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1 Fontos!
Biztonság

A „villám” jelzés arra utal, hogy a készülékben
szigeteletlen alkatrészek találhatók, amelyek
áramütést okozhatnak.
Az áramütés veszélyének csökkentése
pUGHNpEHQyYMDDWHUPpNHWD]HVŉWŉOYDJ\
QHGYHVVpJWŉOpVQHKHO\H]]HQUiIRO\DGpNNDOWHOW
tárgyakat, például virágvázát.
a Gondosan olvassa el az utasításokat.

Hálózati biztosíték
Ezek a tudnivalók kizárólag egyesült királyságbeli
KiOy]DWLFVDWODNR]yYDOUHQGHONH]ŉNpV]OpNHNUH
vonatkozik.
A termék engedélyezett, öntött
FVDWODNR]yGXJyYDOYDQIHOV]HUHOYH$EL]WRVtWpN
cseréjekor ügyeljen rá, hogy
 a csatlakozón található besorolás
 megfelel a BS 1362 szabványnak, és
 UHQGHONH]LND]$67$WDQ~VtWyMHO]pVVHO
+DQHPEL]WRVD]HOŉtUWEL]WRVtWpNWtSXViYDO
kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a
forgalmazóval.
Figyelmeztetés: Az EMC-irányelv (2004/108/
EK) értelmében a ne csatlakoztassa le a
FVDWODNR]yGXJyWDKiOy]DWLNiEHOUŉO
Tudnivalók (Európa)
Biztonsági jelzések ismertetése

b ňUL]]HPHJD]XWDVtWiVRNDW
c hJ\HOMHQDÀJ\HOPH]WHWpVHNEHQ
foglaltakra.
d Kövesse az utasításokat.
e ÐYMDDWHUPpNHWDYt]WŉO
f A tisztítást kizárólag száraz ruhával
végezze.
g Gondoskodjon arról, hogy a
V]HOOŉ]ŉQ\tOiVRNQHW|PŉGMHQHNHO$
készülék telepítését a gyártó utasításai
szerint végezze.
h Ne távolítsa el a termék borítását.
i A terméket kizárólag beltérben használja.
ÐYMDDWHUPpNHWDFV|S|JŉUiIU|FFVHQŉ
Yt]WŉOHVŉWŉOYDJ\PDJDVSiUiWyO
j Ne tegye ki a terméket közvetlen napfény,
Q\tOWOiQJYDJ\KŉKDWiViQDN
k 1HKHO\H]]HDNpV]OpNHWKŉWNLERFViWy
HV]N|]|NtJ\IťWŉWHVWHNIťWŉQ\tOiVRN
kályhák vagy elektromos készülékek (pl.
HUŉVtWŉN N|]HOpEH
l Ne helyezzen semmilyen elektromos
készüléket a termékre.

$ÅIHONLiOWyMHOµRO\DQIXQNFLyNUDKtYMDIHOD
ÀJ\HOPHWDPHO\HNKDV]QiODWiQiOFpOV]HUť
ÀJ\HOPHVHQHOROYDVQLDPHOOpNHOWOHtUiVRNDW
az üzemeltetési és karbantartási problémák
PHJHOŉ]pVpKH]
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m Ne helyezzen a termékre semmilyen
veszélyforrást (pl. folyadékot tartalmazó
WiUJ\DNDWYDJ\pJŉJ\HUW\iW 
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
PťN|GŉNpSHVQHNNHOOOHQQLH
Figyelem
 $NpV]OpNERUtWiViWPHJERQWDQLWLORV
 Tilos a készülék bármely alkatrészének a kenése.
 Tilos a készüléket más elektromos berendezésre

Megjegyzés

Ez a termék megfelel az Európai
Közösség rádióinterferenciára vonatkozó
követelményeinek.

ráhelyezni.

 1HWHJ\HNLDNpV]OpNHWN|]YHWOHQQDSIpQ\Q\tOWOiQJ
YDJ\KŉKDWiViQDN

 Ügyeljen rá, hogy a hálózati kábel vagy csatlakozó
N|QQ\HQKR]]iIpUKHWŉOHJ\HQKRJ\DNpV]OpNHWOHWXGMD
választani a hálózati áramról.

7~OPHOHJHGpVYHV]pO\H1HWHJ\HDNpV]OpNHW
]iUWKHO\UH$PHJIHOHOŉV]HOOŉ]pVpUGHNpEHQ
mindig hagyjon legalább 10 cm szabad helyet
DNpV]OpNN|UO(OOHQŉUL]]HKRJ\IJJ|Q\
vagy egyéb tárgy ne takarja el a készülék
V]HOOŉ]ŉQ\tOiVDLW

Hálózati biztosíték
Ezek a tudnivalók kizárólag egyesült királyságbeli
KiOy]DWLFVDWODNR]yYDOUHQGHONH]ŉNpV]OpNHNUH
vonatkozik.
A termék engedélyezett, öntött
FVDWODNR]yGXJyYDOYDQIHOV]HUHOYH$EL]WRVtWpN
cseréjekor ügyeljen rá, hogy
 a csatlakozón található besorolás
 megfelel a BS 1362 szabványnak, és
 UHQGHONH]LND]$67$WDQ~VtWyMHO]pVVHO
+DQHPEL]WRVD]HOŉtUWEL]WRVtWpNWtSXViYDO
kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a
forgalmazóval.
Figyelmeztetés: Az EMC-irányelv (2004/108/
EK) értelmében a ne csatlakoztassa le a
FVDWODNR]yGXJyWDKiOy]DWLNiEHOUŉO

Az Európai Unión belül a készülék beltéri
használatára nem vonatkozik semmilyen
PHJV]RUtWiVGH)UDQFLDRUV]iJEDQDNOWpUL
KDV]QiODWVRUiQWRYiEELpUWHVtWpVLJQHPIRJKDWy
a teljes sávszélesség.
$WHUPpNPHJIHOHOD](.GLUHNWtYD
irányelveinek.
Módosítások, változtatások
$J\iUWyiOWDOMyYiQHPKDJ\RWWPyGRVtWiVRN
semmissé tehetik a felhasználó jogait e termék
PťN|GWHWpVpUHYRQDWNR]yDQ

(]DWHUPpNNLYiOyPLQŉVpJťDQ\DJRNpV
alkatrészek felhasználásával készült, amelyek
~MUDKDV]QRVtWKDWyNpV~MUDIHOKDV]QiOKDWyN

$WHUPpNKH]NDSFVROyGyiWK~]RWWNHUHNHV
kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre
vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv.
Tájékozódjék az elektromos és elektronikus
WHUPpNHNV]HOHNWtYKXOODGpNNpQWW|UWpQŉ
J\ťMWpVpQHNKHO\LIHOWpWHOHLUŉO
&VHOHNHGMHQDKHO\LW|UYpQ\HNQHNPHJIHOHOŉHQ
pVDNLVHOHMWH]HWWNpV]OpNHNHWJ\ťMWVH
HONO|QtWYHDODNRVViJLKXOODGpNWyO$IHOHVOHJHVVp
HU
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YiOWNpV]OpNKHO\HVNLVHOHMWH]pVpYHOVHJtW
PHJHOŉ]QLDN|UQ\H]HWpVD]HPEHULHJpV]VpJ
károsodását.

A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/
EK európai irányelv követelményeinek, ezért ne
kezelje ezeket háztartási hulladékként.Kérjük,
WiMpNR]yGMRQDKXOODGpNRNV]HOHNWtY
J\ťMWpVpQHNKHO\LUHQGV]HUpUŉOPLYHOPHJIHOHOŉ
hulladékkezelés hozzájárul a környezettel és
D]HPEHULHJpV]VpJJHONDSFVRODWRVQHJDWtY
N|YHWNH]PpQ\HNPHJHOŉ]pVpKH]
Az elemek használatával kapcsolatos
tudnivalók:
Vigyázat
 6]LYiUJiVYHV]pO\&VDNDPHJDGRWWWtSXV~HOHPHNHW




