	����;�������	�	E���"���
�2�	��!�,��������
	����qFM-rádióállomások 
hallgatása” > „Az RDS-információ megjelenítése” > 
„Az óra összehangolása az RDS-állomással”)
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5 Csatlakozás az 
otthoni Wi-Fi 
hálózathoz

  
��
	�G�
�������������������?�!���!�����
���
"���"���#�&Z�������!��=!�!�
������ �̀
	�>	!�
azután csatlakoztatható.
A legjobb beállítási módszert az alábbiak 
	������ �̀!�,�G��
����������������������
megválasztani.

Körülmények Beállítási módszer
iOS 5.0 vagy újabb 
���		?�
	(��$"���"E>� �̀
�$�"����!����$!���	�-
közzel rendelkezik.

1. módszer (ajánlott) 
(lásd ‚1. módszer: iOS 5 
Wi- Fi hálózati bejelent-
kezési
���"	���	��!	����!�!� �̀
17. oldal)

A helyi Wi-Fi útválasz-
���#$%��#�&Z���
�����
�����?��	������	���( �̀

	����"�!�;!�!�$P��
(gombnyomásos csat-
lakoztatás) funkciót.

������	�������	������
módszer: Csatlakoztatás
#$%&)����!	����"�� �̀�<��
oldal)

Olyan internetböngé-
	��	�
	�#�&Z��
=�	�
�	�,�������������� �̀
amilyen például az 
�$"���"E>� �̀�$�"���
�!����$!� �̀��������!�#�&
Z��
=�	�$���!���_!>�

3. módszer (lásd '3. 
módszer: Csatlakozás 
����#$%�����	���(�
)����!	����"�� �̀�*��"��!��

O�����	����
<�����	
�(�(�����Z{��
hálózatához csatlakoztatná, gondoskodjon 
arról, hogy:
{� !�#�&Z��)����!	��������������!=>	"��! �̀
	�

�������������(,�;,���
{� !�
	�G�
�����������!=>	"��! �̀
	�	����	���

�������������?��!����	���P�!=>	"��	� �̀�+��
oldal).

%����	�>	!��!"��!��	��,�������!�
	�G�
�
megjegyzi az adott otthoni Wi-Fi beállításokat. 
Ezután a készülék minden bekapcsoláskor 
automatikusan csatlakozik az otthoni Wi-
Z�������!��"� �̀
	��!���!��!���!�����$�!��
hangadatfolyam.

1. módszer: iOS 5 Wi-
Fi hálózati bejelentkezési 
megosztás használata

1 �	!��!"��!		!�!���$"���"E>� �̀�$�"����!���
�$!���	�,���!��"���"���#�&Z�������!��"��

2 K""�;!�!�?������$"���"E>� �̀�$�"���
�!����$!���	�,���!�����	����������	��
��E��"
��
���!��""�������	��G�� �̀�*��
oldal).
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3 |�"�;!�����!����	��=!������!�WIFI 
SETUP gombot.
 » Az alábbi párbeszédpanel jelenik meg.

  
4 Az ALLOW (engedélyezés) gombbal 

oszthatók meg a Wi-Fi beállítások a 
készülékkel.

5 ���;"���!���E������=��>�� �̀!�?��!��
���
����"��	!���������	�(���
	�!�?�������!���
������	?����!��;���
	��

Megjegyzés

 { X!���=��>��)�����	���	���!������!�������	?���
�!��;���
	 �̀!"��������������!�
	�G�
��$&>?�
�����	��
�������	��������?��	"����"	?��	!� �̀'<��"��!����X!�
0.0.0.0 vagy 192.168.1.1��$&>?��;��������� �̀!"��
>	!��!"��!		!�);�!�!���=!�!=���� �̀
	�!�����	������?��	�
E�������	���!��!�������	?����!��;���
	�

2. módszer: Csatlakoztatás 
WPS-útválasztóhoz

1 Nyomja meg az otthoni Wi-Fi útválasztó 
WPS gombját.

  
2 Az 1. lépés után gyorsan nyomja meg a 

���	��=!����WIFI SETUP gombját.

  
 » A WIFI SETUP gomb közepének LED-

;�����
������������!�	������
	��,�����
világít. 

 » ��2VK&;�����
�������"��	!���=��>���
���G�����	�(�� �̀�,��������������?�!�� �̀
és a hangszóróból sípoló hang szólal 
meg. 

 » A készülék sikeresen csatlakozott 
otthoni Wi-Fi hálózatához.

WPS

WIFI SETUP



19HU

Tanács

 { Egyes Wi-Fi útválasztóknál a Wi-Fi kapcsolathoz 
nyomva kell tartani a WPS��"��"� �̀�!���!��)����!	����
"�\�E��>��	�"��!���������
�����������!�#$%�$P��
�E�>�����J"�������
	�����������	��!��!�"���)����!	����
felhasználói kézikönyvét.

 { Ha a(z) DCW8010 készüléken a WIFI SETUP�;�����
���
	���!��!�!� �̀!�#�&Z�������!��"���!���!=>	"����	��
����	���G����
����"�����@
�;G �̀���;"��
��=��>�� �̀�!;��
=�����;!�);�!��X!�!�=�"��
�!��"�����!��	�������� �̀=�����;!�
manuálisan beállítani a Wi-Fi kapcsolatot.

 { �	�
�������	���������#�&Z��!=>	"����	��	��
��
>	!��!"��!		!�);�!�!���=�����!���!�!=���� �̀�!;��=�����;!�
újra.

3. módszer: Csatlakozás nem 
�X~�$����
�$E�Y���	�
"�(

X!���������#$%�����	���( �̀$���!���_!>�
�
=�� �̀����������%�]�'�����	���(��$"���"E>� �̀
�$�"����!����$!���	�,����!��!��!���#�&Z��
)����!	����"��?���;!�!�
	�G�
���>	!��!"��!��� �̀
akkor be kell lépnie az útválasztó beépített 
"�\�E��>��	�[���!=;��! �̀
	�"����������"��!����
!��)����!	�������	��#�&Z�������?��	!����
A csatlakoztatást az alábbi lépések szerint 
végezze.
1 Derítse ki otthoni Wi-Fi útválasztójának 

�����?��	!�� �̀
	�;������������!�"!��
	�����
felhasználásra (lásd 'Otthoni Wi-Fi 
)����!	���;!������?��	!��!�,		����(;�
	�� �̀
19. oldal).

2 V���������� �̀�"���!�
	�G�
�!		��	������
Wi-Fi beállítási módban van-e (a WIFI 
SETUP gomb közepe folyamatosan sárgán 
�����?�&����X!�����̀����	!�!�
	�G�
���
asszisztált Wi-Fi beállítási módba (lásd 
�����	!�!�
	�G�
���!		��	������#�&Z������!� �̀
����"��!���
 » A készülék egy új Wi-Fi hálózatot hoz 

létre X�������|S������������ 
�����!����
������%%�K��

3 Csatlakoztassa ideiglenesen a Wi-Fi képes 
eszközt az újonnan létrehozott Wi-Fi 
hálózatra (lásd 'Csatlakoztassa a Wi-Fi 
funkcionalitásra képes eszközt a az újonnan 
�
����"�"���#�&Z�������!��!� �̀����"��!���

4 Nyissa meg a készülék beépített weboldalát 
!�#�&Z��
=�	��	�,�����������,��
	��;
����
(lásd ‚A készülék beépített weboldalának 
��������	!� �̀����"��!����

5 _��"	?�	!�!�
	�G�
����	��#�&Z��
beállításait az 1. pontban feljegyzett 
=!�!�
�����	����������	�����
	�G�
����	��
#�&Z�������?��	!��!����"	?��	!� �̀�'��"��!����

6 Állítsa vissza a Wi-Fi képes eszköz 
�����?��	!���!���������"���"���#�&Z�������!��
beállításaira (lásd ‚A Wi-Fi képes eszköz 
�����?��	!��!���		�!���?��	!�!���������
"���"���#�&Z�������!�������?��	!��!� �̀�]��
oldal).

