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Atbilstība
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1 Svarīgi
Drošība
Brīdinājums
yy Nekad nenoņemiet radiopulksteņa
korpusu.
yy Nekad neeļļojiet nevienu no radiopulksteņa
detaļām.
yy Nekad nenovietojiet radiopulksteni uz citas
elektriskās aparatūras.
yy Sargājiet radiopulksteni no tiešiem saules
stariem, atklātas liesmas vai karstuma.
yy Nodrošiniet, lai jūs vienmēr varētu viegli
piekļūt elektriskās barošanas vadam,
kontaktdakšai vai adapterim, lai vajadzības
gadījumā atvienotu radiopulksteni no
elektrotīkla.

yy Izlasiet un ievērojiet šos
norādījumus.
yy Novietojiet radiopulksteni tā, lai tam
apkārt būtu pietiekami daudz brīvas
vietas ventilācijai.
yy Ierīces apkopi un remontu uzticiet
tikai kvalificētam servisa centra
personālam. Apkope un remonts ir
nepieciešams tad, ja ierīce jebkādā
veidā ir bojāta, piemēram, ir bojāts
elektriskās barošanas vads vai
kontaktdakša, uz ierīces ir uzlijis
šķidrums vai tajā ir iekritis kāds
priekšmets, ierīce ir tikusi pakļauta
lietus vai mitruma iedarbībai, tā
nedarbojas, kā nākas, vai arī tā ir
nokritusi zemē.

yy Pērkona negaisa laikā, kā arī, ja
paredzat, ka ierīce ilgāku laiku netiks
lietota, atvienojiet to no elektrības
padeves.
yy BRĪDINĀJUMI par bateriju lietošanu –
lai novērstu bateriju iztecēšanu, kas
var radīt savainojumus, kā arī
īpašuma vai tālvadības pults
bojājumus:
yy Ievietojiet bateriju pareizi,
atbilstoši uz tālvadības pults
norādītajai + un - polaritātei.
yy Nelietojiet kopā dažāda veida
baterijas (piemēram, vecas un
jaunas vai oglekļa un sārmu u.
tml.).
yy Izņemiet bateriju, ja tālvadības
pults ilgāku laiku netiek lietota.
yy Bateriju nedrīkst pakļaut pārmērīgam
karstumam, piemēram, tiešiem
saules stariem, ugunij u.tml.
yy Ierīci nedrīkst apšļakstīt vai apliet ar
nekādiem šķidrumiem.
yy Nenovietojiet uz ierīces priekšmetus,
kas var to apdraudēt (piemēram, ar
šķidrumu pildītus traukus, aizdegtas
sveces).
yy Ja ierīces atvienošanai no elektrotīkla
tiek izmantota tīkla kontaktdakša vai
uzmava, tad šai atvienošanas ierīcei
ir jābūt darba kārtībā, ērti pieejamai
un viegli izraujamai no elektrotīkla
rozetes.

yy Lietojiet tikai ražotāja noteiktos
piederumus/aksesuārus.
yy Izmantojiet tikai lietošanas instrukcijā
norādītos elektriskās barošanas
avotus.
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Dzirdes drošība

yy Izmantojiet savu aparatūru saprātīgi
un ievērojiet atbilstošus
pārtraukumus.

Klausoties austiņās, ievērojiet šādus
norādījumus:
Klausieties mērenā skaļumā.

yy Klausieties dzirdei drošā skaļumā
saprātīgu laika posmu.

yy Klausoties austiņās pārāk skaļi, var
tikt bojāta jūsu dzirde. Šīs ierīces
skaņas skaļuma diapazons var
sasniegt tik augstu decibelu līmeni,
ka, klausoties maksimālā skaļumā
pat mazāk nekā minūti, tas var izraisīt
dzirdes zudumu pat veselām
personām. Augstākie decibelu līmeņi
ir paredzēti personām, kuras jau var
būt piedzīvojušas daļēju dzirdes
zudumu.

yy Esiet uzmanīgi, regulējot skaļumu,
kad jūsu dzirde ir pieradusi pie esošā
skaļuma līmeņa.

yy Skaņa var būt maldinoša. Laika gaitā
jūsu dzirdes “komforta līmenis”
pielāgojas augstākiem skaņas
skaļuma līmeņiem. Tāpēc pēc
ilgstošas klausīšanās skaļuma
līmenis, kas jums šķiet “normāls”,
patiesībā var būt pārāk skaļš un
kaitīgs jūsu dzirdei. Lai pasargātu
sevi no tā, noregulējiet skaļumu
dzirdei drošā līmenī, pirms jūsu
dzirde ir pielāgojusies tam, un
negrieziet skaļāk.

yy Identifikācijas datu plāksnīte atrodas ierīces
aizmugurē.

