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f A tisztítást kizárólag száraz ruhával 
végezze.

g Gondoskodjon arról, hogy a 
szellőzőnyílások	ne	tömődjenek	el.	A	
készülék telepítését a gyártó utasításai 
szerint végezze.

h Ne távolítsa el a termék borítását. 

i	 Óvja	a	terméket	a	csöpögő/ráfröccsenő	
víztől,	esőtől	vagy	magas	párától.	

j	 Ne	tegye	ki	a	terméket	közvetlen	napfény,	
nyílt	láng	vagy	hő	hatásának.

k	 Ne	helyezze	a	készüléket	hőt	kibocsátó	
eszközök,	így	fűtőtestek,	fűtőnyílások,	
kályhák vagy elektromos készülékek (pl. 
erősítők)	közelébe.	

l Ne helyezzen semmilyen elektromos 
készüléket a termékre.

m Ne helyezzen a termékre semmilyen 
veszélyforrást	(pl.	folyadékot	tartalmazó	
tárgyakat	vagy	égő	gyertyát).	

n A termék tartalmazhat elemeket. Kérjük, 
az elemek kiselejtezésével kapcsolatban 
tekintse	meg	a	felhasználói	útmutatóban	
található instrukciókat.

o Ha a hálózati csatlakozódugó vagy 
készülékcsatlakozó használatos 
megszakítóeszközként,	akkor	mindig	
működőképesnek	kell	lennie.

Figyelem

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

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

vagy hő hatásának. 
 • Ügyeljen rá, hogy a hálózati kábel vagy csatlakozó 

könnyen hozzáférhető legyen, hogy a készüléket le tudja 
választani a hálózati áramról.

Túlmelegedés veszélye! Ne tegye a készüléket 
zárt helyre. A megfelelő szellőzés érdekében 
mindig hagyjon legalább 10 cm szabad helyet 

1 Fontos!

Biztonság
Tudnivalók	(Európa)
Biztonsági jelzések ismertetése

 
A „villám” jelzés arra utal, hogy a készülékben 
lévő szigeteletlen anyag áramütést okozhat. 
A háztartásban tartózkodók biztonsága 
érdekében kérjük, ne távolítsa el a 
védőburkolatot. 
A „felkiáltójel” olyan funkciókra hívja fel a 
figyelmet, amelyek használatánál célszerű 
figyelmesen elolvasni a mellékelt leírásokat 
az üzemeltetés és karbantartási problémák 
megelőzéséhez. 

FIGYELEM: Az áramütés veszélyének 
csökkentése érdekében óvja a készüléket az 
esőtől és a nedvességtől, és ne helyezzen rá 
folyadékkal teli tárgyakat, például virágvázát. 

VIGYÁZAT! Az áramütés elkerülése érdekében 
teljesen illessze be a csatlakozó. (A polarizált 
csatlakozókkal rendelkező régiókban: Az 
áramütés elkerülése érdekében ügyeljen rá, hogy 
a széles érintkezőkést az aljzat széles nyílásába 
illessze.)

a Gondosan olvassa el az utasításokat.

b	 Őrizze	meg	az	utasításokat.

c	 Ügyeljen	a	figyelmeztetésekben	
foglaltakra.

d	 Kövesse	az	utasításokat.

e	 Óvja	a	terméket	a	víztől.

HU
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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.
Tájékozódjék az elektromos és elektronikus 
termékek szelektív hulladékként történő 
gyűjtésének helyi feltételeiről.
Cselekedjen a helyi törvényeknek 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.Kérjük, 
tájékozódjon a hulladékok szelektív 
gyűjtésének helyi rendszeréről, mivel megfelelő 
hulladékkezelés hozzájárul a környezettel és 
az emberi egészséggel kapcsolatos negatív 
következmények megelőzéséhez.

a készülék körül. Ellenőrizze, hogy függöny 
vagy egyéb tárgy ne takarja el a készülék 
szellőzőnyílásait.