Otthoni Wi-Fi útválasztója 
�����'��	��	��0��
���E����

Megjegyzés

 { ���
	�����	�E�!	?��	"
����������������������!��"���"���
Wi-Fi útválasztó felhasználói kézikönyvét.

1 Csatlakoztassa Wi-Fi funkcionalitásra 

=�	�
	�G�

��!���������"���"���#�&Z��
hálózathoz.

2 ���?�	!����!�����������,��
	����
(például Apple Safari vagy Microsoft 
���������V�=�"����!�!��!��	���!�#�&Z��
funkcionalitásra képes készüléken.

3 Nyissa meg az otthoni Wi-Fi útválasztó 
"�\�E��>��	�"��!����

4 @���		������!�#�&Z�������?��	"��!="� �̀
	�
;������������=!=?��!�!�,�������!�!�"!��
A X����!��������%%�K�
B #�&Z������"�	������������!���!��#V$̀�

#$���!���#$���̀�!������
�������
van)
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C Wi-Fi jelszó (ha engedélyezve van a 
Wi-Fi biztonság)

D KX�$�����������
��������!���
letiltva)

E %�!��E	��$&>?�������?��	!����!�!�KX�$�
mód le van tiltva)

Váltsa a készüléket asszisztált Wi-Fi 
módra

Megjegyzés

 { _�������!������	
��������������"��"�������"��� �̀
������;,���������! �̀�"���!�����	����	����	���
�����E��&�����	���P�!=>	"��	� �̀�+��"��!���

|�"�;!�����!����	��=!����WIFI SETUP 
gombját.

 » A WIFI SETUP gomb közepének LED-
;�����
�����"��!�!�"	��,����
����������
világítani.

 » A rendszer automatikusan egy új Wi-Fi 
hálózatot hoz létre X�������|S������
������������!����
������%%�K��

 » Az új Wi-Fi hálózat sikeres létrehozása 
akár 45 másodpercig is eltarthat.

Megjegyzés

 { A készülék manuális Wi-Fi beállításának végeztével az új 
#�&Z�������!�����(���

 { Ha elmulasztott volna asszisztált Wi-Fi beállítási 
G�������!��
=�� �̀!"��>	!��!"��!		!�);�!�!�
��=!�!=���� �̀�!;��!�����	����	����	����?��	!�E����
=�����;!�);�!�!��(��������

 { �"��"	"�;"�����! �̀�"�����	�$����=	����$�!��
=�	�
eszköz ne legyen asszisztált Wi-Fi-beállítási módban. Az 
�������	�������
���;,����,���);�#�&Z�������!��E��!��	�
ütközhet egymással.

 { �����	�
����
���;,���#�&Z�������?��	"����"	?��	��"��
'���	"�=��>�
���"		�!��!���!��	!�����"��!�!�#�Z��
%VJN$��"��"� �̀!�����		�!���?�;!�!�#�&Z�������?��	"!���
Ezután a fent említett lépések szerint módosítsa a 
hálózati beállításokat.

Csatlakoztassa a Wi-Fi 
?���=�(�	����$	���������
�0
�	�	
�
újonnan létrehozott Wi-Fi hálózatra
A készülék által újonnan létrehozott Wi-Fi 
hálózat csak egyetlen Wi-Fi képes eszköz 
�"����
�
	
����	����������
��_�	�#�&Z���	�,�����
�!���G�,�
	�����G�
	��
���
����;!�!	"�;E �̀
hogy ideiglenesen tiltsa le a többi Wi-Fi eszköz 
Wi-Fi funkcióját.
�)�(�=�"J��X(��(�=�@��X�(����	����X	����
�0
�
használata
1 ���!		�!�!���$"���"E>� �̀�$�"����!����$!��

Settings -> Wi-Fi (Beállítások -> Wi-Fi) 
elemét.
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2 A rendelkezésre álló hálózatok listájából 
válassza a X�������|S������������ 
hálózatot.

Philips DCW8010 XXXXXX  
3 ���;!���� �̀�"����$"���"E>� �̀�$�"����!���

�$!���	�,�,���
���;,;;,��!�!=>	"�!��
 » �;����������!��!�"����$"���"E>� �̀

�$�"����!����$!���	�,���!�����	��
sarkában.

Tanács

 { Ha a listában nem szerepel a X�������|S������
������� �̀!"��=�����;!����
������!����
������#�&Z��
hálózatok pásztázását.

�)�(�=�"J���Z{���������
��'"�����	�
���		

Megjegyzés

 { ��$��_!>�	���?���
=�#�&Z�������!��"���!���
csatlakoztatásának leírását a számítógép használati 
útmutatójában találhatja.

 { A Wi-Fi hálózathoz való csatlakozás közben ne 
>	!��!"��!		"��	��������������!���������$��_!>�
számítógépéhez.

1 Nyissa meg a Wi-Fi beállítások eszközt vagy 
!����
���=E��"��$��_!>�	���?���
=
��

2 @���		������!����
������#�&Z�������!�"!��

  
3 A rendelkezésre álló hálózatok listájából 

válassza a X�������|S������������ 
hálózatot.

  
4 ���;!���� �̀�"���$��_!>�	���?���
=
��

létrejöjjön a kapcsolat.

  
DCW8010

DCW8010
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Tanács

 { Ha a listában nem szerepel a X�������|S������
������� �̀!"��=�����;!����
������!����
������#�&Z��
hálózatok pásztázását.

A készülék beépített weboldalának 
megnyitása
1 ���?�	!����!���==���Safari��,��
	��� �̀

illetve az adott Wi-Fi képes eszköz más 
���������,��
	��;
��

2 ���,��
	���>?�	"���!�?�;!����!�,���������
192.168.1.1 �̀�!;���!��;!�;����

 » _��;������!�"�\�E��>��	�
weboldal.

  192.168.1.1

Philips DCW8010 XXX

I	���Z{��������XS��	���O	=��
��'"������~	?	$��
	��	��	
����	�
���@�	��($�	��(��(�$����0$�<���
�����"�������	�
�	�	�	��X�������|S������
�����������������	����
<�����(�+��$�=�"��
weboldalának közvetlen megadásához.
1 Kattintson a  -> Preferences 

�$�������>�����������
 » Megjelenik a preferenciák beállítási 

menüje.

  
2 A Bookmarks��@,���;�������!="��

jelölje be az Include Bonjour (Bonjour 
�!��!��!��	!��;��,���
�����
��!�Bookmarks 
bar��@,���;�����	����!�!���
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3 ���!		�!���!�,���;�����	��;��!�Bonjour 
���,��G�����	��;�����!�X�������|S������
������ elemet.
 » _��;������!�
	�G�
�"�\�E��>��	�

weboldala.

  
�������	���
�	��������
��		����������
módosítása
��
	�G�
�"�\�E��>��	�[��"��!����
���"	?��!�;!�!�
	�G�
����	��#�&Z�������?��	!�� �̀
!������!�!=;���!�
	�G�
�!���������"���"���
Wi-Fi hálózathoz kapcsolódik.