Lai uzstādītu dzirdei drošu skaļuma
līmeni:
yy Noregulējiet skaļumu zemā līmenī.
yy Lēnām grieziet skaļāk līdz brīdim,
kamēr saklausāt skaņu skaidri, bez
kropļojumiem un tā nerada
diskomfortu jūsu dzirdei.

Klausieties saprātīgu laika posmu:
yy Ilgstoša dzirdes pakļaušana skaņas
iedarbībai pat “drošā” skaļuma
līmenī arī var izraisīt dzirdes zudumu.
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yy Negrieziet skaņu tik skaļi, ka
nedzirdat apkārt notiekošo.
yy Potenciāli bīstamās situācijās esiet
piesardzīgi vai arī īslaicīgi pārtrauciet
ierīces lietošanu.
Piezīme

2 Jūsu radiopulkstenis
Apsveicam ar jūsu pirkumu un laipni
lūdzam Philips! Lai pilnībā izmantotu
Philips piedāvātā atbalsta iespējas,
reģistrējiet savu preci
www.philips.com/welcome.

Ievads
Ar šo radiopulksteni jūs varat:
yy klausīties interneta radio, izveidojot
tīkla savienojumu;
yy klausīties FM radiostacijas un
digitālās audioapraides (DAB)
radiostacijas;
yy izbaudīt audioatskaņošanu no
ārējām audioierīcēm;
yy aplūkot pulksteņa laiku; un
yy iestatīt divus modinātājus.

Iepakojuma saturs
Pārbaudiet un atpazīstiet iepakojuma
saturu:
yy Radiopulkstenis
yy Elektriskās barošanas adapteris (ar
divām maināmām kontaktdakšām)
yy Tālvadības pults
yy Īsā lietošanas pamācība
yy Drošības & informācijas datu lapa

LV
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Radiopulksteņa pārskats

1. 
yy Ieslēgt radio.
yy Pārslēgt radio gaidstāves režīmā.
2.
yy Iestatīt izslēgšanās taimeri.
3. Izvēles slēdzis SELECT
yy Griezt pulksteņa rādītāja kustības
virzienā vai pretēji pulksteņa
rādītāja kustības virzienam, lai
noregulētu radiostacijas
frekvenci.
yy Griezt pulksteņa rādītāja kustības
virzienā vai pretēji pulksteņa
rādītāja kustības virzienam, lai
pārvietotos izvēlnē.
yy Nospiest, lai apstiprinātu izvēli.
4. 
yy Pievienot austiņas.
5. Skaļuma slēdzis VOL
yy Regulēt skaļumu.
6. INFO (Informācija)
yy DAB režīmā aplūkot DAB radiostaciju pārraidīto informāciju.
yy Interneta radio režīmā aplūkot
interneta radiostaciju pārraidīto
informāciju.
6
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yy FM uztvērēja režīmā aplūkot RDS
radiostaciju pārraidīto
informāciju.
7. /SNOOZE (Snaust)
yy Atgriezties iepriekšējā izvēlnē.
yy Atcelt modinātāja zvanu.
8. Ciparu taustiņi (1-3)
yy Izvēlēties atmiņā saglabātu
radiostaciju.
yy Izvēlēties kārtas numuru
radiostacijas saglabāšanai.
9.  MENU (Izvēlne)
yy Darbības režīmā piekļūt
galvenajai izvēlnei.
10. PRESET (Atmiņā saglabāta
radiostacija)
yy Saglabāt radiostacijas.
yy Parādīt atmiņā saglabāto
radiostaciju sarakstu.
11. 
yy Izslēgt vai atjaunot skaņu.
12. SOURCE (Avots)
yy Izvēlēties atskaņošanas avotu:
DAB radio, FM radio, AUX IN
(Audiosignāla ievade) vai Internet
radio (Interneta radio).