KDV]QiOMD1HKDV]QiOMRQHJ\WW~MpVKDV]QiOWHOHPHNHW
1HNHYHUMHDNO|QE|]ŉPiUNiM~HOHPHNHWhJ\HOMHQ
DPHJIHOHOŉSRODULWiVUD+DKRVV]DEELGŉQiWQHP
KDV]QiOMDDWHUPpNHWWiYROtWVDHOD]HOHPHNHW$]
elemeket száraz helyen tárolja.
Sérülésveszély: A szivárgó elemek kezelésekor viseljen
NHV]W\ťW$]HOHPHNHWWDUWVDWiYROJ\HUHNHNWŉOpV
háziállatoktól.
Robbanásveszély: Ügyeljen rá, hogy az elem pólusai ne
legyenek rövidre zárva. Ne tegye ki az elemeket sugárzó
KŉQHN1HGREMDWť]EHD]HOHPHNHW1HRNR]]RQNiUW
vagy szerelje szét az elemeket. Ne töltse az elemeket.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók
A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges
FVRPDJROyDQ\DJRW,J\HNH]WQN~J\NLDODNtWDQL
a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható
OHJ\HQDN|YHWNH]ŉKiURPDQ\DJUDNDUWRQ
GRER] SROLV]WLURO YpGŉHOHP pVSROLHWLOpQ
]DFVNyYpGŉKDEIyOLD 
A rendszerben található anyagokat erre
VSHFLDOL]iOyGRWWYiOODODWNpSHV~MUDIHOGROJR]QL
pV~MUDKDV]QRVtWDQL.pUMNWDUWVDV]HPHOŉWWD
csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és
régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi
HOŉtUiVRNDW
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A „Made for iPod”, a „Made for iPhone” és
DÅ0DGHIRUL3DGµFtPNpND]WMHOHQWLNKRJ\
az elektronikus tartozékok kifejezetten iPod,
iPhone vagy iPad készülékkel való használatra
NpV]OWHNpVJ\iUWyLWDQ~VtWYiQQ\DOUHQGHONH]QHN
DUUyOKRJ\PHJIHOHOQHND]$SSOHWHOMHVtWPpQ\L
HOŉtUiVDLQDN$]$SSOHQHPYiOODOIHOHOŉVVpJHW
DNpV]OpNPťN|GpVppUWYDJ\DEL]WRQViJLpV
V]DEiO\R]yHOŉtUiVRNQDNYDOyPHJIHOHOpVpUW
.pUMNYHJ\HÀJ\HOHPEHKRJ\DWDUWR]pN
L3RGL3KRQHYDJ\L3DGNpV]OpNHNNHOW|UWpQŉ
használata befolyásolhatja a vezeték nélküli
WHOMHVtWPpQ\W
Az AirPlay, iPod és iPhone az Apple Inc., Egyesült
Államokban és más országokban bejegyzett
védjegyei. Az iPad az Apple Inc. védjegye.
II. technikai osztályú berendezés szimbólum:

,,7(&+1,.$,26=7É/<ÔNHWWŉVV]LJHWHOpVť
készülék védelmi földelés nélkül.
Megjegyzés
 $WtSXVWiEODDNpV]OpNDOMiQWDOiOKDWy

2 A szórakoztatórendszer
Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt,
pVGY|]|OMND3KLOLSVYLOiJiEDQ$3KLOLSV
iOWDOEL]WRVtWRWWWiPRJDWiVWHOMHVN|Uť
igénybevételéhez regisztrálja a terméket a www.
3KLOLSVFRPZHOFRPHFtPHQ
Ha a Philips vállalat ügyfélszolgálatához fordul,
V]NVpJOHV]DWHUPpNWtSXVpVVRUR]DWV]iPiUD
HJ\DUiQW$WtSXVV]iPpVDVRUR]DWV]iP
a készülék alsó részén található. Írja ide a
számokat:
7tSXVV]iPBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
*\iULV]iPBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Bevezetés
$]$SSOH$LU3OD\WHFKQROyJLDVHJtWVpJpYHO
lejátszhatja a Wi-Fi hálózathoz csatlakoztatott
Mac, PC, iPhone, iPod touch vagy iPad, illetve
bármilyen AirPlay funkcionalitásra képes
készüléken (mint például DS9800W) tárolt
iTunes zenei könyvtárát.
Az AirPlay funkcionalitásra képes készülék (mint
SpOGiXO'6: VHJtWVpJpYHO
 audio-adatfolyamokat küldhet iTunes
zenei könyvtárából a lakás bármelyik
szobájába
 kiválaszthatja, hogy melyik AirPlay
IXQNFLRQDOLWiVUDNpSHVNpV]OpNHQNtYiQ
zenét lejátszani (amennyiben a lakásban
egynél több ilyen készülék található)
 audio-adatfolyamokat küldhet
párhuzamosan több AirPlay
funkcionalitásra képes készüléknek
FVDND3&0DFV]iPtWyJpSHQWiUROW
iTunes zenei könyvtárból)

Tanács
 A Philips AirPlay funkcionalitásra képes készülékekkel
kapcsolatos további információért keresse fel a www.
philips.com/welcome weboldalt.

A DS9800W készülékkel:
 zenét játszhat le egyéb
DXGLRHV]N|]|NUŉOMP3-LINK aljzaton
keresztül.
$PHOOpNHOWNO|QiOOyW|OWŉGRNNROyYDO
 közvetlenül töltheti iPod/iPhone/iPad
készülékét.

A doboz tartalma
(OOHQŉUL]]HpVD]RQRVtWVDEHDFVRPDJWDUWDOPiW
 )ŉHJ\VpJ GEYH]HWpNQpONOL
6RXQG6SKHUHKDQJVXJiU]yEHpStWHWW
Wi-Fi modullal)
 1 db hangszóró csatlakozókábel
 GEKiOy]DWLNiEHO DIŉHJ\VpJKH]
 GEWiYYH]pUOŉHOHPPHO D
IŉHJ\VpJKH]
 1 db MP3-csatlakozókábel
 GENO|QiOOyW|OWŉGRNNROy
 1 db hálózati adapter (a
W|OWŉGRNNROyKR]
 +DV]QiODWL~WPXWDWy &'520RQ
 *\RUV]HPEHKHO\H]pVL~WPXWDWy

Amire Önnek szüksége van
A vezeték nélküli, AirPlay eszközön keresztüli
audio adatfolyamokhoz az alábbiakra van
szükség:
 :L)LWDQ~VtWYiQQ\DOUHQGHONH]ŉ
~WYiODV]Wy
 iTunes zenei könyvtár gazdagépe,
SpOGiXOL26 YDJ\~MDEE RSHUiFLyV
rendszerrel ellátott iPod touch/iPhone/
iPad vagy Wi-Fi funkcionalitásra képes,
L7XQHV YDJ\~MDEE DONDOPD]iVVDO
UHQGHONH]ŉ3&0DFJpS

HU
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$:L)L~WYiODV]WyQNHUHV]WOD'6:
készüléknek ugyanahhoz a helyi hálózathoz kell
csatlakoznia, mint az iTunes gazdagépnek.

Az AirPlay technológiával kompatibilis
iTunes gazdakészülékek listája
Az AirPlay technológia vonatkozásában
D'6:DN|YHWNH]ŉHV]N|]|NNHO
kompatibilis:
 Wi-Fi funkcionalitásra képes, iTunes 10
YDJ\~MDEE DONDOPD]iVVDOUHQGHONH]ŉ3&
Mac gépekkel; és
 D]DOiEELL26 YDJ\~MDEE RSHUiFLyV
rendszerrel ellátott iPod/iPhone/iPad
modellekkel:
 iPad 2
 iPad.
 iPhone 4
 iPhone 3GS
 2., 3. és 4. generációs iPod touch

A vezeték nélküli
SoundSphere hangszórók
áttekintése

f
a

e

b
c

d

g

a
 Az egység ki/bekapcsolása.
 (Nyomva tartás) a készülék visszaáll
alaphelyzetbe.
b MP3-LINK
 .OVŉDXGLROHMiWV]yFVDWODNR]WDWiVDD
mellékelt MP3-csatlakozókábellel.
c ~ AC IN
 Csatlakoztassa ismét a tápkábelt a fali
aljzathoz.
d Hangszóró-csatlakozók (+/-)
 Csatlakoztassa a két hangsugárzót
a mellékelt hangsugárzó-kábel
VHJtWVpJpYHO

8
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e WiFi SETUP
 Csatlakoztassa az egységet a Wi-Fi
hálózatra.

f
 /HMiWV]iVLQGtWiVDYDJ\V]QHWHOWHWpVH
g

f /('MHO]ŉIpQ\
 Mutatja az egység aktuális állapotát.