Megjegyzés

 { V���������� �̀�"���!�"�\�E��>��	�[��"��!�"��	����=���
beállítások megegyeznek-e az otthoni Wi-Fi hálózat 
feljegyzett beállításaival.

  
{� �����;������E�!	?��	"!��,������

���"	?�	!�
	��!��;!�;����!����	��#�&Z��
beállításokat.
 » V�������E����!�WIFI SETUP gomb 

,��=
��!��;�������������"���"�����̀
	�
�"��!�!�"	��,����
��������� �̀!������	
��
pedig hangjelzést ad. 

 » A készülék sikeresen csatlakozott a 
��������"���"���#�&Z�������!��"��

Megjegyzés

 { Ha a WIFI SETUP��"���,��=
���
���2VK&;�����
���
����������"��!�!�"	��,����
���� �̀!"��!�#�&Z��
!=>	"����	�	����������!�!�������?�	!�);�!�!�#�&Z��
)����!	�����
	�!�
	�G�
�� �̀�!;��=�����;!�� �̀�"���!�
rendszer így csatlakozik-e a helyi Wi-Fi hálózathoz. Ha 
!�=�"��
�!��"�����!��	�������� �̀=�����;!�!������������
ismertetett eljárást újból végrehajtani.

 { �����������"	?��	"��
����
��� �̀��������!�
	�G�
�
újraindítása után a készülék által létrehozott új Wi-Fi 
�����!�����(���
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Tanács

 { A készülék eszközneve igény szerint módosítható a 
"�\�E��>��	�[���!=�Advanced settings -> AirPlay 
Device Name��%=�>����	������?��	"�& ����$�!�&
�	�,��
���������!�!����V��!��(������!��!�	�!��
�!����!����,����$����=	����$�!�&
=�	��	�,�,�����!���
megkülönböztetésre szolgálhat.

 { X!�!������!����������%%�K���!�E���	!��?���;!����!����
�=
���E�����?���;!���;�����!��!�"���%%�K������� �̀!"��
�
=;���!�
	�G�
�"�\�E��>��	�[���!=;��!�Advanced 
settings -> S_D{q��x��O;D�;` �̀ (Speciális 
�����?��	"�& �_!�E���	�"�\�E����	������
���

 { �����	�
����
���;,���#�&Z�������?��	"����"	?��	��"��
3 másodpercnél hosszabban tartsa lenyomva a WIFI 
SETUP��"��"� �̀!�����		�!���?�;!�!�#�&Z�������?��	"!���
Ezután a fent említett lépések szerint módosítsa a 
hálózati beállításokat.

��������������������
��		����������
�������		�����������	�����������������
��	�����
��		��������

Megjegyzés

 { }����;�� �̀�"���!��!���������
	�'���
=
	�����	����=���
beállítások megegyezzenek az otthoni Wi-Fi hálózat 
feljegyzett beállításaival.

1 ���!		�!����$"���"E>� �̀�$�"����!����$!��
eszközének Settings -> Wi-Fi(Beállítások 
-> Wi-Fi) elemét.
{� �!������		!�����!����
������

#�&Z�������!�"���	��;���$��_!>�
számítógépén.

  
2 ���!		�!���!������!����������%%�K��!�

rendelkezésre álló vezeték nélküli hálózatok 
listájából.
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3 Szükség esetén adja meg a hálózati kulcsot.
4 ���;!�����!�	����	�#�&Z��!=>	"����	��!��

otthoni Wi-Fi hálózatához.
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6 AirPlay-
hangadatfolyam

Hangadatfolyamok iTunes 
zenei könyvtárból

Megjegyzés

 { V���������� �̀�"���!���JE��	&�!��!�	�,��E��!�!��"��
!�#�&Z�������!��"��!=>	"����&� �̀�����!�
	�G�
��
Az iTunes-eszköz lehet például iOS 4.3 (vagy újabb) 
"=���>��	�����	���(��$"���"E>� �̀�$�"����!����$!� �̀
illetve Wi-Fi képes és iTunes 10 (vagy újabb) alkalmazást 
�E��!���$���!���_!>�

 { ����$�"���]%��!	�������\�����
����������$�!��
	��?�	
�
�����,��
���!�!��"����?��	�"=������	�
���;�	?��
����
���
�������		?�	��!���$�"���]%�

	�G�

����%�U��&�	 �̀�!���
	������������!�

Adatfolyam küldése iPod touch, 
�X�(����	����X	����
�0
$��

1 ���?�	!����!���$"���"E>� �̀�$�"����!���
�$!���	�,��iPod vagy Music��������
alkalmazását.

2 Q����	������!�����$�!���"���

  
3 ���!		�!�!�X�������|S������������ 

��!���!�����������
������
����������!��
���$�!�&��	������

Philips DCW8010 XXXXXX  
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4 ���!		�!���!��
��!��;�� �̀
	����?�	!����!�
lejátszást.
 » V�������E����!�
	�G�
���������!�

zene lejátszását.

  
Megjegyzés

 { X!�!�	����	�����=?�
	�E����	����!������
� �̀!�,�������
�
=
	����=�����"��"��!�?������$"���"E>� �̀�$�"���
�!����$!���	�,�,��

 { �����	!��!"��!		!��� �̀�!;��>	!��!"��!		!�);�!�!���	�,���
ugyanahhoz a Wi-Fi útválasztóhoz;

 { �������;!����!��,		��	 �̀����
������E���!�!��!��	��
 { �'��@!=>	"�;!�� �̀�!;��);�!�����$"���"E>� �̀�$�"����!���

�$!���	�,���

;�	?(��	���<������XS>O	=�
�
��'"���$��

1 ���?�	!����!���JE��	������!���);!���������;)��
!�!��!��	��$��_!>�	���?���
=
���

2 @!�����	"��!��!��!�!��!�����$�!���"��!��

  
3 ���!		�!�!�X�������|S������������ 

��!���!�����������
������
����������!��
���$�!�&��	������
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4 ���!		�!���!��
��!��;�� �̀
	����?�	!����!�
lejátszást.
 » V�������E����!�
	�G�
���������!�

zene lejátszását.

  
Tanács

 { X!�$��_!>�	���?���
=
���!��!�!��"��!�"!��G���
!���JE��	�������,��������� �̀����
���,������$�!��
=�	�
�	�,�����!��!����	�����!	���!��!�'���
=
	��� �̀!�"�!�
������;(�������
��G������

 { X!�!���JE��	�"������������;����!	����;! �̀!�,�������
���$�!���"�������!�;!�� �̀!�  helyett.

Lejátszásvezérlés
Az iTunes-gazdaeszközön vagy a készüléken 
különféle lejátszási opciókat választhat.

Megjegyzés

 { V���������� �̀�"���!�
	�G�
����!���!����G����&��!�
hangadatfolyamot az iTunes zenei könyvtárból.

{� A lejátszás indításához vagy 
szüneteltetéséhez nyomja meg a  
gombot.

{� ����������!���!�,��������!������
������
ugráshoz nyomja meg a �>�  
gombot.

{� ���!�����������?��	��"����"�;!�����
többször a ^_`�p>Z gombot. 

{� ������
�?��	�"��
	�!��!������
visszaállításához nyomja meg a   gombot.

{� ���$�!��!E��"�"���	�!��!���
��		�!!=>	"��	�"� �̀��"�;!�����!�AirPlay 
gombot.