13. AUDIO IN (Audiosignāla ievade)
yy Pievienot ārēju audioierīci.
14. USB ligzda
yy Tikai programmatūras
atjaunināšanai (ja nepieciešams).
15. DC IN (Līdzstrāvas ievade)
yy Pievienot maiņstrāvas
elektropadevei.
16. Radio antena
yy Uzlabot radiosignāla uztveršanas
kvalitāti.
17. Wi-Fi antena
yy Uzlabot interneta uztveršanas
kvalitāti.

Tālvadības pults pārskats

1. 
yy Ieslēgt radio.
yy Pārslēgt radio gaidstāves režīmā.
2. SOURCE (Avots)
yy Izvēlēties atskaņošanas avotu:
DAB radio, FM radio, AUX
(Audiosignāla ievade) vai Internet
radio (Interneta radio).
3. PRESET (Atmiņā saglabāta
radiostacija)
yy Saglabāt radiostacijas.
yy Parādīt atmiņā saglabāto
radiostaciju sarakstu.
4. INFO (Informācija)
yy DAB režīmā aplūkot DAB
radiostaciju pārraidīto
informāciju.
yy Interneta radio režīmā aplūkot
interneta radiostaciju pārraidīto
informāciju.
yy FM uztvērēja režīmā aplūkot FM
radiostaciju pārraidīto
informāciju.
5. 
yy Atgriezties iepriekšējā izvēlnē.
yy Izvēlēties iespēju vai
apakšiespēju.
6. /SNOOZE (Snaust)
yy Atgriezties iepriekšējā izvēlnē.
yy Atcelt modinātāja zvanu.
7. 
yy Darbības režīmā piekļūt
galvenajai izvēlnei.
8. 
yy Izslēgt vai atjaunot skaņu.
9. Ciparu taustiņi (1-5+)
yy Izvēlēties atmiņā saglabātu
radiostaciju.
yy Izvēlēties kārtas numuru
radiostacijas saglabāšanai.
LV
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10. +VOL- (+Skaļums-)
yy Regulēt skaļumu.
11. OK
yy Apstiprināt izvēli.
12. 
yy Apstiprināt izvēli.
yy Izvēlēties iespēju vai
apakšiespēju.
13. /
yy Noregulēt radiostacijas frekvenci.
yy Pārvietoties izvēlnē.

3 Darbības
uzsākšana
Šajā nodaļā sniegtos norādījumus
vienmēr izpildiet noteiktajā secībā.

Tālvadības pults
sagatavošana

14. SLEEP (Izslēgties)
yy Iestatīt izslēgšanās taimeri.

Piezīme
yy Sprādzienbīstamība nepareizas baterijas
nomaiņas gadījumā. Vienmēr nomainiet
baterijas tikai ar tādām pašām vai līdzvērtīgām.
yy Baterija satur ķīmiskas vielas, tāpēc tā
jāutilizē pareizi.
yy Ja paredzat, ka ilgāku laiku nelietosiet
tālvadības pulti, izņemiet no tās bateriju.

Lai tālvadības pultī ievietotu
bateriju:

8
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1

Atveriet baterijas nodalījumu.

2

Ievietojiet vienu AAA tipa bateriju,
izvērojot pareizu norādīto polaritāti
(+/-).

3

Aizveriet baterijas nodalījumu.

Radio antenas
sagatavošana
Labākai uztveršanas kvalitātei pilnībā
izvelciet antenu un noregulējiet tās
pozīciju.

2

Pievienojiet elektriskās barošanas
adapteri:
yy Ligzdai DC IN radiopulksteņa
aizmugurē; un
yy Sienas elektrības rozetei.

Piezīme
yy Lai novērstu darbības traucējumus,
novietojiet antenu maksimāli tālu no citiem
starojuma avotiem.

Pievienošana elektriskās
barošanas padevei
Uzmanību
yy Ierīces bojājumu risks! Pārliecinieties, vai
elektrotīkla spriegums atbilst spriegumam,
kas ir norādīts radiopulksteņa aizmugurē
vai apakšā.
yy Elektriskās strāvas trieciena risks! Atvienojot
maiņstrāvas barošanas padevi, vienmēr
izvelciet kontaktdakšu no rozetes. Nekad
nevelciet aiz elektriskās barošanas vada.

1

Izvēlieties atbilstošo adaptera
kontaktdakšu, un nostipriniet to
adapterī.