Hálózati biztosíték
Ezek a tudnivalók kizárólag egyesült királyságbeli 
hálózati csatlakozóval rendelkező készülékekre 
vonatkozik.
A termék engedélyezett, öntött 
csatlakozódugóval van felszerelve. A biztosíték 
cseréjekor ügyeljen rá, hogy
• a csatlakozón található besorolás
• megfelel a BS 1362 szabványnak, és
• rendelkezik az ASTA tanúsító jelzéssel.
Ha nem biztos az előírt biztosíték típusával 
kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a 
forgalmazóval.
Figyelmeztetés: Az EMC-irányelv (2004/108/
EK) értelmében a ne csatlakoztassa le a 
csatlakozódugót a hálózati kábelről.

Megjegyzés

 
Ez a termék megfelel az Európai 
Közösség rádióinterferenciára vonatkozó 
követelményeinek.

  

A termék megfelel az 1999/5/EK direktíva 
irányelveinek.
Az EC Megfelelőségi nyilatkozat másolata 
megtekinthető a felhasználói kézikönyv PDF 
formátumú verziójában a www.philips.com/
support weboldalon.
Módosítások, változtatások
A gyártó által jóvá nem hagyott módosítások 
semmissé tehetik a felhasználó jogait e termék 
működtetésére vonatkozóan.

HU
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szabályozó előírásoknak való megfelelésért. 
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a tartozék 
iPod, iPhone vagy iPad készülékekkel történő 
használata befolyásolhatja a vezeték nélküli 
teljesítményt.
Az AirPlay, iPod és iPhone az Apple Inc., Egyesült 
Államokban és más országokban bejegyzett 
védjegyei. Az iPad az Apple Inc. védjegye.

Megjegyzés

 • A típustábla a készülék alján található.

Az elemek használatával kapcsolatos 
tudnivalók:

Vigyázat

 • Szivárgásveszély: Csak a megadott típusú elemeket 
használja. Ne használjon együtt új és használt elemeket. 
Ne keverje a különböző márkájú elemeket. Ügyeljen 
a megfelelő polaritásra. Ha hosszabb időn át nem 
használja a terméket, távolítsa el az elemeket. Az 
elemeket száraz helyen tárolja.

 • Sérülésveszély: A szivárgó elemek kezelésekor viseljen 
kesztyűt. Az elemeket tartsa távol gyerekektől és 
háziállatoktól.

 • Robbanásveszély: Ügyeljen rá, hogy az elem pólusai ne 
legyenek rövidre zárva. Ne tegye ki az elemeket sugárzó 
hőnek. Ne dobja tűzbe az elemeket. Ne okozzon kárt 
vagy szerelje szét az elemeket. Ne töltse az elemeket.

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.

 
A „Made for iPod”, a „Made for iPhone” és 
a „Made for iPad” címkék azt jelentik, hogy 
az elektronikus tartozékok kifejezetten iPod, 
iPhone vagy iPad készülékkel való használatra 
készültek, és gyártói tanúsítvánnyal rendelkeznek 
arról, hogy megfelelnek az Apple teljesítményi 
előírásainak. Az Apple nem vállal felelősséget 
a készülék működéséért, vagy a biztonsági és 

HU
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A doboz tartalma
Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát:

• Főegység
• Távvezérlő
• 2 db váltakozó áramú hálózati kábel
• 1 db MP3-csatlakozókábel
• Adapter asztali számítógéphez
• Felhasználói kézikönyv
• Rövid üzembe helyezési útmutató

Amire Önnek szüksége van
A vezeték nélküli, AirPlay eszközön keresztüli 
audio adatfolyamokhoz az alábbiakra van 
szükség: 

• A vezeték nélküli útválasztó be legyen 
kapcsolva és megfelelően működjön. 

• AirPlay eszköz (pl. iOS 4.2 (vagy 
újabb verziójú) funkcionalitásra képes 
iPod touch/iPhone/iPad vagy Wi-Fi 
funkcionalitásra képes, iTunes 10 (vagy 
újabb) alkalmazással rendelkező PC 
vagy Mac).