Tanács

 { $���!���_!>��
=����	����!���!�!��"��!����;��	��	!"��
!�
	�G�
����	����!����!������
��
	
�������?�	!�
���!���JE��	�!�!��!��	� �̀�!;��;��,�;�����!��Allow 
�������	���(�=(�$(��?$(��$��(�����	��$� (iTunes 
hangvezérlés engedélyezése távoli hangsugárzókból) 
;��,���
��������#���"[	��	��
��!��Edit��%����	��
	� �̀
illetve Mac esetén az iTunes-> Preferences -> Devices 
��JE��	�& �$�������>���& �V	�,�,�����G�����!�!���

~��=�������	�������'��(��
használata
Ha az iTunes-gazdaeszköz iPod touch, iPhone 
vagy iPad eszköz:
X!�	=�>����	��!�������?��	"!��?�����
����� �̀�!���
�"�������E�>���!��!��	�G	
�� �̀!"���$"��
�"E>� �̀�$�"����!����$!���	�,�
����!���==���
�==�%�"�����	����������������,�������!�X�������
SoundStudio�!�!��!��	���V�������������	�$����=	�
alkalmazás.
I	�	
�	�(�������Z�	
�	��
�0
���Z{��������
PC vagy Mac:
Speciális hangbeállításokhoz használható 
közvetlenül az iTunes hangszínszabályzója is: 
View -> Show Equalizer (Megjelenítés -> 
Hangszínszabályzó megjelenítése). 

Tanács

 { További részletekért lásd az iTunes súgó 
dokumentációját.
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7 A dokkoló 
használata

������	����
=�	�!E��"���;��	��	��!��$"���$�"���

	�G�
�����

Megjegyzés

 { Ebben az esetben a fejhallgató aljzatnál nincs 
audiokimenet.

�(��	��������X(�>�X�(��>�X	��
'���(�
��
	�G�
�!��!�������?=E	)��$"� �̀�$�"���
	��$!��
eszközöket támogatja.
{� �$!����
	��$!�
{� �$�"���]% �̀�$�"���] �̀�$�"���'�%�
	��$�"���

'�
{� �� �̀�� �̀'��
	�]��������>��	��$"���"E>�
{� �� �̀'� �̀]� �̀U��
	�+��������>��	��$"���!�"

Audioélmény a dokkolón 
keresztül

Megjegyzés

 { ���""���>	!��!"��!��	��>	)>	��!�"����;!��$"��

	��$�"����	��
����������̀�?���$!��
	��$!����
�	��
���������������$"���$�"����$!��
	�!�
	�G�
�
��"	"��	��!�����G�
	��
���
��������"�	��"	!� �̀!�
;����������"���""�;!�!���$"���$�"����$!���	�,���

1 A SOURCE gomb többszöri 
megnyomásával iPod_iPhone_iPad állásra 
váltható a forrás.
{� A forrás a DOCKING gombbal is 

átváltható.

2 |�"�;!�����!��""�����>�� �̀�����!��
kinyílik.

 
3 �	!��!"��!		!�!���$"���$�"����$!���	�,���

a dokkolóegységhez.

 
4 V����(	"�	������;��	��	!��$"���$�"����$!��

eszközön.

�"��" Funkciók
2�;��	��	����?��	! �̀	�G��������
	��
	�
folytatása.

MENU/ X"����
�
	�!���$"���$�"���
lejátszási listájához.

 / |!������	�!���$"���$�"�����;��	��	��
listájában.

�>� N���	�!��������,�������
�(	"�	����!�
Tartsa lenyomva a visszatekeréshez 
�!���!���"�	���������
����	
	����
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�X(�>�X�(��>�X	��0����
����$"���$�"����$!���""��	���
	�
	����
	
��
,�����������������!��,��
	�

;
��X(�>�X�(����(��(�����	��
megszüntetése

Megjegyzés

 { ���""�����	
���!���!���$"���$�"���	
�G�
	
���
��	�
�����|��>	!�!�;!�
	��������!		!�!���$"���$�"���
eszközt.

1 X)��!���!���$"���$�"����$!���	�,���!�
dokkolóból.

2 Kattanásig nyomja befelé a dokkolótálcát.
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8 FM-rádió 
hallgatása

Hangoljon be egy FM-
rádióállomást.

Megjegyzés

 { V���������� �̀�"���>	!��!"��!��!&� �̀
	����;�	�����)��!&��
az FM-antennát.

1 A SOURCE vagy a ��D�x>OX�Z`qD� 
többszöri megnyomásával váltható a forrás 
FM-hangolóegységre.
 » Megjelenik az FM felirat és az aktuális 

frekvencia.

2 A  vagy  gombokat a SEARCH 
+ vagy SEARCH - (Keresés) felirat 
megjelenéséig tartsa lenyomva.
 » Az FM-hangolóegység automatikusan 

���!��"���������	����"��!������"��	��
{� Ha adott frekvencián kíván egy 

���"��	�!��!��"��� �̀��"�;!�����
többször a  / ��"��"� �̀!�?������
nem jelenik a kívánt frekvencia.

x���"���(���(��0��E�0���
���$(�$	�(
��	

Megjegyzés

 { 2�����;������������������?�"�����������"��	�
��=�"��!�"��	��!��!��������	
��

Tartsa lenyomva a Xx_�>S`_S���"��"� �̀
amíg az AUTO SRH (Automatikus keresés) 
felirat meg nem jelenik.

 » ��
	�G�
�!��
�������		
���	�������
programozza be a fogható állomásokat.

 » �����	�
�����=�"��!�"�"���
rádióállomás automatikusan megszólal.

Rádióállomások manuális 
���$(�$	�(
��	

Megjegyzés

 { 2�����;������������������?�"�����������"��	�
��=�"��!�"��	��!��!��������	
��

 { X!�������=�"��!�"�"������"��	�����G��?����?��� �̀!"��
tároljon másik állomást azzal a programsorszámmal.

1 Hangoljon be egy rádióállomást.
2 Nyomja meg a Xx_�>S`_S� gombot a 

beprogramozás aktiválásához.
 » ����"��������!�X��������!���!�"�����!�

programsorszám).

3 A  /  gombokkal beállítható az adott 
>	!�"����"���"������������?��������
	����
,�,����=�"��!�	"�	����̀!�������!�Xx_�>
CLOCK gombbal kell jóváhagyni.
 » Megjelenik a tárolt programsorszám és 

a rádióállomás frekvenciája.

4 További állomások beprogramozásához 
ismételje meg az 1–3. lépést.



'� HU

Tárolt rádiócsatorna 
behangolása
{� A tárolt rádióállomás programsorszámának 

kiválasztásához nyomja meg a  /  
gombot. 

{� ��	�����������(����	��?�	
�
����!�;!�����!�
programsorszámot.

Az RDS-információ 
megjelenítése.
���IK%�������!�!�����	���̀�I!��"�K!�!�%�	�����
szolgáltatással FM-állomások jeleníthetnek meg 
���
	�?������"���>��!���
1 Hangoljon be egy RDS-rádióállomást.
2 A |q~X`;�>x|~ gomb többszöri 

megnyomásával görgetheti a rendelkezésre 
álló adatokat:
{� Állomásnév
{� $�"��!���?=E	! �̀=
���E��NEWS���?��� �̀

SPORT��	="��� �̀POP M (popzene)...
{� Szöveges üzenetek
{� RDS-óra
{� Frekvencia

Az óra összehangolása az RDS-vel
Szinkronizálhatja a rendszerórát RDS-
rádióállomással.
1 X!��"�;!����!�����;������	E������

rádióállomást.
2 Tartsa lenyomva a |q~X`;�>x|~��"��"� �̀

amíg a S��~�DS meg nem jelenik.
 » A rendszer automatikusan érzékeli az 

IK%&�����
 » X!�!�
	�G�
�����
��
������;���� �̀

akkor a NO CT jelenik meg.