 Válassza ki az MP3-csatlakozóaljzatforrást.

g ,5pU]pNHOŉ
 7iYLUiQ\tWyMHOHLQHNYpWHOH$
WiYYH]pUOŉWHJ\HQHVHQD]pU]pNHOŉUH
LUiQ\tWVD

$W|OWŉGRNNROyiWWHNLQWpVH

$WiYYH]pUOŉiWWHNLQWpVH

a
b

a
b

g

c

f

c

e

d

a ~ DC IN
 Csatlakoztassa a tápkábelt.
b ON/OFF
 .DSFVROMDEHYDJ\NLDW|OWŉGRNNROy
N|UOL/('MHO]ŉIpQ\W
c iPod/iPhone/iPad dokkolóegységcsatlakozó

a
 Az egység ki/bekapcsolása.
b
 Válassza ki az AirPlay eszközt
audioforrásként.
c +/ +DQJHUŉEHiOOtWiVD
d
 +DQJHUŉQpPtWiVDYDJ\YLVV]DiOOtWiVD
e

/
 8JUiVD]HOŉ]ŉN|YHWNH]ŉ]HQHV]iPUD
HU
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3 Elkészítés

5

$IHMH]HWEHQEHPXWDWRWWPťYHOHWHNHWD
megadott sorrendben végezze el.

6

Csatlakoztatás

Illessze be teljesen a hangszórókábel vörös
jelzéssel nem ellátott végét a bal oldali
fekete (+) csatlakozóba.
Csavarozza be a bal oldali vörös (-)
FVDWODNR]yWpVH]]HOU|J]tWVHDNiEHOW
Ismételje meg a 2–5. pontot, és helyezze
EHDPiVLNKDQJV]yUyNiEHOWDPHJIHOHOŉ
csatlakozókba.

Tápcsatlakozás bekötése
A hangszóró kábeleinek
csatlakoztatása

Vigyázat
 )HQQiOODWHUPpNNiURVRGiViQDNYHV]pO\H*\ŉ]ŉGM|Q

Megjegyzés



 Helyezze bele teljesen a csatlakozóba a
KDQJVXJiU]yYH]HWpNOHFVXSDV]tWRWWV]DNDV]iW

 Az optimális hangzás érdekében csak a készülékhez
PHOOpNHOWKDQJVXJiU]yNDWKDV]QiOMD

1

1
2
3
10
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meg arról, hogy a tápfeszültség megegyezik az egység
alján feltüntetett feszültséggel.
ÉUDPWpVYHV]pO\$KiOy]DWLNiEHOWPLQGHQHVHWEHQD
FVDWODNR]yGXJyQiOIRJYDK~]]DNLD]DOM]DWEyO$NiEHOW
WLORVK~]QL
$KiOy]DWLNiEHOFVDWODNR]WDWiVDHOŉWWJ\ŉ]ŉGM|QPHJ
arról, hogy minden más csatlakoztatást elvégzett.

3

Csavarozza ki a hangszóró-csatlakozókat
Illessze be teljesen a hangszórókábel vörös
jelzéssel ellátott végét a bal oldali vörös (+)
csatlakozóba.
Csavarozza be a bal oldali vörös (+)
FVDWODNR]yWpVH]]HOU|J]tWVHDNiEHOW

HU



Csatlakoztassa a hálózati kábelt
 a hangszóró hátulján található ~ AC IN
aljzathoz.
 a fali csatlakozóaljzatba.

A DS9800W készülék bekapcsolása
Az egység automatikusan bekapcsol, ha
PHJIHOHOŉHQFVDWODNR]WDWWDD]iUDPIRUUiVKR]
 Várjon az egység elindulásáig.
» $]LQGtWiVKR]NEPiVRGSHUFUHYDQ
szükség.
» $]LQGtWiVVRUiQD]HJ\VpJKiWROGDOiQ
WDOiOKDWy/('NLMHO]ŉJ\RUVDQ]|OGHQ
villog.
» ,QGtWiVXWiQKDD'6:NpV]OpN
nem csatlakozott a Wi-Fi hálózathoz, a
/('MHO]ŉIpQ\ODVVDQ]|OGHQYLOORJ



1
2
3

Nyissa ki az elemtartó rekesz fedelét.
Helyezzen be egy CR2032 elemet polaritás
MHO]pVHLQHNPHJIHOHOŉHQ  
Zárja be az elemtartó rekeszt.
Megjegyzés

 0LHOŉWWPHJQ\RPQiDWiYYH]pUOŉIXQNFLyELOOHQW\ťLWD



KHO\HVIRUUiVWDIŉHJ\VpJKHO\HWWYiODVV]DNLHOŉV]|UD
WiYYH]pUOŉYHO
+DKRVV]DEELGHLJQHPNtYiQMDKDV]QiOQLDWiYYH]pUOŉW
YHJ\HNLEHOŉOHD]HOHPHW
$MREEYpWHOpUGHNpEHQDWiYYH]pUOŉWHJ\HQHVHQD]
LQIUDY|U|VpU]pNHOŉUHLUiQ\tWVDDPLDIŉKDQJV]yUy
HOOVŉUpV]pQWDOiOKDWy

A készülék készenléti állapotra váltásához
nyomja meg a gombot.
Az egység készenléti üzemmódból való
bekapcsolásához nyomja meg ismét a
gombot.

$WiYYH]pUOŉHOŉNpV]tWpVH
Vigyázat
 5REEDQiVYHV]pO\$]HOHPHNHWWDUWVDWiYROKŉYDJ\
Wť]IRUUiVWyOLOOHWYHQDSIpQ\WŉO$]HOHPHNHWWLORVWť]EH
dobni.

$]HOVŉKDV]QiODWHOŉWW

1

7iYROtWVDHODYpGŉIOHWDWiYYH]pUOŉ
elemeinek aktiválásához.
$WiYYH]pUOŉHOHPHLQHNFVHUpMH

HU
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4 Az otthoni WiFi hálózathoz
való csatlakozás
az AirPlay
használatához

Ha sikerült a csatlakozás, a DS9800W
készülék megjegyzi otthoni Wi-Fi hálózatának
EHiOOtWiVDLW(]XWiQEiUPLNRUpOYH]KHWLD]
AirPlay technológiát, ha DS9800W készülékét
bekapcsolja és az automatikusan csatlakozik az
otthoni Wi-Fi hálózathoz.
A DS9800W készülék otthoni Wi-Fi hálózathoz
YDOyFVDWODNR]WDWiVDHOŉWWHOOHQŉUL]]HD
N|YHWNH]ŉNHW

1
2
3

(OOHQŉUL]]HKRJ\:L)L~WYiODV]WyMDEH
YDQHNDSFVROYDpVPHJIHOHOŉHQPťN|GLNH
(OOHQŉUL]]HKRJ\D'6:NpV]OpN
be van-e kapcsolva és elindult-e (lásd 'A
DS9800W készülék bekapcsolása', 11.
oldal).
(OOHQŉUL]]HD:L)L~WYiODV]WyWtSXViW
WRYiEELUpV]OHWHNpUWOiVGD:L)L~WYiODV]Wy
KDV]QiODWL~WPXWDWyMiW 

1. eljárás: Csatlakozzon a WPS
UHQGV]HUť~WYiODV]WyKR]
Megjegyzés
 0LHOŉWWPHJQ\RPQiD'6:NpV]OpNEiUPHO\

$'6:PiUPHJOpYŉRWWKRQL:L)L
KiOy]DWUDYDOyFVDWODNR]iViKR]HOŉV]|UEH
NHOOiOOtWDQLDKiOy]DWRWKRJ\D]IHOLVPHUMHD
DS9800W készüléket.
Ezt kétféleképpen lehet végrehajtani (a
KDV]QiODWEDQOHYŉ:L)L~WYiODV]WyWtSXViWyO
IJJŉHQ 
 Automatikusan - amennyiben Wi-Fi
~WYiODV]WyMD:36 :L)L3URWHFWHG
Setup) megoldással rendelkezik,
és támogatja a PBC (Push Button
Connection) technológiát (lásd '1.
HOMiUiV&VDWODNR]]RQD:36UHQGV]HUť
~WYiODV]WyKR] ROGDO
 Manuálisan - amennyiben Wi-Fi
~WYiODV]WyMDQHPWiPRJDWMDD:36
megoldást (lásd '2. eljárás: Csatlakozzon
QHP:36UHQGV]HUť~WYiODV]WyKR] 
13. oldal)

12
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JRPEMiWHOOHQŉUL]]HKRJ\D'6:NpV]OpN
valóban elindult-e (lásd 'A DS9800W készülék
bekapcsolása', 11. oldal).

1

1\RPMDPHJRWWKRQL:L)L~WYiODV]WyMiQDN
WPS gombját.

WPS

2

$]HOVŉOpSpVWN|YHWŉHQQ\RPMDPHJDIŉ
hangszóró hátulján található Wi-Fi SETUP
gombot.
» $/('MHO]ŉIpQ\IHOYiOWYDSLURVDQ
sárgán és zölden villog.
» SHUFHQEHOOD/('MHO]ŉIpQ\YLOORJiVD
OHiOOPDMG]|OGHQNH]GYLOiJtWDQLpV
VtSROyKDQJRWKDOODW
» A DS9800W készülék sikeresen
csatlakozott otthoni Wi-Fi hálózatához.