A	főegység	áttekintése

 
a 

• A készülék be- és kikapcsolása.
• (Nyomva tartás) a készülék visszaáll 

alaphelyzetbe.
• Kijelzőként mutatja az egység aktuális 

állapotát.

e
fc

d

b

a

2 A szórakoztató-
rendszer

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.
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 ___________________________

Bevezetés
A készüléken a következő funkciók 
használhatók:

• audio-adatfolyamok vezeték nélküli 
lejátszása iOS 4.2 (vagy későbbi) 
funkcionalitásra képes készülékről 
(pl. iPod touch/iPhone/iPad) AirPlay 
eszközzel.

• audio-adatfolyamok vezeték nélküli 
lejátszása iTunes 10 (vagy újabb) 
alkalmazással rendelkező, Wi-Fi 
funkcionalitásra képes PC vagy Mac 
gépéről AirPlay eszközzel.

• audio anyagok lejátszása egyéb 
audio eszközről az AUX IN 
csatlakozóaljzaton keresztül.

• egy iPod/iPhone/iPad készülék töltése 
USB-csatlakozóaljzaton keresztül, 
egy USB-kábel segítségével (nem 
tartozék).

HU
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• Hangerő némítása vagy visszaállítása.

e  / 
• Ugrás az előző/következő zeneszámra.

f 
• Lejátszás indítása vagy szüneteltetése.

g 
• Válassza ki az AUX IN audioforrást. 

b VOLUME +/-
• Hangerő beállítása.

c DC IN
• Az egység csatlakozóaljzata.

d AUX IN
• Aljzat a külső audiolejátszó számára.

e USB 
• USB-aljzat.

f WI-FI SETUP
• Csatlakoztassa az egységet a Wi-Fi 

hálózatra.

A	távvezérlő	áttekintése

 
a 

• A készülék be- és kikapcsolása.

b 
• Válassza ki az AirPlay eszközt 

audioforrásként.

c +/-
• Hangerő beállítása.

g

f

b

a

e

d

c
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 » Az indítást követően a  kijelző lassan, 
zölden villog.

  
Bekapcsolás vagy készenléti 
üzemmódba kapcsolás
Az egység automatikusan bekapcsol az 
áramforráshoz való csatlakoztatást követően.
• Az egység készenléti üzemmódba 

kapcsolásához nyomja meg a  gombot a 
főegység első oldalán.

• Az egység készenléti üzemmódból való 
bekapcsolásához nyomja meg ismét a  
gombot.

A	távvezérlő	előkészítése

Vigyázat

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

 • Perklorát - Speciális kezelést igényelhet. Lásd: www.dtsc.
ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Az	első	használat	előtt:	
1 Távolítsa el a védőfület a távvezérlő 

elemeinek aktiválásához.
A	távvezérlő	elemeinek	cseréje:	
1 Nyissa ki az elemtartó rekesz fedelét.
2 Helyezzen be egy CR2025 elemet polaritás 

jelzéseinek megfelelően (+/-).

3 Elkészítés
A fejezetben bemutatott műveleteket a 
megadott sorrendben végezze el.

Csatlakoztatás

Tápcsatlakozás	bekötése

Vigyázat

 • Fennáll a termék károsodásának veszélye! Győződjön 
meg arról, hogy a tápfeszültség megegyezik az egység 
alján feltüntetett feszültséggel.

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

 • Mielőtt csatlakoztatná a hálózati adaptert, győződjön 
meg róla, hogy minden mást csatlakoztatott.

1 Helyezze a hálózati adapter csatlakozóját a 
főegység hátulján található DC IN aljzathoz.

  
2 A hálózati kábel egyik végét csatlakoztassa 

a hálózati adapterhez.

  
3 A hálózati kábel másik végét csatlakoztassa 

a fali aljzathoz.
 » A főegység indításához körülbelül 35 

másodpercre van szükség. Az indítás 
során a fő egység első oldalán található 

 kijelző gyorsan, zölden villog. 

HU
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3 Zárja be az elemtartó rekeszt.

 
Megjegyzés

 • Mielőtt megnyomná a távvezérlő funkcióbillentyűit, 
a távvezérlővel válassza ki a helyes forrást, ne a 
főegységgel.

 • Ha hosszabb ideig nem kívánja használni a távvezérlőt, 
vegye ki belőle az elemet.

HU
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Csatlakoztassa az egységet 
a Wi-Fi hálózathoz 
(útválasztóhoz).
Válassza ki az útválasztó típusának megfelelő 
eljárást az alábbiak közül.