Sākotnējā uzstādīšana
Kad radio tiek ieslēgts pirmo reizi,
displejā parādās iestatīšanas rīks [Setup
wizard]. Sekojiet parādītajiem
norādījumiem, lai konfigurētu dažus
pamata iestatījumus.
Lai klausītos interneta radio, jums
vispirms jāizveido Wi-Fi bezvadu
interneta savienojums. Wi-Fi aizsargātas
iestatīšanas (WPS) standartu izveidojusi
Wi-Fi Alliance, lai atvieglotu droša
bezvadu mājas tīkla izveidošanu. Ja jūsu
bezvadu maršrutētājs (rūteris) atbalsta
WPS, jūs varat ātri un droši savienot šo
radio ar savu maršrutētāju (rūteri),
izmantojot vienu no divām uzstādīšanas
metodēm: konfigurēšanu ar pogu (Push
Button Configuration - PBC) vai
identifikācijas numuru (Personal
Identification Number - PIN). Ja jūsu
maršrutētājs (rūteris) neatbalsta WPS,
jums ir vēl viena iespēja, kā radio
savienot ar bezvadu maršrutētāju
(rūteri).
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yy [Update from Network]
(Atjaunināt no tīkla): sinhronizēt
pulksteņa laiku ar interneta
radiostacijām.
 Ja tiek izvēlēts [Update from
Network], atkārtojiet 3. – 4. solī
aprakstīto, lai iestatītu laika zonu,
tad atkārtojiet 5. – 6. solī
aprakstīto, lai iestatītu pāreju uz
vasaras/ziemas laiku.

Piezīme
yy Pirms tīkla savienojuma izveides
iepazīstieties ar tīkla maršrutētāja (rūtera)
iespējām.
yy Pārliecinieties, vai mājas Wi-Fi bezvadu
tīkls ir aktīvs.
yy Labākai Wi-Fi uztveršanai rotējiet Wi-Fi
antenu, un noregulējiet tās pozīciju.

1

Kad displejā parādās iestatīšanas
rīks [Setup wizard], spiediet taustiņus
/, lai izvēlētos [YES] (Jā) un sāktu
iestatīšanu. Ja izvēlaties [NO] (Nē),
jums tiek lūgts veikt iestatīšanu
nākamajā reizē, kad ieslēdzat radio.

2

Nospiediet taustiņu OK, lai
apstiprinātu.
 Tiek parādīts valodu saraksts.

3

Spiediet taustiņus /, lai izvēlētos
sistēmas valodu.

4

Nospiediet taustiņu OK, lai
apstiprinātu.
 Displejā parādās 12 vai 24 stundu
laika formāts [12/24 hour format].

5

Spiediet taustiņus /, lai izvēlētos
12 vai 24 stundu laika formātu.

6

Nospiediet taustiņu OK, lai
apstiprinātu.

7

Atkārtojiet 3. – 4. solī aprakstīto, lai
izvēlētos, vai sinhronizēt pulksteņa
laiku ar radiostaciju pārraidīto.

yy [Update from DAB] (Atjaunināt no
DAB): sinhronizēt pulksteņa laiku
ar DAB radiostacijām.
yy [Update from FM] (Atjaunināt no
FM): sinhronizēt pulksteņa laiku
ar FM radiostacijām.
10
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yy [No update] (Neatjaunināt):
pārtraukt pulksteņa laika
sinhronizēšanu.
 Ja tiek izvēlēts [No update],
atkārtojiet 3. – 4. solī aprakstīto,
lai iestatītu datumu un laiku.

8

Atkārtojiet 5. – 6. solī aprakstīto, lai
izvēlētos [YES] (Jā), lai tīkla
savienojums paliktu aktīvs.

9

Atkārtojiet 3. – 4. solī aprakstīto, lai
izvēlētos Wlan reģionu.
 Radio automātiski sāk meklēt
Wi-Fi bezvadu tīklus.
 Tiek parādīts pieejamo Wi-Fi tīklu
saraksts.