WIFI
SETUP

2. eljárás: Csatlakozzon
QHP:36UHQGV]HUť
útválasztóhoz.
Megjegyzés
 $'6::36~WYiODV]WyKR]YDOyPDQXiOLV
csatlakoztatásához az alábbi lépéseket is követheti.

Ha a DS9800W készüléket a Wi-Fi
~WYiODV]WyKR]PDQXiOLVDQNtYiQMDFVDWODNR]WDWQL
meg kell nyitnia a DS9800W készülék
EHpStWHWWNRQÀJXUiFLyVZHEROGDOiWDNpV]OpN
EHOVŉ:L)LEHiOOtWiVDLQDNPyGRVtWiViKR]
Ehhez egy Wi-Fi funkcionalitásra képes és
LQWHUQHWE|QJpV]ŉYHOUHQGHONH]ŉNpV]OpNUH
van szüksége a DS9800W készülék ideiglenes
Wi-Fi kapcsolatának létrehozásához. A Wi-Fi
funkcionalitásra képes készülék lehet egy iPod
touch/iPhone/iPad vagy Wi-Fi funkcionalitásra
NpSHV3&0DFV]iPtWyJpS
$'6:NpV]OpNQHP:36UHQGV]HUť:L
)L~WYiODV]WyKR]YDOyFVDWODNR]WDWiViKR]N|YHVVH
DN|YHWNH]ŉOpSpVHNHW

1
Tanács
 (J\HV:L)L~WYiODV]WyNHVHWpEHQ:L)LNDSFVRODW





létrehozásához lenyomva kell tartani a WPS gombot,
vagy engedélyezni kell a WPS PBC funkciót az
~WYiODV]WyNRQÀJXUiFLyVROGDOiQ7RYiEELUpV]OHWHNUŉO
OiVGD]DGRWW~WYiODV]WyIHOKDV]QiOyLNp]LN|Q\YpW
+DD'6:NpV]OpNHQD/('MHO]ŉIpQ\ViUJiQ
villog, a Wi-Fi hálózathoz való kapcsolódást nem sikerült
létrehozni. Kérjük, várjon két percig, majd próbálja
~MUD+DDSUREOpPDWRYiEEUDLVIHQQiOOSUyEiOMD
PDQXiOLVDQEHiOOtWDQLD:L)LNDSFVRODWRW OiVG HOMiUiV
&VDWODNR]]RQQHP:36UHQGV]HUť~WYiODV]WyKR] 
oldal).
Ha most sem sikerült létrehozni a Wi-Fi hálózathoz
való csatlakozást, nyomja meg és tartsa lenyomva
DIŉKDQJVXJiU]yQWDOiOKDWy gombot a készülék
YLVV]DiOOtWiViKR]PDMGSUyEiONR]]RQ~MUD

2

3

*\ťMWVH|VV]HRWWKRQL:L)L~WYiODV]WyMiQDN
EHiOOtWiVDLWpVMHJ\H]]HOHD]RNDWHJ\
SDStUUDDPHO\HWD'6:NpV]OpN
Wi-Fi hálózathoz való csatlakoztatásakor
KDV]QiOKDW OiVG 2WWKRQL:L)L~WYiODV]WyMD
EHiOOtWiVDLQDN|VV]HJ\ťMWpVH ROGDO 
Kapcsolja a DS9800W készüléket
DVV]LV]WiOW:L)LEHiOOtWiVL]HPPyGED OiVG
'A DS9800W készülék asszisztált Wi-FiEHiOOtWiVL]HPPyGEDYDOyNDSFVROiVD 
oldal).
» Megjelenik a DS9800W készülék által
OpWUHKR]RWW~M:L)LKiOy]DWDPhilips
Fidelio AirPlay hálózati nevével (SSID).
Csatlakoztassa ideiglenesen a Wi-Fi
funkcionalitásra képes eszközt a az
~MRQQDQOpWUHKR]RWW:L)LKiOy]DWUD OiVG
'Csatlakoztassa a Wi-Fi funkcionalitásra
NpSHVHV]N|]WDD]~MRQQDQOpWUHKR]RWW:L
Fi hálózatra', 15. oldal).

HU

13

4

5

6

1\LVVDPHJD'6:NpV]OpNEHpStWHWW
weboldalát a Wi-Fi funkcionalitásra képes
NpV]OpNLQWHUQHWE|QJpV]ŉMHVHJtWVpJpYHO
OiVG $'6:NpV]OpNEHpStWHWW
weboldalának megnyitása', 16. oldal).
0yGRVtWVDD'6:NpV]OpNEHOVŉ
:L)LEHiOOtWiVDLWD]OpSpVEHQIHOMHJ\]HWW
EHiOOtWiVRNDODSMiQ OiVG $'6:
NpV]OpNEHOVŉ:L)LEHiOOtWiVDLQDN
PyGRVtWiVD ROGDO 

E 6WDWLNXV,3FtPEHiOOtWiVDL KDD'+&3
mód le van tiltva)

A DS9800W készülék asszisztált
Wi-Fi-beállítási üzemmódba való
kapcsolása


ÉOOtWVDYLVV]DD:L)LIXQNFLRQDOLWiVUD
NpSHVNpV]OpNEHiOOtWiVDLWDPHJOHYŉ
RWWKRQL:L)LKiOy]DWEHiOOtWiVDLUD OiVG
'A Wi-Fi funkcionalitásra képes készülék
EHiOOtWiVDLQDNYLVV]DiOOtWiVDDPHJOHYŉ
RWWKRQL:L)LKiOy]DWEHiOOtWiVDLUD 
oldal).

» Megjelenik a DS9800W készülék által
OpWUHKR]RWW~M:L)LKiOy]DWDPhilips
Fidelio AirPlay hálózati nevével (SSID).
» $]~M:L)LKiOy]DWVLNHUHVOpWUHKR]iVD
körülbelül 45 másodpercig tart.

Otthoni Wi-Fi útválasztója
EHiOOtWiVDLQDN|VV]HJ\ťMWpVH
Megjegyzés
 $UpV]OHWHVXWDVtWiVRNpUWPLQGLJHOOHQŉUL]]HD]RWWKRQL
:L)L~WYiODV]WyIHOKDV]QiOyLNp]LN|Q\YpW

1
2
3
4
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Csatlakoztassa Wi-Fi funkcionalitásra
NpSHVNpV]OpNpWDPHJOHYŉRWWKRQL:L)L
hálózathoz.
,QGtWVDHOD]LQWHUQHWE|QJpV]ŉW
(például Apple Safari vagy Microsoft
Internet Explorer alkalmazást) a Wi-Fi
funkcionalitásra képes készüléken.
1\LVVDPHJD]RWWKRQL:L)L~WYiODV]Wy
NRQÀJXUiFLyVROGDOiW
.HUHVVHPHJD:L)LEHiOOtWiVRNODSRWpV
MHJ\H]]HIHOSDStUUDDN|YHWNH]ŉDGDWRNDW
A Hálózat neve (SSID)
B Wi-Fi biztonsági mód (általában WEP,
WPA vagy WPA2, ha engedélyezve
van)
C Wi-Fi jelszó (ha engedélyezve van a
Wi-Fi biztonság)
D DHCP mód (engedélyezve vagy
letiltva)
HU

$VLNHUHVLQGtWiVWN|YHWŉHQ OiVG $
DS9800W készülék bekapcsolása', 11.
ROGDO Q\RPMDOHpVWDUWVDOHQ\RPYDDIŉ
KDQJV]yUyKiWROGDOiQOpYŉWi-Fi SETUP
gombot legalább 5 másodpercen keresztül.
» $/('MHO]ŉIpQ\IHOYiOWYD]|OGHQpV
sárgán villog.

Megjegyzés
 Miután befejezte a DS9800W készülék manuális Wi-Fi
EHiOOtWiViWH]D]~M:L)LKiOy]DWHOWťQLN

 +DQHPWXGDVV]LV]WiOW:L)LEHiOOtWiVLPyGEDNDSFVROQL


kapcsolja ki, majd be a DS9800W készüléket, és a
VLNHUHVLQGtWiVWN|YHWŉHQSUyEiONR]]RQ~MUD
*\ŉ]ŉGM|QPHJDUUyOKRJ\XJ\DQDEEDQD]LGŉEHQQLQFV
más Philips AirPlay funkcionalitásra alkalmas készülék
D]DVV]LV]WiOW:L)LEHiOOtWiVLPyGEDQ$]HNNpSSHQ
OpWUHKR]RWWHJ\pE~M:L)LKiOy]DWRN]DYDUKDWMiN
egymást.