Megjegyzés

 • Az egység ismételt bekapcsolásakor azok automatikusan 
beírja a legutóbb konfigurált Wi-Fi hálózatot. 

 • Beállítási hiba esetén ismételje meg a lépéseket, vagy 
nyomja le, és tartsa lenyomva a  gombot a főegység 
elején, és próbálkozzon ismét.

1. eljárás: Csatlakozzon WPS-PBC 
útválasztóhoz.
1 Nyomja meg a főegység hátulján található 

WI-FI SETUP gombot.
 » A  kijelző felváltva pirosan, zölden és 

sárgán villog. 

 
2 Nyomja meg a vezeték nélküli útválasztón 

található WPS gombot.
 » A  kijelző rövid időn belül felhagy 

a villogással és folyamatosan zölden 
világít, a hangszóró pedig sípol. 

 » Az egység sikeresen csatlakozott a Wi-
Fi hálózathoz.

WIFI
SETUPWI-FI SETUP

4 Wi-Fi hálózat 
beállítása 
AirPlay-hez

Megjegyzés

 • Az egyes műveletek a vezeték nélküli útválasztók 
típusától függően eltérőek lehetnek. 

Az egység a következő iPod/iPhone/iPad 
típusokkal kompatibilis:
• 2., 3. és 4. generációs iPod touch
• iPhone 4
• iPhone 3GS
• iPad 2
• iPad.

  
A Wi-Fi hálózat beállítása előtt ellenőrizze 
az alábbi pontokat.

1 A vezeték nélküli útválasztó be legyen 
kapcsolva és megfelelően működjön. 

2 A főegység elején található  kijelző lassan, 
zölden villogjon.

3 Ellenőrizze a vezeték nélküli útválasztó 
típusát.

HU
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A DS8800W csatlakoztatása iPod 
touch/iPhone/iPad vagy PC/Mac 
eszközéhez.
1 A főegység hátoldalán lévő WI-FI SETUP 

gombot legalább 5 másodpercen keresztül 
tartsa nyomva.

 » A  kijelző felváltva zölden és sárgán 
villog.

2 Várjon kb. 45 másodpercet, amíg a Philips 
Fidelio AirPlay elérhetővé válik a Wi-Fi 
hálózatok listájában.

3 Válassza ki a Settings (Beállítások) > Wi-Fi 
opciót iPod touch/iPhone/iPad készüléken.
• Vagy írja be a rendelkezésre álló 

vezeték nélküli hálózatok listáját a 
PC/Mac gépre.

 
 

Tanács

 • Az egység nevének AirPlay-re változtatásához kövesse 
a „2., Csatlakozás nem WPS rendszerű útválasztóhoz” 
című részt.

 • Vannak olyan vezeték nélküli útválasztók, melyek 
esetében nem kell lenyomva tartania a WPS gombot a 
WPS-kapcsolat létrehozásához. További részletekről lásd 
az adott útválasztó felhasználói kézikönyvét.

2. eljárás: Csatlakozzon nem WPS 
rendszerű	útválasztóhoz.
Az egységet a következő készülékeken keresztül 
csatlakoztathatja egy nem WPS rendszerű 
útválasztóhoz:

• iOS 4.2 (vagy későbbi) 
funkcionalitással rendelkező iPod 
touch/iPhone/iPad

• Wi-Fi funkcionalitásra képes, iTunes 10 
(vagy újabb) alkalmazással rendelkező 
PC vagy Mac gép

WPS

HU
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2 Válassza ki a Network	Configuration 

(Hálózat-beállítás) fület.

 
192.168.1.1

Network Configuration

4 Válassza ki a Philips Fidelio AirPlay 
hálózatát az elérhető hálózatok közül.

 
5 Várjon, amíg a főegység sikeresen 

csatlakozik a Wi-Fi-hez.
 » Egy Wi-Fi ikon jelenik meg az iPod 

touch/iPhone/iPad vagy a PC/Mac 
készüléken.