10 Atkārtojiet 3. – 4. solī aprakstīto, lai
izvēlētos savu Wi-Fi tīklu.

11

Spiediet taustiņus /, lai izvēlētos
iespēju savienojuma izveidei ar
bezvadu maršrutētāju (rūteri).

yy [Push Button] (Konfigurēšana ar
pogu - PBC): izvēlieties šo
iespēju, ja jūsu bezvadu
maršrutētājs (rūteris) atbalsta
WPS un PBC iestatīšanu. Jums
tiek prasīts nospiest maršrutētāja
(rūtera) savienojuma izveides
taustiņu un tad, lai turpinātu,
nospiediet taustiņu OK.

yy [Pin] (PIN kods): izvēlieties šo
iespēju, ja jūsu bezvadu
maršrutētājs (rūteris) atbalsta
WPS un iestatīšanu ar PIN kodu.
Radio izveido 8 ciparu kodu, ko
ievadīt maršrutētājā (rūterī).
yy [Skip WPS] (Izlaist WPS):
izvēlieties šo iespēju, ja jūsu
bezvadu maršrutētājs (rūteris)
neatbalsta WPS. Tiek jautāts
ievadīt Wi-Fi bezvadu tīkla kodu.

12 Atbilstoši norādēm displejā,

nospiediet WPS taustiņu, ievadiet
bezvadu maršrutētāja (rūtera) PIN
kodu vai ievadiet piekļuves kodu, lai
izveidotu savienojumu ar bezvadu
Wi-Fi tīklu (attēlotās iespējas ir
atkarīgas no jūsu interneta tīkla un
izmantotās tīkla aizsardzības).
yy Ievadot tīkla piekļuves kodu,
spiediet taustiņus ///, lai
izvēlētos rakstzīmes, tad
nospiediet taustiņu OK.

yy Lai atceltu iestatīšanu, spiediet
taustiņus ///, lai izvēlētos
[CANCEL] (Atcelt).
yy Lai apstiprinātu ievadīto, spiediet
taustiņus ///, lai izvēlētos
[OK].
yy Lai dzēstu ievadīto, spiediet
taustiņus ///, lai izvēlētos
[BKSP] (Atpakaļ).
yy Lai izietu no iestatīšanas, spiediet
taustiņu .
 Ja tīkla savienojums ir izveidots
veiksmīgi, displejā parādās
paziņojums [Connected]
(Savienots).
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Kad displejā parādās paziņojums
[Setup wizard completed]
(Iestatīšanas rīka uzdevumi paveikti),
spiediet taustiņu OK, lai izietu no
iestatīšanas.

Padoms
yy Dažiem Wi-Fi maršrutētājiem (rūteriem)
Wi-Fi bezvadu savienojuma izveidei WPS
taustiņš brīdi jāpatur nospiests. Lai
uzzinātu vairāk, skatiet sava maršrutētāja
(rūtera) lietošanas instrukciju.
yy Lai vēlreiz atvērtu iestatīšanas rīku,
izvēlieties [System settings] (Sistēmas
iestatījumi) > [Setup wizard] (Iestatīšanas
rīks) (skatīt nodaļu “Sistēmas iestatījumu
izvēlnes lietošana”).

Ieslēgšana
yy Nospiediet taustiņu .
 Radio ieslēdzas pēdējā izvēlētā
atskaņošanas avota režīmā.

Pārslēgšana gaidstāves režīmā
yy Vēlreiz nospiediet taustiņu .
 Displeja apgaismojums tiek
aptumšots.
 Tiek parādīts datums un
pulksteņa laiks (ja iestatīts).
Piezīme
yy Ja ierīce 15 minūtes ir dīkstāvē, radio
automātiski pārslēdzas gaidstāves režīmā.
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4 Interneta
radio
klausīšanās

2

Lai piekļūtu izvēlnei, nospiediet
taustiņu  MENU.

3

Lai pārlūkotu izvēlnes iespējas,
spiediet taustiņus /:

Šis radio caur interneta savienojumu var
atskaņot tūkstošiem radiostaciju un
pārraižu no visas pasaules.

yy [Last listened] (Pēdējais
klausītais): noregulēt uz pēdējās
klausītās radiostacijas frekvenci.

Izvēlnes lietošana
interneta radio režīmā

yy [Station list] (Staciju saraksts):
noregulēt jebkuru no
pieejamajām interneta
radiostacijām.
yy [System settings] (Sistēmas
iestatījumi): pielāgot sistēmas
iestatījumus (vienāda izvēlnes
iespēja visiem darbības
režīmiem). Lai uzzinātu vairāk,
skatiet nodaļu “Sistēmas
iestatījumu izvēlnes lietošana.”

