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Felhasználói kézikönyv

Mindig az Ön rendelkezésére áll!
Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:

  TCI360/12
Kérdése 

van? Lépjen 
kapcsolatba a a 
Philips céggel!
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1 Fontos!

A	termék	használata	előtt	olvassa	el	az	ahhoz	
tartozó összes biztonsági tudnivalót.

Biztonság

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.	

 • Gondoskodjon arról, hogy a hálózati kábel vagy 
csatlakozó	könnyen	hozzáférhető	legyen,	hogy	a	
készüléket le tudja választani a hálózati áramról.

•	 Kizárólag a gyártó által javasolt 
tartozékokat használja.

•	 A	megfelelő	tápellátásokkal	kapcsolatban	
tekintse meg a használati útmutatót.

•	 A készüléket nem érheti nedvesség és 
kifröccsent folyadék. 

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

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

Megfelelőség

 
Ez a termék megfelel az Európai 
Közösség rádióinterferenciára vonatkozó 
követelményeinek.

Az	EC	Megfelelőségi	nyilatkozat	másolata	
megtekinthető	a	felhasználói	kézikönyv	PDF	
formátumú verziójában a www.philips.com/
support weboldalon.

Megjegyzés

 • A	típustábla	a	készülék	alján	található.

Óvja a környezetet!
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 és régi készülékek 
leselejtezésére	vonatkozó	helyi	előírásokat.

  
Ez	a	termék	kiváló	minőségű	anyagok	és	
alkatrészek felhasználásával készült, amelyek 
újrahasznosíthatók	és	újra	felhasználhatók.	

 
A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekes 
kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre 
vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv.

Tájékozódjon az elektromos és elektronikus 
termékek	szelektív	hulladékként	történő	
gyűjtésének	helyi	feltételeiről.

Cselekedjen a helyi szabályozásoknak 
megfelelően,	és	a	kiselejtezett	készülékeket	
gyűjtse	elkülönítve	a	lakossági	hulladéktól.	A	
feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével 
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segít	megelőzni	a	környezet	és	az	emberi	
egészség károsodását.

Megjegyzés

  
A „Made for iPod” és a „Made for iPhone” 
címkék	tanúsítják,	hogy	az	Apple	teljesítményi	
előírásoknak	megfelelő	elektronikus	tartozék	
kifejezetten iPod vagy iPhone készülékhez 
történő	csatlakoztatásra	készült.	Az	Apple	nem	
vállal	felelősséget	a	készülék	működéséért,	vagy	
a	biztonsági	és	szabályozó	előírásoknak	való	
megfelelésért.	Kérjük,	vegye	figyelembe,	hogy	
a tartozék iPod vagy iPhone készülékekkel 
történő	használata	befolyásolhatja	a	vezeték	
nélküli	teljesítményt.

Az iPod és iPhone az Apple Inc. Egyesült 
Államokban és más országokban bejegyzett 
védjegyei. 
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2 Az Ön dokkolós 
hangsugárzója

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	dokkolós	hangsugárzó	segítségével:
•	 Meghallgathatja iPod/iPhone készülékén 

lévő	zeneszámait.
•	 Lejátszhat	audiókat	külső	eszközről
•	 Megnézheti	az	időt.

A doboz tartalma
Ellenőrizze	és	azonosítsa	be	a	csomag	tartalmát:
•	 Főegység
•	 Rövid használati útmutató

A	főegység	áttekintése

 
a iPod dokkoló/iPhone

b Kijelzőpanel

c VOL	(hangerő)	
•	 A	hangerő	beállításához	forgassa	el	a	

gombot.
•	 A lejátszás szüneteltetéséhez/

újraindításához	nyomja	meg	a	gombot.

d 
•	 A	kijelzőpanel	fényerejének	

beállításához	nyomja	meg	a	gombot.

e AUDIO IN
•	 Külső	audioeszköz	csatlakoztatása.

a
b

c
d

e
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3 Elkészítés

A	fejezetben	bemutatott	műveleteket	a	
megadott sorrendben végezze el.

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.

 • A	hálózati	adapter	csatlakoztatása	előtt	győződjön	meg	
arról, hogy minden más csatlakoztatást elvégzett.

 
Csatlakoztassa a hálózati kábelt a fali 
csatlakozóaljzathoz.

A	fényerő	beállítása
A	kijelző	fényerejének	beállításához	nyomja	meg	
többször a  gombot.
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4 Lejátszás

Az iPod/iPhone hallgatása
1 iPod/iPhone betöltése.

  
2 iPod/iPhone	készüléken	lévő	zeneszámok	

lejátszása.

Megjegyzés

 • Az	eszköz	automatikusan	összehangolja	az	időt	az	iPod/
iPhone készülékkel, ha ez utóbbi dokkolva van.

Hangerő	beállítása
A	hangerő	beállításához	forgassa	el	a	VOL 
(hangerő)	gombot.

 5

 VOL

Kompatibilitás
A	30	érintkezős	dokkolóegység-csatlakozóval	
rendelkező	Apple	iPod	típusok	a	következők:
•	 4. generációs iPod touch
•	 3. generációs iPod touch
•	 2. generációs iPod touch
•	 1. generációs iPod touch
•	 6. generációs iPod nano
•	 5. generációs iPod nano
•	 4. generációs iPod nano
•	 3. generációs iPod nano
•	 2. generációs iPod nano
•	 1. generációs iPod nano
•	 iPod mini
•	 iPod classic
•	 iPod videóval
•	 iPod	színes	kijelzővel
•	 iPhone 4S
•	 iPhone 4
•	 iPhone 3GS
•	 iPhone 3G
•	 iPhone

Az iPod/iPhone töltése
Ha a készülék csatlakoztatva van a feszültséghez, 
a dokkolt iPod/iPhone lejátszó elkezd tölteni.

Lejátszás	külső	eszközről

 
Csatlakoztassa az MP3 link kábelt (nem 
tartozék)	a	következőkhöz:

•	 az egység hátulján található AUDIO IN 
aljzathoz.

•	 külső	audioeszköz	fejhallgató-
csatlakozójához.

AUDIO IN
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5 Termékjellem-
zők

Erősítő
Névleges	kimenő	teljesítmény 20 W RMS

Általános információk
Tápfeszültség TÍPUS:	S018KV1000180	

(Philips)

Bemenet:	100-240	V	~,	
50/60 Hz, 500 mA

Kimenet:	10,0	V	 	1800	
mA 

illetve:	TÍPUS:	OH-
1024A1001800U-VDE	
(Philips)

Bemenet:	100-240	V	~,	
50/60 Hz; 650 mA

Kimenet:	10	V	 	1,8	A
Teljesítményfelvétel <10 W
Teljesítményfelvétel	
készenléti 
üzemmódban

<1 W

Méretek 

	-	Főegység	

(Sz	x	Ma	x	Mé)

216 x 102 x 112 mm

Tömeg

	-	Főegység 0,68	kg

6 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/welcome)	
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	hálózati	

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

csatlakozóaljzatban.

Nincs hang
 • Állítsa	be	a	hangerőszintet.	



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
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