Gondoskodjon a DS8800W és a 
vezeték	nélküli	útválasztó	közötti	Wi-
Fi kapcsolatról.
1 Nyissa meg a Safari alkalmazást iPod touch/

iPhone/iPad eszközén, majd gépelje be a 
címsorba: 192.168.1.1.
• Vagy nyissa meg PC/Mac 

számítógépén a Safari böngészőt, majd 
válassza ki a „Philips_Fidelio XXX” 
elemet a Bonjour legördülő listájából.

• Vagy nyisson meg egy másik 
böngészőt a PC/Mac-számítógépen, és 
gépelje be a címsorba a 192.168.1.1 
számot.

 » Megjelenik a DS8800W 
konfigurációs oldal.

Philips Fidelio AirPlay

HU
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5 Szükség esetén adja meg a hálózati kulcsot 
(egyes útválasztók esetén be kell jelölnie a 
DHCP opciót az Advance Setting (Haladó 
beállítások) részben.)

  
3 Tetszés szerint változtassa meg az egység 

nevét az AirPlay Device Name (AirPlay 
eszköznév) mezőben.

4 Válassza ki az útválasztó SSID nevét a 
Service	Set	ID	(SSID) (Szervizkészlet ID) 
legördülő listából.

  
HU
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7 A beállítások megerősítéséhez kattintson a 
felugró menü OK gombjára.

 » A  kijelző rövid időn belül felhagy 
a villogással és folyamatosan zölden 
világít, a hangszóró pedig sípol. 

 » Az egység sikeresen csatlakozott a Wi-
Fi hálózathoz.

  
6 A beállítások alkalmazásához kattintson az 

oldal alján lévő Apply (Alkalmaz) opcióra.
 » Felugrik a beállított paramétereket 

megerősítő menü.

  
HU
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2 Válassza ki az útválasztó SSID nevét a 
rendelkezésre álló vezeték nélküli hálózatok 
listájából.

  
3 Várjon, amíg az útválasztó Wi-Fi 

csatlakozása sikeresen megtörténik.
 » Egy Wi-Fi ikon jelenik meg az AirPlay 

eszközön.

Az	AirPlay	eszköz	azonos	
Wi-Fi	hálózathoz	történő	
csatlakoztatása
Az AirPlay és az egység együttműködéséhez az 
AirPlay eszközt csatlakoztassa ugyanarra a Wi-Fi 
hálózatra, amelyikre az egység csatlakozik.
1 Válassza ki a Settings (Beállítások) > Wi-Fi 

opciót iPod touch/iPhone/iPad készüléken.
• Vagy írja be a rendelkezésre álló 

vezeték nélküli hálózatok listáját a 
PC/Mac gépre.

  
HU
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4 Válassza ki a médiafájlt, és indítsa el a 

lejátszást.

  
5 Várjon, amíg az audio-adatfolyamok 

sikeresen eljutnak a hangszórókig.

Audio-adatfolyamok	lejátszása	Wi-Fi	
funkcionalitásra	képes,	iTunes	10	(vagy	

5 Lejátszás

Audio-adatfolyamok	lejátszása	
AirPlay	eszközről

Megjegyzés

 • Ellenőrizze, hogy az AirPlay eszköz és az egység 
ugyanarra a Wi-Fi hálózatra csatlakoznak-e.

Audio-adatfolyamok	lejátszása	iOS	
4.2	(vagy	későbbi)	funkcionalitással	
rendelkező	iPod	touch/iPhone/iPad	
készülékről
1 Nyissa meg az iPod készüléket.
2 Érintse meg az AirPlay ikont.

  
3 Válassza ki a listából a Philips_Fidelio 

XXXX alkalmazást (vagy a felhasználóra 
szabott nevet).

HU
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• Az elnémításhoz és a hangerő 
visszaállításához nyomja meg a  gombot.

• Az AUX IN forrásra átkapcsoláshoz 
(amennyiben csatlakoztatva van), nyomja 
meg a  gombot.

• Az AirPlay eszközre való 
visszakapcsoláshoz, nyomja meg a  
gombot.

Haladó hangbeállítások
A haladó hangbeállítások és további funkciók 
beállításához használhatja AirPlay eszközét az 
Apple App Store Philips Fidelio  alkalmazásának 
letöltésével. 