Kad ir izveidots savienojums ar
internetu, radiostaciju sarakstā ir
redzamas pieejamās radiostacijas. Lai
sāktu pārraidi, izvēlieties kādu no
radiostacijām.

yy [Main menu] (Galvenā izvēlne):
piekļūt galvenajai izvēlnei
(vienāda izvēlnes iespēja visiem
darbības režīmiem). Lai uzzinātu
vairāk, skatiet nodaļu “Galvenās
izvēlnes lietošana.”

Piezīme
yy Pārliecinieties, vai jūsu mājas Wi-Fi
bezvadu interneta tīkls ir aktīvs.
yy Labākai Wi-Fi uztveršanai rotējiet Wi-Fi
antenu, un noregulējiet tās pozīciju.

1
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Atkārtoti spiediet taustiņu SOURCE,
lai izvēlētos interneta radio režīmu
[Internet radio].
 Radio sāk savienojuma izveidi ar
iepriekš savienoto interneta tīklu
un pēc tam izveido savienojumu
ar pēdējo atskaņoto interneta
radiostaciju.
 Ja interneta savienojums iepriekš
nav izveidots, radio automātiski
sāk meklēt bezvadu interneta
tīklus (lai izveidotu tīkla savienojumu,
skatiet nodaļu “Darbības
uzsākšana” > “Sākotnējā
uzstādīšana” vai “Sistēmas
iestatījumu izvēlnes lietošana” >
“Tīkla iestatījumu regulēšana”).
LV

4

Lai izvēlētos iespēju, spiediet
taustiņu OK.

5

Atkārtojiet 3.-4. solī aprakstīto, ja
iespējai ir pieejamas apakšiespējas.
yy Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē,
spiediet taustiņu .
yy Lai atgrieztos galvenajā izvēlnē,
spiediet taustiņu .

[Station list] (Staciju saraksts):
yy [My Favourites] (Manas iemīļotākās):
klausīties interneta radiostacijas,
kuras ir pievienotas iemīļotāko
radiostaciju sarakstam (skatīt nodaļu
“Interneta radio klausīšanās” >
“Interneta radiostaciju pievienošana
staciju sarakstam”).
yy [Local China] (Ķīnas vietējās):

yy [FAQ] (Biežāk uzdotie jautājumi):
uzzināt, kāpēc dažas
radiostacijas citreiz nedarbojas
un kāpēc stacijas citreiz pazūd no
radiostaciju saraksta.

klausīties Ķīnā pieejamās
radiostacijas, piemēram populārās
mūzikas, klasiskās mūzikas, biznesa
ziņu vai citas stacijas.
yy [Stations] (Stacijas):
yy [Location] (Atrašanās vieta):
pārlūkot interneta radiostacijas
pēc to atrašanās vietas.

Piezīme
yy Ja 15 sekunžu laikā netiek nospiests neviens
taustiņš, ierīce iziet no izvēlnes.

yy [Genre] (Žanrs): pārlūkot interneta
radiostacijas pēc žanra.
yy [Search stations] (Meklēt
radiostacijas): meklēt interneta
radiostacijas. Lai meklētu,
spiediet taustiņus ///, lai
ievadītu atslēgas vārdus, tad
nospiediet taustiņu OK, lai
turpinātu.
yy [Popular stations] (Populārākās
radiostacijas): klausīties
populārākās interneta
radiostacijas.
yy [New stadions] (Jaunās stacijas):
klausīties jaunākās interneta
radiostacijas.
yy [Podcasts] (Pārraides):
yy [Location] (Atrašanās vieta):
pārlūkot pārraides pēc to
atrašanās vietas.

yy Staciju saraksti un apakšizvēlnes laiku pa
laikam var mainīties un dažādām atrašanās
vietām var atšķirties.