Csatlakoztassa a Wi-Fi
funkcionalitásra képes eszközt a az
újonnan létrehozott Wi-Fi hálózatra

2

Válassza ki a Philips Fidelio AirPlay
KiOy]DWiWD]HOpUKHWŉKiOy]DWRNN|]O

$'6:NpV]OpNiOWDO~MRQQDQ
létrehozott Wi-Fi hálózat csak egyetlen Wi-Fi
funkcionalitásra képes készülék hozzáférését
WHV]LOHKHWŉYp%iUPHO\HJ\pE:L)LNpV]OpNNHO
való interferencia elkerülése érdekében
javasoljuk, hogy ideiglenesen tiltsa le egyéb Wi-Fi
készülékeinek Wi-Fi funkcióját.
1. opció: iPod touch/iPhone/iPad készülék
használata

1

Philips Fidelio AirPlay

Válassza ki a Settings %HiOOtWiVRN !Wi-Fi
opciót iPod touch/iPhone/iPad készüléken.

3

Várja meg, hogy iPod touch/iPhone/iPad
készülékén létrejöjjön a kapcsolat.
»
jelenik meg iPod touch/iPhone/iPad
NpV]OpNpQHNEDOIHOVŉVDUNiEDQ
Tanács

 Ha a listában nem szerepel a Philips Fidelio AirPlay ,
SUyEiOMDPHJD]HOpUKHWŉ:L)LKiOy]DWRNSiV]Wi]iViW

2. opció: Wi-Fi funkcionalitásra képes
számítógép használata
Megjegyzés
 $3&0DFV]iPtWyJpS:L)LKiOy]DWKR]YDOy


1

FVDWODNR]WDWiViQDNOHtUiViWDV]iPtWyJpSKDV]QiODWL
~WPXWDWyMiEDQWDOiOKDWMD
A Wi-Fi hálózathoz való csatlakozás közben ne
csatlakoztasson semmilyen hálózati kábelt PC/Mac
V]iPtWyJpSpKH]

1\LVVDPHJD:L)LEHiOOtWiVRNHV]N|]WYDJ\
DYH]pUOŉSXOWRW3&0DFV]iPtWyJpSpQ
HU
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2

.HUHVVHPHJD]HOpUKHWŉ:L)LKiOy]DWRNDW

Tanács
 Ha a listában nem szerepel a Philips Fidelio AirPlay ,
SUyEiOMDPHJD]HOpUKHWŉ:L)LKiOy]DWRNSiV]Wi]iViW

A DS9800W készülék beépített
weboldalának megnyitása

1
2
3

Válassza ki a Philips Fidelio AirPlay
KiOy]DWiWD]HOpUKHWŉKiOy]DWRNN|]O

,QGtWVDHOD]$SSOHSafariE|QJpV]ŉWYDJ\
EiUPHO\PiVLQWHUQHWE|QJpV]ŉW:L)L
funkcionalitásra képes készülékén.
$E|QJpV]ŉFtPVRUiEDtUMDEHDN|YHWNH]ŉW
192.168.1.1, majd hagyja jóvá.
» Megjelenik a DS9800W készülék
NRQÀJXUiFLyVZHEROGDOD

192.168.1.1
4

9iUMDPHJKRJ\3&0DFV]iPtWyJpSpQ
létrejöjjön a kapcsolat.

Ha Wi-Fi funkcionalitásra képes PC/Mac
számítógépén Safari alkalmazást használ, a
Bonjour lenyíló listából választhatja a 'Philips_
Fidelio XXX' elemet is a DS9800W készülék
NRQÀJXUiFLyVZHEROGDOiQDNN|]YHWOHQ
megadásához.
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1

Kattintson a !Preferences (Egyéni
EHiOOtWiVRN OHKHWŉVpJHNUH
» 0HJMHOHQLND.|Q\YMHO]ŉNPHQ

$'6:NpV]OpNEHOVŉ:L)L
beállításainak módosítása
$'6:NpV]OpNNRQÀJXUiFLyVZHEROGDOiQ
PyGRVtWKDWMDD'6:NpV]OpNEHOVŉ:L)L
EHiOOtWiVDLWDPHO\HNDODSMiQD'6:NpV]OpN
PHJOHYŉRWWKRQL:L)LKiOy]DWiKR]NDSFVROyGLN
Megjegyzés
 (OOHQŉUL]]HKRJ\DNRQÀJXUiFLyVZHEROGDORQV]HUHSOŉ
EHiOOtWiVRNPHJHJ\H]QHNHRWWKRQL:L)LKiOy]DWiQDN
EHiOOtWiVDLYDODPHO\HNHWDSDStUUDIHOMHJ\]HWW

2

3

Jelölje be az Include Bonjour (Bonjourt
tartalmazza) elemet a Bookmarks bar
.|Q\YMHO]ŉN ViYKR]

9iODVV]DD 3KLOLSVB)LGHOLR;;; HOHPHW
D%RQMRXUOHJ|UGOŉOLVWiEyODPHO\D
N|Q\YMHO]ŉNViYEDQOiWKDWy
» Megjelenik a DS9800W készülék
NRQÀJXUiFLyVZHEROGDOD



.|YHVVHDNpSHUQ\ŉQOiWKDWyXWDVtWiVRNDW
pVKDJ\MDMyYiD'6:NpV]OpNEHOVŉ
:L)LEHiOOtWiVDLW
» Nemsokára a DS9800W készülék
KiWROGDOiQOHYŉMHO]ŉIpQ\YLOORJiVD
PHJV]ťQLNpV]|OGHQNH]GYLOiJtWDQL
LOOHWYHD]HJ\VpJVtSROQLNH]G
» A DS9800W készülék sikeresen
FVDWODNR]RWWPHJOHYŉRWWKRQL:L)L
hálózatához.
HU
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Megjegyzés
 +DD'6:NpV]OpN/('MHO]ŉIpQ\HQHPYLOiJtW



folyamatos zöld fénnyel, a Wi-Fi kapcsolat nem jött létre.
.pUMNNDSFVROMDNLD:L)L~WYiODV]WyWpVD'6:
NpV]OpNHWPDMGNDSFVROMDEHŉNHW~MEyOKRJ\OiVVD
hogy a DS9800W készülék csatlakoztatható-e otthoni
Wi-Fi hálózatához. Ha a probléma továbbra is fennáll,
SUyEiOMDD]HOŉ]ŉHNEHQLVPHUWHWHWWHOMiUiVW~MEyO
végrehajtani.
+DYpJUHKDMWRWWDDIHQWLPyGRVtWiVRNDWYDJ\NLPDMG
~MEyOEHNDSFVROWDD'6:NpV]OpNHWHOWťQLND
'6:NpV]OpNiOWDOOpWUHKR]RWW~M:L)LKiOy]DW

Tanács
 $'6:NpV]OpNQHYHWHWV]pVV]HULQWPyGRVtWKDWy



az Advanced settings -> AirPlay Device Name
(J\pEEHiOOtWiVRN!$LU3OD\HV]N|]QpY PH]ŉEHQ
D'6:NpV]OpNNRQÀJXUiFLyVZHEROGDOiQ(]
különösen akkor hasznos, ha otthonában több Philips
AirPlay funkcionalitásra képes készülék is található, és
azokat meg kell egymástól különböztetnie.
+DPDQXiOLVDQNtYiQMDPHJDGQLDKiOy]DWLQHYHW
66,'  SpOGiXOHONtYiQMDUHMWHQLD]66,'W YiODVV]D
az Advanced settings -> CONFIGURE MANUALLY
(J\pEEHiOOtWiVRN!0$18É/,6.21),*85É/É6 
OHKHWŉVpJHWD'6:NpV]OpNNRQÀJXUiFLyV
weboldalán.

A Wi-Fi funkcionalitásra képes
készülék beállításainak visszaállítása
DPHJOHYŉRWWKRQL:L)LKiOy]DW
beállításaira
Megjegyzés
 (OOHQŉUL]]HKRJ\D]DOiEELOpSpVHNEHQV]HUHSOŉ
EHiOOtWiVRNPHJHJ\H]QHNHRWWKRQL:L)LKiOy]DWiQDN
EHiOOtWiVDLYDODPHO\HNHWDSDStUUDIHOMHJ\]HWW
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Válassza ki a Beállítások -> Wi-Fi opciót
iPod touch/iPhone/iPad készülékén.
 9DJ\Q\LVVDPHJD]HOpUKHWŉ
Wi-Fi hálózatok listáját PC/Mac
V]iPtWyJpSpQ

2

3
4

Válassza ki a hálózati nevet (SSID) a
rendelkezésre álló vezeték nélküli hálózatok
listájából.