Firmware	frissítése

Megjegyzés

 • A firmware csak PC/Mac gépről frissíthető.

A	frissítő	fájl	letöltése
1 PC vagy Mac számítógépén keresse fel a 

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

elérhető legújabb firmware-frissítő fájlt.
3 Mentse el a frissítőfájlt a merevlemezre.

újabb)	alkalmazással	rendelkező	PC	
vagy	Mac	gépről

Megjegyzés

 • Az iTunes megnyitása előtt ellenőrizze, hogy be 
van-e kapcsolva számítógépén a Bonjour szolgáltatás. 
A Windows XP esetében például: A szolgáltatás 
bekapcsolásához kattintson a Start ->Settings 
(Beállítások)->Control Panel (Vezérlőpanel) elemre, 
majd kattintson kétszer az Administrative Tools 
(Felügyeleti eszközök) -> Services (Szolgáltatások) 
->Bonjour Service (Bonjour szolgáltatás) lehetőségre, 
és végül kattintson a Start elemre, majd a felugró menü 
OK gombjára.

1 Nyissa meg az iTunes 10 (vagy újabb) 
alkalmazást. 

2 Kattintson az AirPlay ikonra az ablak jobb 
alsó sarkában. 

3 Válassza ki a listából a Philips_Fidelio_
AirPlay XXXX alkalmazást (vagy a 
felhasználóra szabott nevet). 

4 Válassza ki a médiafájlt, és indítsa el a 
lejátszást.

5 Várjon, amíg az audio-adatfolyamok 
sikeresen eljutnak a hangszóróig.

Lejátszásvezérlés
Lehetőség van különböző lejátszási opciók 
kiválasztására AirPlay eszközén vagy a tartozék 
távirányítón.

Megjegyzés

 • Az alábbi műveletek a tartozék távirányítón alapulnak.

• A lejátszás indításához vagy 
szüneteltetéséhez nyomja meg a  
gombot.

• Az előző vagy a következő hangfelvételre 
ugráshoz nyomja meg a  /  gombot.

• A hangerő beállításához nyomja meg 
többször a +/- gombot.

HU
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Frissítés	a	konfigurációs	oldalról
1 Kapcsolja be az egységet (lásd: 

„Előkészületek - Csatlakoztatás - Tápellátás 
létrehozása”).

 » Az egység indításához körülbelül 35 
másodpercre van szükség. Az indítás 
során a fő egység első oldalán található 

 kijelző gyorsan, zölden villog. 
 » Az indítást követően a  kijelző lassan, 

zölden villog.

2 Ellenőrizze, hogy a PC/Mac és az egység 
ugyanazon útválasztóhoz csatlakoznak-e.

3 Nyissa meg PC/Mac számítógépén a Safari 
böngészőt, majd válassza ki a „Philips_
Fidelio XXX” elemet a Bonjour legördülő 
listájából.
• Vagy nyissa meg böngészőjét a 

PC/Mac számítógépen, és írja be a 
(az útválasztó konfigurációs oldalán 
található) DS8800W IP-címet a 
címsorba.

 »  Megjelenik a DS8800W 
konfigurációs oldal.

4 Válassza ki a Firmware Update (Firmware 
frissítések) fület, és a képernyőn olvasható 
utasításokat követve lépjen a következő 
oldalra.

5 Kattintson a Browse (Tallózás) lehetőségre 
a firmware frissítőfájl letöltéséhez, majd az 
Open (Megnyitás) gombra.

6 A fájl feltöltéséhez kattintson az Upload 
(Feltöltés) lehetőségre, és hasonlíts össze a 
fájl jelenlegi és új verzióját.

7 Ha meggyőződött róla, hogy a frissítőfájl 
legújabb változatát töltötte le, kattintson az 
Ok gombra a frissítés elindításához.

 » Megjelenik egy folyamatjelző sáv.