Megjegyzés

 { Az óra pontossága az RDS-rádióállomástól függ.
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9 Lejátszás

Lemez lejátszása
Vigyázat

 { ����������>��!����>�����
��;(���������?�G�����"	�
bármit belehelyezni.

  
1 A SOURCE gomb többszöri 

megnyomásával lehet a forrást DISC 
állapotba állítani.
{� A forrás a CD gombbal is átváltható. 

2 X��������������������!�������!����!�)��̀�
hogy a feliratos oldal nézzen Ön felé.
 » A lejátszás néhány másodperc múlva 

automatikusan elindul.
{� Ha a lejátszás nem indul el 

!E�"�!��E	!� �̀!���;��	��	����?��	��"��
nyomja meg a  gombot.

`����
����~�Z�$(�"��
�0
$��
Ez a rendszer le tudja játszani a támogatott 
USB-tárolóeszközre mentett .mp3 és .wma 
fájlokat.
{� Flash meghajtó
{� Memóriakártya-olvasó
{� HDD: merevlemez-meghajtó (Ez a készülék 

csak olyan hordozható merevlemez-
����!;����
=�	�
	�������̀!�����
��!��N%P�
csúcsárama nem haladja meg az 500 mA-t.)

Megjegyzés

 { ��$����=	������!�!����;!�!��,		��	�N%P&���"���	�,�����
való kompatibilitást.

 { Az NTFS (New Technology File System) fájlrendszer a 
készülék nem támogatja.

 
1 Csatlakoztassa az USB-tárolóeszközt a  

aljzatba.
2 A SOURCE gomb ismételt megnyomásával 

����	!�!��"���	��!�,����������USB.
{� A forrás a USB gombbal is átváltható.
 » ����;��	��	�!E�"�!��E	!������������

Ha a lejátszás nem indul el automatikusan, 
1 A mappa kiválasztásához nyomja meg a  

/  gombot.
2 A fájl kiválasztásához nyomja meg a �>�

 gombot. 
3 A  gombbal indítható a lejátszás.
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Lejátszásvezérlés
Lejátszás közben a lenti utasítások szerint szabályozza a lejátszást.

�"��" Funkciók
A lejátszás szüneteltetése és folytatása.
Lejátszás leállítása.

�>� N���	�!��������,��������(	"�	����!�
2���"��!��!���	��!��!��(	"�	������		�!=,����
	���!�����"�	���������
����	
	�!�
�(	"�	���"�����G��

 / �������� �̀��������,��������(	"�	����!�������E��!���

 2�;��	��	�"��!�;!�����!��(	"�	����	"�	������

REPEAT/SHUFFLE V�
��������;��	��	����������!	���	!�
{� RPT 1��!��!�E���	��(	"�	�����	�
��
	�
{� RPT ALL��!��,		��	��(	"�	�����	�
��
	�
{� SHUFFLE��!��(	"�	���"��
������	���(���;��	��	!���!��	!�����"��!�
{� NORMAL��!��(	"�	���"���;��	��	!�	"��!�
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���������������
��

��$��
�������
'�������'��	
��
	�G�
�
���	�����!
����	��!	�����!����

Megjegyzés

 { V���������� �̀�"������������������?�"��!&�����!�������

1 Tartsa lenyomva normál készenléti módban 
a ~`��X>~D__����"��"� �̀!�?��!�DISC 
villogni nem kezd.

2 A �>�  gomb többszöri 
megnyomásával választhatja ki az 

���	�����!��E�>����"���	����

3 A jóváhagyáshoz nyomja meg a ~`��X>
~D__�� gombot.
 » ��������;�����	���;���������"��!�

4 A �>�  többszöri megnyomásával 
���?�	!����!�������;�����	���;������ �̀�!;��
hagyja jóvá a ~`��X>~D__�� gombbal.
 » ��=��>���;�����	���;���������"��!�

5 A �>�  gombbal állítsa be a percet 
;�����	���;������ �̀�!;���!��;!�;����!�
~`��X>~D__�� gombbal.
 » Megjelenik az A (mint Alarm vagyis 


���	��
	��;���
	 �̀
	�!�="��"	�����
{� ���
���	��
	�����="�����������
	
����

normál készenléti módban nyomja meg 
a ~`��X>~D__�� gombot.

{� ���
���	��
	������?����!=>	"��	��"��
normál készenléti módban nyomja meg 
többször a A��"��"� �̀!�?���������
�(���!��~`��X>~D__�� ikon.

{� ���
���	��
	������?����	�
�����
aktiválásához normál készenléti 
módban többször nyomja meg a 
~`��X>~D__����"��"� �̀!�?��!��A 
meg nem jelenik.

{� Az ébresztés szüneteltetéséhez nyomja 
meg egyszer a ~`��X>~D__�� 
�"��"���¢��=��>�������
����!��
���	����
ismét megszólal.

{� X!����?���;!����?�!���!��
���	��
	� �̀
akkor tartsa lenyomva a ~`��X>
~D__����"��"� �̀!�?��!��ALM 
STOP felirat meg nem jelenik.

Tanács

 { �����!�=��>�	���;�����!�	�����������(����	�
beállíthatók.

��	���������
'�������'��	
Használati üzemmódban a ~`��X>~D__�� 
gomb többszöri megnyomásával választható ki a 
?�����
��
�!����"�������!��!�"�,�G���'� �̀+� �̀
*���!�������=��>��
{� Az elalváskapcsoló kikapcsolásához nyomja 

meg többször a ~`��X>~D__����"��"� �̀
amíg a SLEEPOFF üzenet meg nem jelenik.

�<����	���(��
�0
��	���	��	
��
	�G�
����!���!��!���G�	���!���	�,� �̀
=
���E��_$'&��;��	����	�
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1 A TUNER vagy MP3-LINK gomb 
többszöri megnyomásával lehet a forrást 
MP3 LINK állapotra váltani.

2 �	!��!"��!		"��_$'&>	!��!"�������
{� !�
	�G�
����	��=!���;
���MP3-LINK 

aljzatába és 
{� !�G�	��!E��"�	�,���=���_$'&��;��	����

fejhallgató-csatlakozójába.
3 £��		�!����!�G�	���	�,�,���
���

�(	"�	���"!����@G�	���	�,���	��
��
nézze meg a felhasználói kézikönyvet).

Fejhallgató használata
����;�!���!���'`U���&�	��E�!	�����E�;!�!����	��
panel  aljzatába.

Megjegyzés

 { Nem érkezik hangkimenet a felhallgató aljzatába dokkolt 
�$"���$�"����$!���(	"�	�����!���;��	��	!"���V��������
hallgassa a hangsugárzókon keresztül.
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11 Hangbeállítás
��,��������(�������������������"�!�"���
média esetében alkalmazhatja.

I	���$�������'��	
{� ��������
�������"�;!������,��	�,��!�

,���������^_`�p>Z.
{� |�"�;!������,��	�,��!������	
��^_`p>

VOL- gombját.

Hang némítása
{� A  gomb megnyomásával elnémíthatja a 

készüléket vagy visszaállíthatja az eredeti 
beállításokat.