Szükség esetén adja meg a hálózati kulcsot.
Várja meg, hogy létrejöjjön a Wi-Fi
kapcsolat otthoni Wi-Fi hálózatához.

HU
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5 Lejátszás
Audio-adatfolyamok küldése a
DS9800W készülékre iTunes
zenei könyvtárából
Megjegyzés
 (OOHQŉUL]]HKRJ\D]L7XQHVJD]GDNpV]OpNXJ\DQDKKR]
a Wi-Fi hálózathoz kapcsolódik-e, mint a DS9800W
készülék. Az iTunes készülék lehet például iOS 4.3 (vagy
~MDEE RSHUiFLyVUHQGV]HUUHOHOOiWRWWL3RGWRXFKL3KRQH
iPad vagy Wi-Fi funkcionalitásra képes, iTunes 10 (vagy
~MDEE DONDOPD]iVVDOUHQGHONH]ŉ3&0DFJpS

Adatfolyam küldése iPod touch/
L3KRQHL3DGNpV]OpNUŉO

1
2

20

,QGtWVDHOD]iPod/Music alkalmazást az iPod
touch/iPhone/iPad készülékén.
Érintse meg az AirPlay ikont.

HU

3

Válassza ki az AirPlay listából a Philips_
Fidelio XXXX alkalmazást (vagy a
felhasználóra szabott nevet).

4

9iODVV]DNLDPpGLDIiMOWpVLQGtWVDHOD
lejátszást.
» (J\LGŉXWiQD'6:NpV]OpN
zenét játszik le.

Adatfolyam küldése PC/Mac
V]iPtWyJpSUŉO

1
2

3

,QGtWVDHOD]L7XQHV YDJ\~MDEEYHU]LyM~ 
DONDOPD]iVW3&0DFV]iPtWyJpSpQ
Kattintson az ablakban az AirPlay ikonra.

Válassza ki az AirPlay listából a Philips_
Fidelio_AirPlay XXXX alkalmazást (vagy a
felhasználóra szabott nevet).

Megjegyzés
 +DDVLNHUHVWHOHStWpVXWiQVHPKDOO]HQpWDN|YHWNH]ŉ




lépésekkel próbálkozzon iPod touch/iPhone/iPad
készülékén:
 &VDWODNR]WDVVDOHPDMGFVDWODNR]WDVVD~MUDD
NpV]OpNHWXJ\DQDKKR]D:L)L~WYiODV]WyKR]
(2) Zárja be az összes, háttérben futó alkalmazást;
 .DSFVROMDNLPDMG~MUDEHL3RGWRXFKL3KRQHL3DG
készülékét.

4

9iODVV]DNLDPpGLDIiMOWpVLQGtWVDHOD
lejátszást.
» (J\LGŉXWiQD'6:NpV]OpN
zenét játszik le.

HU
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Tanács
 +D3&0DFV]iPtWyJpSpQDXGLRDGDWIRO\DPRNDW



küld az iTunes zenei könyvtárból, egynél több AirPlay
funkcionalitásra képes készüléket (ha van) is kiválaszthat
DOpSpVEHQDKRYDHJ\LGHMťOHJ]HQpWNOGKHW
+DD]L7XQHVNRUiEELYHU]LyMiWKDV]QiOMDDN|YHWNH]ŉ
AirPlay ikont láthatja: , a
helyett.

Tanács
 $PHQQ\LEHQ3&0DFUHQGV]HUHQOHYŉ]HQpWMiWV]LNOH
LQGtWVDHOD]L7XQHVDONDOPD]iVWpVMHO|OMHEHD]Allow
iTunes audio control from remote speakers (iTunes
KDQJYH]pUOpVHQJHGpO\H]pVH OHKHWŉVpJHWD]Edit
(Szerkesztés - Windows rendszerben) vagy iTunes
(Mac rendszerben) -> Preferences... -> Devices
7HVWUHV]DEiV!.pV]OpNHN EHiOOtWpVRQEHOOKRJ\
YH]pUHOQLWXGMDD]HQpWD]$':NpV]OpNUŉO

Lejátszásvezérlés
iTunes gazdakészülékén vagy a DS9800W
készüléken különféle lejátszási opciókat
választhat.
Megjegyzés
 $]DOiEELPťYHOHWHND'6:NpV]OpNWDUWR]pN
WiYYH]pUOŉMpQDODSXOQDN

 (OOHQŉUL]]HKRJ\D'6:NpV]OpNUHYDOyEDQ
elküldte-e az audio-adatfolyamot az iTunes zenei
könyvtárból.
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$OHMiWV]iVLQGtWiViKR]YDJ\
szüneteltetéséhez nyomja meg a
gombot.
$]HOŉ]ŉYDJ\DN|YHWNH]ŉKDQJIHOYpWHOUH
ugráshoz nyomja meg a / gombot.
$KDQJHUŉEHiOOtWiViKR]Q\RPMDPHJ
többször a +/- gombot.
$]HOQpPtWiVKR]pVDKDQJHUŉ
YLVV]DiOOtWiViKR]Q\RPMDPHJD gombot.
Az MP3 link audioforrásra való váltáshoz
(amennyiben csatlakoztatva van), nyomja
meg a gombot.
AirPlay audioforrásra való
visszakapcsoláshoz, nyomja meg a
gombot.

HU

Haladó hangbeállítások
használata
Ha az iTunes gazdakészülék iPod touch/
iPhone/iPad készülék:
$KDODGyKDQJEHiOOtWiVRNpVWRYiEELIXQNFLyN
EHiOOtWiViKR]KDV]QiOKDWMDL3RGWRXFKL3KRQH
iPad eszközét az Apple App Store Philips
Fidelio alkalmazásának letöltéséhez. Ez egy
ingyenes Philips alkalmazás.
Ha az iTunes gazdakészülék Wi-Fi
funkcionalitásra képes számítógép:
$KDODGyKDQJEHiOOtWiVRNEHiOOtWiViKR]
KDV]QiOKDWMDD]L7XQHVKDQJV]tQV]DEiO\]yMiWLV
közvetlenül (Megjelenítés -> Hangszínszabályzó
megjelenítése).
Tanács
 7RYiEELUpV]OHWHNpUWOiVGD]L7XQHVV~Jy
dokumentációját.

/HMiWV]iVNOVŉHV]N|]UŉO
$'6:VHJtWVpJpYHONOVŉDXGLRHV]N|]UŉO
is hallgathat zenét.

MP3-LINK

1

2

Csatlakoztassa a mellékelt MP3csatlakozókábelt
 D'6:KiWROGDOiQOpYŉMP3LINK aljzatba.
 NOVŉDXGLROHMiWV]yIHMKDOOJDWy
csatlakozójához.
Az MP3 link forrás kiválasztásához nyomja
meg a gombot.

HU
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6 iPod/iPhone/iPad
készülékének
töltése a
különálló
W|OWŉGRNNROyYDO

Az iPod/iPhone/iPad betöltése
1

Csatlakoztassa a hálózati kábelt
 DW|OWŉGRNNROyQOpYŉ~ DC IN
aljzathoz.
 a fali csatlakozóaljzatba.

UK

iPod/iPhone/iPad készülékét feltöltheti a
PHOOpNHOWNO|QiOOyW|OWŉGRNNROyYDO
EUR

Kompatibilis iPod/iPhone/iPad
$NO|QiOOyW|OWŉGRNNROyDN|YHWNH]ŉL3RG
iPhone, és iPad modellek töltését támogatja.
 iPad 2
 iPad.
 iPhone 4
 iPhone 3GS
 iPhone 3G
 iPhone
 iPod classic
 iPod 5G
 iPod 4G
 2., 3., 4., 5. és 6. generációs iPod nano
 1., 2., 3. és 4. generációs iPod touch

24
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ON/OFF

2

Helyezze az iPod/iPhone/iPad készüléket a
W|OWŉGRNNROyED
» A dokkolt iPod/iPhone/iPad készülék
W|OWpVHDW|OWŉGRNNROyWiSIHV]OWVpJKH]
FVDWODNR]WDWiViYDOHJ\LGŉEHQ
PHJNH]GŉGLN

Az iPod/iPhone/iPad lejátszó eltávolításához
 +~]]DNLD]L3RGL3KRQHL3DGNpV]OpNHWD
W|OWŉGRNNROyEyO

HU
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7 Firmware
frissítése

)ULVVtWpVDNRQÀJXUiFLyV
oldalról
Figyelem

$'6:NpV]OpNWHOMHVtWPpQ\pQHN
Q|YHOpVHpUGHNpEHQD3KLOLSV~MÀUPZDUHW
DMiQOKDWD'6:NpV]OpNIULVVtWpVpKH]
$OHJ~MDEEÀUPZDUHUHONDSFVRODWRVDQ
tájékoztatásért regisztrálja termékét a www.
philips.com/welcome weboldalon.