8 A frissítési folyamat befejeztével kattintson 
az Ok gombra a jóváhagyáshoz. 

HU
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iPod/iPhone/iPad	töltése

Megjegyzés

 • Az USB aljzat csak Apple készülékek töltését támogatja 
(lásd az alábbi listát).

iPod/iPhone/iPad készülékét az USB-
csatlakozóaljzaton keresztül, egy USB-kábel 
segítségével (nem tartozék) töltheti fel.
Az USB-csatlakozóaljzat a következő iPod, 
iPhone és iPad típusokat támogatja a töltés 
során.
Gyártva a következőkhoz:
• 1., 2., 3. és 4. generációs iPod touch
• iPod classic 
• 2., 3., 4., 5. és 6. generációs iPod nano
• iPhone 4
• iPhone 3GS
• iPhone 3G
• iPhone 
• iPad 2
• iPad.

  

6	 Egyéb	jellemzők

Lejátszás	külső	eszközről	
(opcionális)
Az egység segítségével külső audioeszközről is 
hallgathat zenét.
Csatlakoztassa a mellékelt MP3-csatlakozókábelt

• a főegység hátulján található AUX IN 
aljzathoz.

• külső audiolejátszó fejhallgató-
csatlakozójához.

  
Megjegyzés

 • Hanganyagok csatlakoztatott audiolejátszón keresztüli 
lejátszásához először nyomja meg a  gombot az AUX 
IN forrás kiválasztásához.

AUX IN

HU
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Általános	információk
Tápfeszültség Típus: GFP451DA-

1825-1
Bemenet: 100 - 240 
V~, 50/60 Hz 1,2 A
Kimenet: 18 V  2,5 A;

Teljesítményfelvétel 10 W
Eco készenléti 
üzemmód 
teljesítményfelvétele

< 1 W

Méretek 
- Főegység 455 x 165 x 150 mm
Tömeg
 - Csomagolással
 - Főegység

3,7 kg
2,5 kg

7 Termékadatok

Megjegyzés

 • A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül 
módosítható.

Termékjellemzők

Erősítő
Névleges kimenő 
teljesítmény

2 X 15 W RMS

Válaszfrekvencia 20 - 20000 Hz, 
±3 dB

Jel-zaj arány > 90 dB
AUX-bemenet 650 mV RMS 20 

kohm

Hangsugárzók
Hangszóró-
impedancia

8 ohm

Hangszórómeghajtó 130 mm mélynyomó + 
19 mm magassugárzó

Érzékenység > 85 dB/m/W
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 • Az eszköz nem támogatja az összes 
WPS-PBC útválasztót (lásd az útválasztó 
felhasználói kézikönyvét).

 • Kapcsolja be az SSID sugárzást a Wi-Fi 
útválasztón.

 • Ne használjon olyan Wi-Fi csatornát, amely 
közeli Wi-Fi hálózatot használ, illetve azzal 
jelentős mértékben átfedésben van.

 • Tartsa távol az eszközt potenciális 
interferencia-forrásoktól, amelyek 
befolyásolhatják a Wi-Fi jelet, mint pl. a 
mikrohullámú sütők.

 • Ha nem használja a PC-t a Wi-Fi hálózat 
beállításához, ellenőrizze, hogy a PC 
használ-e Wi-Fi hálózatot. Ethernet 
csatlakozás nem használható az AirPlay 
hálózat beállításához. Ha a probléma 
továbbra is fennáll, kifejezetten ajánljuk az 
iPod Touch/iPhone/iPad/Mac használatát 
az első Wi-Fi beállításhoz, mivel egyes PC-
beállítások befolyásolhatják a Wi-Fi hálózat 
beállítását.

 • Győződjön meg arról, hogy az otthoni 
útválasztó SSID neve szokásos karaktereket 
vagy számokat tartalmaz-e, szóköz vagy 
különleges karakterek, mint pl. %/#/* nélkül.

 • Ha át kívánja nevezni az AirPlay eszközt 
a beállítás menü Philips_Fidelio XXXX 
részében, ne használjon különleges 
karaktereket vagy szimbólumokat.

 • Ha nem jön létre csatlakozás a WPS-
en keresztül, ellenőrizze, hogy WPS 
tanúsítvánnyal rendelkező útválasztót 
használ-e. Ha a probléma továbbra 
is fennáll, ne használjon alapbeállítás 
szerinti SSID nevet a WPS útválasztóhoz. 
Az alapbeállítás szerinti SSID név 
befolyásolhatja a védelmet, amely 
csatlakozási hibákhoz vezet. Kizárólag 
egyszerű karaktereket vagy számokat 
használjon a WPS útválasztó átnevezéséhez. 