;�	��$����
��
hangbeállítások módosítása

1 ���!		�!���!�?����������?��	�����G��!�
SOUND többszöri megnyomásával.
{� DSC: Tárolt hangszín kiválasztása.
{� DBB: DBB hanghatás kiválasztása vagy 

kikapcsolása.
{� FULL SOUND: Bekapcsolásával teljes 

�!�����;�����(��!������������?��!���
be.

2 A �>�  gomb lenyomásával választhat 
ki egy opciót.
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12 A rendszerbeállítások módosítása

1 A SETTINGS gombbal nyitható meg a rendszerbeállítások menüje.
 » A WIFI üzenet jelenik meg.

2 A  /  gombbal válassza ki a kívánt menüpontot.
{� WIFI �̀IP ADDR �̀DIMMER �̀NET RST �̀FAC RST vagy VERSION

3 ������	������!="�����;����?�
	
��� �̀��������!�����	��������?��	"����"	?��	��"����"�;!�����!�  
gombot.
{� ������������G�,��!�  gombbal térhet vissza.

Menüelem Funkció Megjegyzés
WIFI Megjeleníti a készülék és a Wi-Fi hálózat 

közötti csatlakozási állapotot.
���!		�!�!�WIFI������?��	� �̀�!;����"�;!�����
az  gombot.

IP ADDR Megjeleníti a készülék otthoni Wi-Fi 
�����!�������$&>?�
��

���!		�!�!�IP ADDR������?��	� �̀�!;����"�;!�
meg a  gombot.

DIMMER P����?�;!�!��ZK�
=�������
�����;
�� ������!		�!���!�DIMMER������� �̀�!;����"�;!�
meg az  gombot.
�����  / ��"���!�����?�	!����!��
�������

NET RST ��		�!���?�;!�!������!���!=>	"�!�"�� ������!		�!�!�NET RST elemet.
�������		�!���?��	�������
	
������"�;!�����
kétszer az  gombot.

FAC RST A készülék visszaállítása az alapértelmezett 
gyári beállításokra.

������!		�!�!�FAC RST elemet.
�������		�!���?��	�������
	
������"�;!�����
kétszer az  gombot.

VERSION ��\��[!�������������;����?�
	�� ������!		�!���!�VERSION������� �̀�!;��
nyomja meg az  gombot.
�����  /  gombbal válassza ki a 
verziószámot.
3) Az ��"���!�����;����?������!��!�E���	�
verzió.
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13 Firmware 
frissítése

��
	�G�
�;"����(,�
	��
���
����!�$����=	�
�	����
������		?�����\��[!�������������	��
��
������
�
�����);!���\��[!��&����!=>	"�!�"	!��
tájékoztatásért regisztrálja termékét a  
www.philips.com/welcome weboldalon.

Megjegyzés

 { ��\��[!���>	!�$���!���_!>�	���?���
=�������		?������

;�?$���'��?������0����

 
1 $���!���_!>�	���?���
=
�����		������!�

www.philips.com/support weboldalt.
2 A típusszám megadásával keresse meg az 

��
���������);!���\��[!��&���		?�����;���
3 �_���	�����!����		?����;���!��������������

www.philips.com/support

 XXXX

 XXXX. zip

Firmware frissítése a 
�(�+��$�=�"��(��	�$"�

Figyelem

 { �������"� �̀���"������	�!!�;"��!���=��	�G��	
��!�
\��[!������		?�
	��!�!���

Megjegyzés

 { X!������==���%!�!����,��
	�����!	�����$���!���_!>�
	���?���
=�� �̀�
=;������!�#�&Z��)����!	����"�\�E��>��	�
"��!���! �̀
	�;�����������!�
	�G�
��$&>?�
�����#�&Z��
)����!	��������!	�������
��,�����,��� �̀�"��!��
találhatók meg a Wi-Fi útválasztóhoz csatlakozott 
�	�,�,��$&>?����

1 A készülék bekapcsolása (lásd 
�P�!=>	"��	� �̀�+��"��!����
 » A készüléknek 35 másodpercre lehet 

	�G	
���!�����?��	�"������?��	�!�!���!�
WIFI SETUP gomb közepének LED-
;�����
����	����������"���

 » Az indítás végeztével hangjelzés szólal 
��� �̀
	�!�2VK&;�����
����"��!�!�"	�
sárga fénnyel kezd világítani. A készülék 
automatikusan csatlakozik az utoljára 
beállított Wi-Fi hálózathoz.

2 }����;�� �̀�"���!�
	�G�
�
	�!�$���!���_!>�
egyazon Wi-Fi útválasztóhoz csatlakozzon.

3 |��		!�����!��!�"���$���!���_!>�
számítógépen az Apple Safari�!�!��!��	� �̀
�!;��!�P"�;"E�����,��G�����	��;��������!		�!�
a X�������|S������������ (vagy az 
���������
������
����������
{� �!������		"������������	��

���������,��
	����$���!���_!>�
	���?���
=
� �̀�!;���
=��;�����!�
>?�	"��!�!�
	�G�
��$&>?�
���!�������
!�#�&Z��)����!	����"�\�E��>��	�"��!����
talál).
 »  Megjelenik a készülék 

"�\�E��>��	�[���!=;!�
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4 ��\��[!������		?�
	
����
����!;��	��"��
,��		��!�
=����������;������
utasításokat.

Megjegyzés

 { X!�!�\��[!��&���		?�
	�	�������� �̀�	�
���;������!�������
lépéseket.

 { ��\��[!���	����	����		?�
	
��,�������!�#�&Z��
kapcsolódás bármely hibája esetén csatlakoztassa újra 
!�
	�G�
���=������	�� �̀�!;�����?�	!����);�!�!�
	�G�
�
Wi-Fi hálózatát (lásd 'Csatlakozás az otthoni Wi-Fi 
�����!��"�� �̀�Y��"��!���
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14 Termékadatok
Megjegyzés

 { ������
���"���>����������	���;�����
	��
�G��
módosítható.

��$���������
��

�$��'�
|
�����	�������
teljesítmény

40 W

Frekvenciaátvitel ]��X��¥����X� �̀ 
±3 dB

Jel/zajszint arány §YU��P
_$'�2�|@�������� ��������I_%

Lemez
Lézertípus Z
�������
2�������
�� ���>�
Támogatott lemezek X!��&�K�̀�K&I�̀

�K&I#�̀_$'&�K�̀
WMA-CD

Audió DAC �]�������]]`��X�
Teljes harmonikus 
torzítás

<1%

Tuner
Hangolási tartomány Z_��<Y`U�&���<�_X�
Lépésköz 50 KHz
Érzékenység
&�_"���̀�+��P�X���
arány
&�%������ �̀]+��P�X���
arány

 
ª����PE
 
<45 dBu

Keresési szelektivitás <30 dBu

Teljes harmonikus 
torzítás

< 3%

Jel-zaj arány >45 dB

Hangsugárzók
Hangszóró-impedancia 8 ohm
Hangszórómeghajtó �����Y�>�&�	����;�	�

�!�����;�����(�
hangszóró

Érzékenység  <���P���#

Vezeték nélküli
�����
��
�G���
szabvány

<��`�����

�����
��
�G���
biztonság

#V$��+]��!�����<�����`
#$��#$����<&+'�
karakter)

Frekvencia 
tartomány

�]���&��]+��_X����X�&
�X�����!�,�������,���
�Y* �̀�'Y �̀�UU �̀�*Y�
�]���&��]Y��_X����X�&
�X�'���!�,�������,���
��� �̀��� �̀��U�

$P�����"����
omb)

�!�

Általános
����!"�����!�)�
bemenet

���&�]���«�̀U�&+��X� �̀
�`���

AC-DC 
adapterkimenet

�<`���� ����`<��

Típusszám: AC-DC 
adapterkimenet

VZ%�U���<���<�VN

A táphálózati adapter 
márkajele

$X�2�$%

Üzemi teljesítményfel-
vétel

�U�#

Teljesítményfelvétel 
készenléti módban

<6 W
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Teljesítményfelvétel 
gazdaságos készenléti 
módban

ª�`U�#

Méretek (sz×ma×mé) U��¬�']¬�+]���
Nettó tömeg '`���

Tájékoztató az USB-eszközök 
lejátszhatóságról
�(��	��������~�Z��
�0
0�J

{� N%P�!	��������!��N%P������!���N%P�
1.1)

{� N%P�!	�&��;��	����N%P������!���
USB1.1)

{� Memóriakártyák (a készülékkel való 
használathoz egy további kártyaolvasó 
szükséges)

Támogatott formátumok:
{� Z�J���̀Z�J�+�
	�Z�J'��N%P��!���

memóriafájl-formátum (szektorméret: 
U�����;��

{� _$'����������	���		
���!�!�	���		
����
'��&�'�����	�
	�����"������������
sebesség

{� WMA 9 és korábbi változat
{� Könyvtárak egymásba ágyazottsági 

szintje: legfeljebb 8
{� Albumok / mappák száma: legfeljebb 99
{� ����	���"�������
�����	���!��

legfeljebb 999
{� �K'��!��>?������&�	�
	�);!�������"�!�
{� Unicode UTF8-kódolású fájlnév 

��!������	��"		�)	������<���;��

Nem támogatott formátumok:
{� Üres albumok: az üres albumok olyan 

!��E�" �̀!�����������!��!��!��!�
_$'&�#_�&��;�"!���V�������
;�����������!�
	�G�
��;����;
��

{� ��
	�G�
�\��������?�G���!��;!�!�
nem támogatott formátumú fájlokat. 
Figyelmen kívül hagyja és nem 
;��		�!����=
���E��!���">�����;�	��
	(�

#"����"E����E�"!� �̀��������!������
����;�	��
	(�_$'&��;�"!��

{� ���& �̀#��&�
	�$�_&�!����;�"
{� DRM-védelemmel ellátott WMA-fájlok 

��[!��̀��]! �̀��]=�̀��=]�̀�!!>�
{� ��	���	
���
�G���,�,�?������"����E�)�

WMA-fájlok

Támogatott MP3-
lemezformátumok
{� �%�*++� �̀£"����
{� �?��"		�)	���������;�����U���!�!�����!�

��;��
���"		�)	��������G������
{� _!������	�!��E�	������UU
{� J��"�!�"�������!�
�����������>����'��X��

��]]`��X����]<�X�
{� J��"�!�"������	���		
����'�«�U+���=	� �̀

változtatható bitsebességek

x|~Z�$(�$	�'���(�
|��J�$V |���IK%&�?=E	)��(	"�"
NEWS Hírszolgáltatás
�ZZ��I% $"����!�
	�!�E���	��
��
�|Z� %=�>����	���;
"��!����(	"�"
%$�IJ Sport
EDUCATE Oktatás és továbbképzés
DRAMA Rádiójátékok és irodalom
CULTURE @E��)�! �̀�!���	�
	����	!�!�"�
%��V|�V Tudomány
��I�VK %���!"��!����(	"�"
$�$�_ $"=����
ROCK M Rockzene
MOR M @,���(����
2��XJ�_ @�!		��E	�,���(����
�2�%%��% Klasszikus zene
OTHER M %=�>����	��������(	"�"
WEATHER ���;���	
Z�|�|�V $
��G���
�X�2KIV| �������(	"�"
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�%����2 Társadalmi ügyek
IV2����| �!���	
$X�|V��| P������"����	��(	"�"
JI��V2� Utazás
2V�%NIV %�!�!����
£��� Dzsesszzene
��N|JI� Country zene
|�J��|�_ Nemzeti zenék
�2K�V% Nosztalgia
FOLK M Népzene
DOCUMENT K"E����E��(	"�
TES Ébresztési teszt
ALARM Ébresztés
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15 Hibakeresés
Figyelem

 { A termék borítását megbontani tilos.

|��=�����;!�,�����!��;!�?�!���!�
	�G�
�� �̀�����������!��!�!�>�!�
��
��
����	�?����
X!�!�
	�G�
��!	����!�!�	"����=�"��
���!�G�,�� �̀�
�������!��!������="��"!� �̀��������	�!���������
�"��E��!��X!�!�=�"��
�!��"�����!��	�������� �̀���"�!		"�����!�$����=	�[��"��!���!��[[[�=����=	�>"��
	E=="�������"�������	���!�!=>	"�!�"��!�$����=	�
=��	����
��� �̀�!����"�;"��!�
	�G�
�,���
��� �̀
	�

	�?�	������!�
	�G�
��?=E	&�
	�	"�"�!�	������

$�"��
�! Megoldás
Nincs áram V���������� �̀�"���!��!�!=����������������>	!��!"��&��!���=�"���	�"��
	�!�

CD-lejátszóhoz.
V���������� �̀�"����!�&����	�G��	
��!�>	!��!"��!�;�!��!��

Nincs vagy torz a hang ���?�	!����!��!�����	�������
Csatlakoztassa le a fejhallgatót.
V���������� �̀�"���!������������!���"���	�����!	��"��!&����
X!�!��!����������������$�!��!�!������!	��;! �̀!"��G����;�� �̀
{� �"���!��!��!�	�,�������������
�?��! �̀
{� !�
	�G�
�������������!	���!����$�!�&>
�����
���!��!	�������!��!�	�-

,�,�`
{� álljon rendelkezésre a gazdaeszköz és a helyi Wi-Fi útválasztó közötti 

�����!���!=>	"�!� �̀
	
{� álljon rendelkezésre a készülék és a helyi Wi-Fi útválasztó közötti Wi-Fi 

kapcsolat.
Nincs válasz a 
����	�������

�	!��!"��!		!�);�!�!���=�����!���!�!=���� �̀
	����;"����������'U���	"�=��>�� �̀
míg a készülék el nem indul.

|����(,���!�
������
����

_������������"��!������������E�>����������(� �̀!������	
����������!�
������
����������!		�!���!������������"���	��
�	,���	��!�������
����
	�!������	
��,�,�������"�	��"��
X�����������!����������!�;���
	�������&�����������������)�="�!����		!��
Cserélje ki az elemeket.
�����?�	!�!�������
�����,�������G��!������	
����G�	��=!���;
���
���
��
������

A készülék nem érzékel 
lemezt.

����������>��!�������!�����>�����
��;(������������������
A lemez feliratos oldala minden esetben Ön felé nézzen.
���;"� �̀�?��!����>	
������=��"�"��!��>	!=��"��������		
��
Cserélje ki vagy tisztítsa meg a lemezt.
������;,������!���� �̀�"���!��?��!�������������!�&������! �̀
	�!�
	�G�
�
támogatja-e a formátumát.

Az USB-tárolóeszköz 
nem támogatott.

V���������� �̀�"���!��N%P&���"���	�,��"�=!������	&��!�����	�������
$�����"��"����	���	�,�����
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$�"��
�! Megoldás
Az USB-tárolóeszközön 
�
�����;�"�,�G���
�����
nem játszható le.