 Mindig csatlakoztassa a DS9800W készüléket a
WiSIHV]OWVpJUHDÀUPZDUHIULVVtWpVHNOHW|OWpVH
pUGHNpEHQ)LUPZDUHIULVVtWpVN|]EHQVRKDQHNDSFVROMD
ki a DS9800W készüléket.

Megjegyzés
 $PHQQ\LEHQQHP$SSOH6DIDULE|QJpV]ŉWKDV]QiO

Megjegyzés

3&0DFV]iPtWyJpSHQOpSMHQEHD:L)L~WYiODV]Wy
NRQÀJXUiFLyVROGDOiUDpVMHJ\H]]HOHD'6:
,3FtPpW$:L)L~WYiODV]WyIHOKDV]QiOyLNp]LN|Q\YpEHQ
XWiQDQp]KHWKROWDOiOMDD:L)L~WYiODV]WyKR]
FVDWODNR]RWWNpV]OpNHN,3FtPpW

 $ÀUPZDUHFVDN3&0DFJpSUŉOIULVVtWKHWŉ

$IULVVtWŉIiMOOHW|OWpVH

1

www.philips.com/support

» ,QGtWiVXWiQVtSROyKDQJKDOOKDWypV
D/('MHO]ŉIpQ\IRO\DPDWRVDQ]|OGHQ
YLOiJtW$'6:DXWRPDWLNXVDQ
FVDWODNR]LND]XWROMiUDEHiOOtWRWW:L)L
hálózathoz.

XXXX

2
XXXX. zip

1
2
3
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3&YDJ\0DFV]iPtWyJpSpQNHUHVVHIHOD
www.philips.com/support weboldalt.
$WtSXVV]iPPHJDGiViYDONHUHVVHPHJD]
HOpUKHWŉOHJ~MDEEÀUPZDUHIULVVtWŉIiMOW
0HQWVHHODIULVVtWŉIiMOWDPHUHYOHPH]UH

HU

Kapcsolja be a DS9800W készüléket (lásd
(ONpV]tWpV ROGDO 
» $]HJ\VpJLQGtWiViKR]N|UOEHOO
PiVRGSHUFUHYDQV]NVpJ$]LQGtWiV
VRUiQDIŉKDQJV]yUyKiWXOMiQOpYŉ
/('MHO]ŉIpQ\J\RUVDQ]|OGHQYLOORJ

3

*\ŉ]ŉGM|QPHJDUUyOKRJ\D'6:pV
D3&0DFV]iPtWyJpSXJ\DQDKKR]D:L)L
~WYiODV]WyKR]FVDWODNR]LN
1\LVVDPHJ3&0DFV]iPtWyJpSpQD]
Apple SafariE|QJpV]ŉWPDMGYiODVV]DNLD
Å3KLOLSVB)LGHOLR;;;µHOHPHWD%RQMRXU
OHJ|UGOŉOLVWiMiEyO
 9DJ\Q\LVVRQPHJHJ\PiVLNE|QJpV]ŉW
3&0DFV]iPtWyJpSpQPDMGJpSHOMH
EHDFtPVRUEDD'6:,3
FtPpW PHO\HWD:L)L~WYiODV]Wy
NRQÀJXUiFLyVROGDOiQWDOiO 
» Megjelenik a DS9800W készülék
NRQÀJXUiFLyVZHEROGDOD

4

Válassza ki a Firmware Update (Firmware
IULVVtWpVHN IHOOHWHWPDMGDÀUPZDUH
IULVVtWpVEHIHMH]pVpKH]N|YHVVHDNpSHUQ\ŉQ
ROYDVKDWyXWDVtWiVRNDW
Megjegyzés

 +DDÀUPZDUHIULVVtWpVVLNHUWHOHQLVPpWHOMHPHJDIHQWL
lépéseket.

 +DDVLNHUHVÀUPZDUHIULVVtWpVWN|YHWŉHQSUREOpPD
adódik a Wi-Fi kapcsolattal, nyomja meg és tartsa
OHQ\RPYDD'6:NpV]OpNHQOpYŉ gombot
W|EEPLQWPSLJKRJ\YLVV]DiOOtWVDDNpV]OpNHW(]W
N|YHWŉHQSUyEiOMDPHJ~MUDEHiOOtWDQLD'6::L
Fi kapcsolatát (lásd 'Az otthoni Wi-Fi hálózathoz való
csatlakozás az AirPlay használatához', 12. oldal).

HU
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8 Termékadatok

PBC
(nyomóg
omb)

Van

Megjegyzés
 $WHUPpNLQIRUPiFLyHOŉ]HWHVEHMHOHQWpVQpONO
PyGRVtWKDWy

Általános információk
Tápfeszült ség

7HUPpNMHOOHP]ŉN
(UŉVtWŉ
1pYOHJHVNLPHQŉ
WHOMHVtWPpQ\
Válaszfrek vencia
Jel-zaj arány
$8;EHPHQHW
(MP3-csatl akozó)

;:506
20 - 20000 Hz, -3 dB
!G%
1 V RMS 20 kohm

Hangsugárzók
Hangszóróimpedancia
Hangszóró
meghajtó
Érzékeny ség

8 ohm
130 mm mélynyomó +
19 mm magassugárzó
!G%P:

Vezeték nélküli
Vezeték
nélküli
szabvány
Vezeték
nélküli
biztonság
Frekvencia
tartomány

28
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802,11b/g

WEP (64 vagy 128 bit),
WPA/WPA2 (8-63 karakter)
2412 - 2462 MHz (CH1-CH11)
DN|YHWNH]ŉNK|]
/97)
2412 - 2472 MHz (CH1-CH13)
DN|YHWNH]ŉNK|]

7HOMHVtWPpQ\
felvétel
Eco készenléti
üzemmód
WHOMHVtWPpQ
yfelvétele
Méretek
- Hangsugár
zónként
Tömeg
- Csomagolá
ssal
- Hangsugár
zók

Vezeték nélküli SoundSphere
hangsugárzók:
100 - 240 V~, 50/60 Hz
.O|QiOOyW|OWŉGRNNROy
7tSXV$66$
Bemenet: 100-240 V ~ 50/60
Hz 0,45 A
Kimenet: 5,0 V 2000 mA
22 W
< 0,5 W

 iWPpUŉ [PP

14,5 kg
12 kg

9 Hibakeresés
Figyelem
 $NpV]OpNERUtWiViWPHJERQWDQLWLORV

1HSUyEiOMD|QiOOyDQMDYtWDQLDNpV]OpNHWPHUW
H]]HODJDUDQFLDpUYpQ\pWYHV]tWL
Ha a készülék használata során problémákba
WN|]LNQp]]HiWD]DOiEELSRQWRNDWPLHOŉWW
szakemberhez fordulna. Ha a probléma
továbbra is fennáll, látogasson el a Philips
weboldalára (www.philips.com/welcome)
Amikor felveszi a kapcsolatot a Philips
képviseletével, tartózkodjon a készülék
N|]HOpEHQpVNpV]tWVHHOŉDNpV]OpNWtSXVpV
sorozatszámát.
Nincs áram

(OOHQŉUL]]HKRJ\DNpV]OpNWiSNiEHO
FVDWODNR]yMDPHJIHOHOŉHQFVDWODNR]LNH

(OOHQŉUL]]HKRJ\YDQHIHV]OWVpJD
csatlakozóaljzatban.
Nincs hang

ÉOOtWVDEHDKDQJHUŉV]LQWHW

(OOHQŉUL]]HDKiOy]DWLNDSFVRODWRW6]NVpJ
HVHWpQiOOtWVDEH~MUDDKiOy]DWRW OiVG $]
otthoni Wi-Fi hálózathoz való csatlakozás
az AirPlay használatához', 12. oldal).

(OOHQŉUL]]HKRJ\PHJIHOHOŉDXGLRIRUUiVW
választott-e ki.
Az egység nem reagál

$NpV]OpNYLVV]DiOOtWiViKR]Q\RPMD
meg és tartsa lenyomva a készüléken
található gombot legalább 5 mp-ig.
(]WN|YHWŉHQiOOtWVDEH~MUDD'6:
Wi-Fi kapcsolatát (lásd 'Az otthoni Wi-Fi
hálózathoz való csatlakozás az AirPlay
használatához', 12. oldal).