Az AirPlay zenehallgatás alkalmankénti 
megszakítása
Hajtsa végre a következő műveletek egyikét:
 • Kapcsolja be az Auto Channel Scan opciót 

(ha elérhető a Wi-Fi útválasztón).

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 készülék tápkábel 

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

csatlakozóaljzatban.
Nincs hang
 • Állítsa be a hangerőszintet.
 • Ellenőrizze a hálózati kapcsolatot. Szükség 

esetén állítsa be ismét a hálózatot (lásd a 
Wi-Fi hálózat beállítása (útválasztó) című 
részt).

Az egység nem reagál
 • Az eszköz visszaállításához nyomja le, és 

tartsa lenyomva a főegység elején található 
 gombot. Állítsa be ismét a hálózatot (lásd 

a Wi-Fi hálózat beállítása (útválasztó) című 
részt).

 • Húzza ki, csatlakoztassa újra a tápkábel 
csatlakozóját, majd kapcsolja be ismét az 
eszközt.

Wi-Fi hálózat csatlakozás sikertelen
 • Ellenőrizze a Wi-Fi útválasztó Wi-Fi 

tanúsítványát. Ez az eszköz kizárólag Wi-Fi 
tanúsítvánnyal rendelkező útválasztókkal 
kompatibilis.

 • Az eszköz nem támogatja a WPS-Pin 
útválasztókat.

HU



22

 • Kapcsolja be a Wireless Intelligent Stream 
Handling (WISH) opciót (ha elérhető a 
Wi-Fi útválasztón).

 • Kapcsolja be a Quality of Service (QoS) 
opciót (ha elérhető a Wi-Fi útválasztón).

 • Kapcsolja ki az egyéb otthoni útválasztókat.
Nem jelenik meg az AirPlay ikon az Apple 
AirPlay készüléken vagy a számítógép iTunes 
alkalmazásán
 • Győződjön meg arról, hogy az egység 

csatlakoztatva van-e az AirPlay hálózatra.
 • Az iTunes megnyitása előtt ellenőrizze, 

hogy be van-e kapcsolva számítógépén 
a Bonjour szolgáltatás. A Windows 
XP esetében például: A szolgáltatás 
bekapcsolásához kattintson a Start 
->Settings (Beállítások)->Control Panel 
(Vezérlőpanel) elemre, majd kattintson 
kétszer az Administrative Tools (Felügyeleti 
eszközök) -> Services (Szolgáltatások) 
->Bonjour Service (Bonjour szolgáltatás) 
lehetőségre, és végül kattintson a Start 
elemre, majd a felugró menü OK gombjára.

 • Ha nem talál megoldást a problémára, 
indítsa újra az egységet.

Sikertelen AirPlay-csatlakozás Mac vagy PC 
gépekkel
 • Kapcsolja ki a tűzfal szoftvert és a biztonsági 

szoftvert, amely blokkolhatja az AirPlay által 
a lejátszáshoz használt portokat.

 • Ellenőrizze a hálózati sebességet (ha egy 
adott útválasztón több eszköz osztozik, az 
befolyásolhatja az AirPlay teljesítményét). 
Kapcsolja ki az otthoni hálózatra csatlakoztatott 
egyéb eszközöket.

 • Audio-adatfolyamban bekövetkező szünet 
vagy megszakadás esetén, ha iPod Touch/
iPhone/iPad/iMac/PC készüléket használ 
az AirPlay eszközhöz, indítsa újra az iPod 
Touch/iPhone/iPad, iTunes vagy a DS8800W 
készüléket.

 • Internetes tartalmak, mint pl. hírek, zene, 
videók stb. otthoni útválasztón keresztül 
történő böngészése befolyásolhatja az AirPlay 
teljesítményét. Ha az AirPlay eszköz szünetel 
vagy a kapcsolódás megszakad, ajánlott 
megszakítani a böngészést vagy kilépni az 
internet-szolgáltatásból.
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