V���������� �̀�"������"�!�"��&��!���;��"����E��
V���������� �̀�"���!���;�������	
�������!�!�;!&������!��!������	�
��
���

I"		������	
�(�!�
rádióvétel.

Növelje a távolságot a rendszer és a többi elektronikus berendezés között.
X)��!���G�,�
	���!��!������� �̀
	����?�	!����!����������
Csatlakoztasson inkább kültéri FM-antennát.

�������?�������
�(,���

Állítsa be helyesen az órát.
@!=>	"�;!����!������?����

@��,����,���!����!��!���
!������?��������?��	!�

����=����	�	�!!�"����!������	�(���
���?�	!�!�!=����������!��������!���!������?����

A Wi-Fi hálózat 
csatlakozása sikertelen.

V���������� �̀�"���!��!	������#�&Z��)����!	�������������&��#�&Z��<���������
�!�)	?������!���V��!�
	�G�
�>	!�!�#�&Z��<����������!�)	?������!��
����������)����!	���!��"�=!������	�
X!�#�&Z��)����!	���;!�����������#�&Z��<��������!�)	?������!� �̀������;,��
����!���� �̀�"��������
��������!��!�<���������G����������
	�G�
�����
���"�!�;!�!�>	!�<��������!�)	?������!������������)����!	���!��
��
	�G�
��������"�!�;!�!�#$%&$�|����	�����
X!�!��)����!	�������"�!�;!�!�#$%�
	�#$%&$P�����	������ �̀���
�"�����!�	���!=>	"�����!�
	�G�
��� �̀=�����"��"��!�;���������!	�������
kézikönyvben tárgyalt más Wi-Fi beállítási módszerekkel (lásd '3. módszer: 
�	!��!"��	�����#$%�����	���(�)����!	����"�� �̀�*��"��!���
@!=>	"�;!����!��%%�K�	E�����	��!�#�&Z��)����!	�����
J!��	!����"��!���	�,���="���>����	�����������>�!&�"���	"��� �̀!������
���"���	"��!�;��!�#�&Z��;���� �̀�����=���!����"�E����)�	G���
X!������!	����;!�!�$�&��!�#�&Z�������!�������?��	��"� �̀����������� �̀�"���!�
$���!	����&��#�&Z�������!�"���V��������#�&Z��>	!��!"��	������!	�����!���!��
���$�!�������!�������?��	��"��
}����;�� �̀�"���!��"���"���)����!	����%%�K������>	!�	��,�,�
	�G�,�����	�
!�!�����¥�=���®�¯°²�¥��
�G�� �̀!��!�E����E	�!�!��������!��!��!��"��
A X�������|S����������������$�!�&�	�,����!������?��	�����G����
elvégzett átnevezésekor nem szabad speciális karaktereket és szimbólumokat 
használni.
Egyes új Wi-Fi útválasztó típusok esetén a rendszer automatikusan létrehozza 
!������!����������%%�K� �̀�!�!�>	!��!"��	�"��!�#$%&���!	����;!��_������
����"��!		!�����!��!�!=
����������������!����������%%�K���V��������	���( �̀
!��!�E����E	�!�!��������!	����;"� �̀
	�!������!��
������
���
����
változtassa meg a Wi-Fi biztonsági beállításokat is.
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$�"��
�! Megoldás
������$�!�������!���!��	�
alkalmankénti 
megszakítása

X!;�	!��
����!�,��������(�����������
��
{� Helyezze közelebb a készüléket a Wi-Fi útválasztóhoz.
{� A készülék és a használt Wi-Fi útválasztó közötti területen ne legyenek 

akadályok.
{� |���!	����;"��"��!��#�&Z��>	!�"���� �̀!����������
	�����!��������	��

közeli Wi-Fi hálózattal.
{� V���������� �̀�"�����
����"�	&��!������!����!�����!�"���)����!	������,���

�	�,��"	��"�� �̀!�����"���	"��!�;!�!�����$�!�����;�	?��
��
����@!=>	"�;!���!��
otthoni útválasztóra csatlakoztatott többi eszközt.

{� @!=>	"�;!����!�³E!�����"��%����>���³"%��"=>������!���
������!�#�&Z��
útválasztón).

{� Kapcsolja ki a többi Wi-Fi útválasztót.
Az iTunes-
gazdaeszközön nem 
;����������!�����$�!��
ikon.

������;,���������! �̀�"���!�
	�G�
�>	!��!"��&��!��"���"���#�&Z��
hálózathoz.
����JE��	���������	!������������������ �̀�"�������!�&��!=>	"��!�
	���?���
=
��!�P"�;"E��	�"�����!��	����#���"[	��$��	��
����=
���E���!�
szolgáltatás bekapcsolásához kattintson a Start -> Control Panel (Start -> 
���
���=E���������� �̀�!;��!�����	"���E=����!��Administrative Tools -> 
Services -> Bonjour Service (Felügyeleti eszközök -> Szolgáltatások -> 
P"�;"E��	�"�����!��	�������� �̀
	�!�����	"��!����E�������G�Start��"��;��! �̀
majd az OK gombra.
X!�!�=�"��
�!�����	�(������ �̀���?�	!�);�!�!�
	�G�
���

%������������$�!�&
csatlakozás Mac vagy 
$���
=���

���������	���!=>	"�;"������������(��!�!��
	�!�����"�	����	�"������ �̀�"���
����G�;,� �̀��""�;!&��!�����$�!�����!��!��!��!�"���"����?��	��"���!	������
="��"!���������$�!�����!���!	������="��"���""��	��!����	�G����
	
���
�"�!�"��!����	��!��(��!��
	�!�����"�	����	�"������	)����"E�����>��;���
X!�!���;��	��	�	�!!�"����!��������� �̀��,������$"��J"E>� �̀�$�"�� �̀�$!� �̀_!>�
�!���$���	�,�,���
������
���!���!��!�����$�!��	��?�	
�
��� �̀!"��=�����;!�
����);�!���?�!���!���$"��J"E>� �̀�$�"����!����$!���	�,�� �̀!���JE��	�	�"�������
vagy a készüléket.
������"	���!������!���!��ZJ$����,��
	���)������������!��)����!	���� �̀
	�?���
����!�!��!�;��!�����$�!��������;��	��	���$�����;!�>	,�������!��)����!	����
terheltségét.
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O;��;x_x~���
O������	�Y�'��
A garanciajegyen feltüntetett 
�"��!�"��!�"�������!�!��!����*<]������������
P_&�=_����G���	����������
�����
����
�!�)	?�;! �̀�"��������
	�G�
����������!�
�(	�!��!�!�"�!�����!�"���
��
����

Figyelem! A meghibásodott készüléket –
beleértve a hálózati csatlakozót is – csak
szakember (szerviz) javíthatja. Ne tegye ki a
���������	
������
���
��������
��	�������

Garancia
���"��!�"��!�"�������!�!��!�����
������
hónap garanciát vállal.

Névleges feszültség  ......................... ����&��]��
Névleges frekvencia ...............................50-60 Hz

Teljesítmény
maximális ........................................................ �U�#

Q����
	�
������"	���������

Tömeg ....................................................................3.1kg

Befoglaló méretek
szélesség  ..................................................500 mm
magasság ...................................................�']���
mélység ......................................................164 mm

Rádiórész vételi tartomány
URH .......................................<Y`U�¥���<`��_X�
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