+~]]DNLFVDWODNR]WDVVD~MUDDWiSNiEHO
csatlakozóját, majd kapcsolja be ismét az
eszközt.

$WiYYH]pUOŉQHPPťN|GLN

0LHOŉWWPHJQ\RPQDEiUPLO\HQ
IXQNFLyELOOHQW\ťWDWiYYH]pUOŉYHOYiODVV]DNL
DKHO\HVIRUUiVWQHDIŉHJ\VpJJHO

&V|NNHQWVHDWiYLUiQ\tWypVD]HJ\VpJ
közötti távolságot.

Helyezze be az elemet a jelzéseknek (+/-)
PHJIHOHOŉLUiQ\~SRODULWiVVDO

Cserélje ki az elemet.

,UiQ\tWVDDWiYYH]pUOŉWN|]YHWOHQOD]
HJ\VpJLQIUDY|U|VpU]pNHOŉMpUH DIŉ
KDQJVXJiU]yHOŉODSMiQWDOiOKDWy 
Wi-Fi hálózat csatlakozás sikertelen

(OOHQŉUL]]HKRJ\:L)L~WYiODV]WyMD
rendelkezik-e Wi-Fi 802.11b/g
WDQ~VtWYiQQ\DO(]DNpV]OpNFVDND:L)L
EJWDQ~VtWYiQQ\DOUHQGHONH]ŉ
~WYiODV]WyNNDONRPSDWLELOLV

+D:L)L~WYiODV]WyMDUHQGHONH]LN:L)L
QWDQ~VtWYiQQ\DOJ\ŉ]ŉGM|QPHJ
arról, hogy engedélyezve van a 802.11b/g
üzemmód. A DS9800W készülék nem
WiPRJDWMDDFVDNQWDQ~VtWYiQQ\DO
UHQGHONH]ŉ~WYiODV]WyNDW

Az eszköz nem támogatja a WPS-PIN
módszert.

+DD]~WYiODV]WyWiPRJDWMDD:36pV
WPS-PBC módszereket, de továbbra sem
kapcsolódik a DS9800W készülékhez,
PDQXiOLV:L)LEHiOOtWiVVDOSUyEiONR]]RQ
(lásd '2. eljárás: Csatlakozzon nem WPS
UHQGV]HUť~WYiODV]WyKR] ROGDO 

Kapcsolja be az SSID sugárzást a Wi-Fi
~WYiODV]WyQ

Tartsa távol az eszközt potenciális
interferencia-forrásoktól, amelyek
befolyásolhatják a Wi-Fi jelet, mint pl. a
PLNURKXOOiP~VWŉN

Ha nem használja a PC-t a Wi-Fi hálózat
EHiOOtWiViKR]HOOHQŉUL]]HKRJ\D3&
használ-e Wi-Fi hálózatot. Ethernet
csatlakozás nem használható az AirPlay
KiOy]DWEHiOOtWiViKR]

HU
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*\ŉ]ŉGM|QPHJDUUyOKRJ\D]RWWKRQL
~WYiODV]Wy66,'QHYHDOIDQXPHULNXV
karaktereket tartalmaz, szóköz vagy
különleges karakterek, mint pl. %/#/* nélkül.
+DiWNtYiQMDQHYH]QLD]$LU3OD\HV]N|]W
DEHiOOtWiVPHQPhilips_Fidelio XXXX
részében, ne használjon különleges
karaktereket vagy szimbólumokat.
(J\HV~M:L)L~WYiODV]WyWtSXVRNHVHWpQ
a rendszer automatikusan létrehozza a
hálózati nevet (SSID), ha a csatlakozáshoz
a WPS-t használja. Mindig változtassa meg
az alapértelmezett hálózati nevet (SSID).
(KKH]HJ\V]HUťDOIDQXPHULNXVNDUDNWHUHNHW
használjon, és változtassa meg a Wi-Fi
EL]WRQViJLEHiOOtWiVDLWLVKRJ\OHYpGMH
hálózatát.

Az AirPlay zenehallgatás alkalmankénti
megszakítása
+DMWVDYpJUHDN|YHWNH]ŉPťYHOHWHNHJ\LNpW

Helyezze közelebb a DS9800W készüléket
D:L)L~WYiODV]WyKR]

7iYROtWVDHOD'6:NpV]OpNpVD:L
)L~WYiODV]WyN|]WOHYŉDNDGiO\RNDW

Ne használjon olyan Wi-Fi csatornát, amely
közeli Wi-Fi hálózattal átfedésben van.

(OOHQŉUL]]HDKiOy]DWLVHEHVVpJHW KDHJ\
DGRWW~WYiODV]WyQW|EEHV]N|]RV]WR]LND]
EHIRO\iVROKDWMDD]$LU3OD\WHOMHVtWPpQ\pW 
Kapcsolja ki az otthoni hálózatra
csatlakoztatott egyéb eszközöket.

Kapcsolja be a Quality of Service (QoS)
RSFLyW KDHOpUKHWŉD:L)L~WYiODV]WyQ 

.DSFVROMDNLDW|EEL:L)L~WYiODV]WyW
Az iTunes gazdakészüléken nem jelenik meg az
AirPlay ikon

(OOHQŉUL]]HKRJ\D'6:NpV]OpN
csatlakozott-e otthoni Wi-Fi hálózatához.

$]L7XQHVPHJQ\LWiVDHOŉWWHOOHQŉUL]]H
KRJ\EHYDQHNDSFVROYDV]iPtWyJpSpQ
a Bonjour szolgáltatás. A Windows
;3HVHWpEHQSpOGiXO$V]ROJiOWDWiV
bekapcsolásához kattintson a Start menü!9H]pUOŉSDQHO elemre, majd kattintson
kétszer a Felügyeleti eszközök!
Szolgáltatások!Bonjour szolgáltatás, és
30
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végül kattintson a Start elemre, majd a
felugró menü OK gombjára.
Ha nem talál megoldást a problémára,
LQGtWVD~MUDD'6:NpV]OpNHW

Sikertelen AirPlay-csatlakozás Mac vagy PC
gépekkel

,GHLJOHQHVHQNDSFVROMDNLDWť]IDO
szolgáltatást és a biztonsági szoftvert,
hogy lássa, az blokkolja-e az AirPlay
iOWDODWDUWDORPWRYiEEtWiViKR]KDV]QiOW
portokat. Az AirPlay által használt
portok blokkolásának megszüntetésére
YRQDWNR]yDQOiVGDWť]IDOpVDEL]WRQViJL
V]RIWYHUV~JyGRNXPHQWiFLyMiW

Ha a zenelejátszás megszakad vagy megáll,
miközben iPod Touch/iPhone/iPad/Mac/PC
NpV]OpNHQOpYŉ]HQpWMiWV]LNOHD]$LU3OD\
VHJtWVpJpYHOSUyEiOMDPHJ~MUDLQGtWDQLD]
iPod Touch/iPhone/iPad készülékét, az
iTunest vagy a DS9800W készüléket.

A videostreaming vagy az FTP letöltések
W~OWHUKHOKHWLND]~WYiODV]WyWpVtJ\
megzavarhatják az AirPlay zenelejátszást.
3UyEiOMDFV|NNHQWHQLD]~WYiODV]Wy
terheltségét.

MAGYARORSZÁG
0LQŉVpJWDQ~VtWiV

A garanciajegyen feltüntetett forgalombahozó
vállalat a 2/1984. (III.10.) BkM-IpM együttes
UHQGHOHWpUWHOPpEHQWDQ~VtWMDKRJ\H]HQNpV]OpN
PHJIHOHODPťV]DNLDGDWRNEDQPHJDGRWW
értékeknek.
Figyelem! A meghibásodott készüléket –
beleértve a hálózati csatlakozót is – csak
szakember (szerviz) javíthatja. Ne tegye ki a
készüléket esŉQek vagy Qedvesség hatásáQak!
Garancia
A forgalombahozó vállalat a termékre 12 hónap
garanciát vállal.
Névleges feszültség ................................................. 100-240 V ~
Névleges frekvencia.......................................................... 50/60 Hz
THOMHVtWPpQ\
maximális .........................................................................................22 W
Érintésvédelmi osztály II.
Tömeg .............................................................................................. 12 kg
Befoglaló méretek
magasság .............................................................................. 410 mm
iWPpUŉ................................................................................... 265 mm
(UŉVtWŉUpV]
.LPHQHWLWHOMHVtWPpQ\ ...........................................2 x 50W RMS
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