Interneta radiostaciju
pievienošana staciju
sarakstam
Frontier Silicon Internet Radio interneta
radio portāls ļauj sakārtot interneta
radiostacijas sarakstos un klausīties tās
arī datorā. Lai izveidotu iemīļotāko un
klausīto interneta radiostaciju sarakstus,
vispirms reģistrējiet savu radio šajā
portālā.
Piezīme

yy [Genre] (Žanrs): pārlūkot
pārraides pēc žanra.
yy [Search podcasts] (Meklēt
pārraides): meklēt pieejamās
pārraides.
yy [My Added Stations] (Manas
pievienotās radiostacijas):
klausīties radiostacijas, kas
pievienotas radiostaciju
sarakstam (skatīt nodaļu
“Interneta radio klausīšanās” >
“Interneta radiostaciju
pievienošana staciju sarakstam”).
yy [Help] (Palīdzība):
yy [Get access code] (Saņemt piekļuves
kodu): uzzināt piekļuves kodu.

yy Pārliecinieties, vai radio ir interneta radio
režīmā un ir izveidots savienojums ar Wi-Fi
bezvadu tīklu.

1

Izvēlnes sarakstā izvēlieties [Station
list] (Radisostaciju saraksts) > [Help]
(Palīdzība) > [Get access code]
(Saņemt piekļuves kodu).
 Tiek parādīts piekļuves kods šim
radio.

2
3

Pierakstiet piekļuves kodu.
Dodieties uz www.wifiradio-frontier.com.
LV
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4

Izmantojot piekļuves kodu,
izveidojiet jaunu kontu.

Padoms
yy Izpildiet www.wifiradio-frontier.com
sniegtos norādījumus, lai savas iemīļotākās
radiostacijas sinhronizētu ar citiem Wi-Fi
radio.

5

yy Attēlotais piekļuves kods ir derīgs tikai
dažas minūtes. Ja dotajā laikā netiek veikta
radio reģistrācija, jāatkārto iepriekš minētie
soļi, lai saņemtu jaunu piekļuves kodu un
mēģinātu vēlreiz.

Pārlūkojiet vai meklējiet
radiostacijas/pārraides un
pievienojiet tās savu iemīļotāko
radiostaciju sarakstam.

Interneta radiostaciju
saglabāšana
Piezīme

 Lai atrastu savas iemīļotākās
radiostacijas, AE8000 dodieties
uz [Station list] (Radiostaciju
saraksts) > [My Favourites]
(Manas iemīļotākās).

6

Ja vēlaties pievienot radiostaciju,
kura nav šajā sarakstā, izvēlieties [My
account] (Mans konts) > [My added
stations] (Manas pievienotās
radiostacijas).

yy Jūs varat saglabāt maksimums 10 interneta
radiostacijas.

Iespēja A:

1

Interneta radio režīmā noregulējiet
interneta radiostaciju.

2

Nospiediet un divas sekundes turiet
nospiestu taustiņu PRESET.
 Tiek parādīts atmiņā saglabāto
radiostaciju saraksts.

3

Spiediet taustiņus /, lai izvēlētos
saglabāšanas kārtas numuru.

4

Lai apstiprinātu, nospiediet taustiņu
OK.
 Displejā parādās paziņojums
[Preset stored] (Stacija saglabāta).
 Stacija tiek saglabāta ar izvēlēto
kārtas numuru.

 Lai tikko pievienoto radiostaciju
klusītos AE8000, dodieties uz
[Station list] (Radiostaciju
saraksts) > [My Added Stations ]
(Manas pievienotās radiostacijas).
14
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Iespēja B:

1

Interneta radio režīmā noregulējiet
interneta radiostaciju.

2

Saglabājiet radiostaciju ar ciparu
taustiņu palīdzību.
yy Lai piešķirtu kārtas numuru no
1-5, nospiediet un divas sekundes
turiet nospiestu atbilstošo ciparu
taustiņu (1-5).
yy Lai piešķirtu kārtas numuru no
6-10, nospiediet un divas
sekundes turiet nospiestu
taustiņu 5+, tad spiediet
atbilstošo ciparu taustiņu.
(Piemēram, ja radiostaciju
vēlaties saglabāt ar kārtas
numuru 6, nospiediet un divas
sekundes turiet nospiestu
taustiņu 5+ un tad nospiediet
taustiņu 1.)
 Displejā parādās paziņojums
[Preset stored] (Stacija
saglabāta).
 Stacija tiek saglabāta ar izvēlēto
kārtas numuru.
Padoms

yy Lai dzēstu atmiņā saglabātu radiostaciju,
saglabājiet tās vietā citu radiostaciju.

Iespēja B:
yy Spiediet stacijas kārtas numuram
atbilstošo ciparu taustiņu.
Padoms
yy Lai izvēlētos 6-10 kārtas numuru, vispirms
nospiediet taustiņu 5+, tad spiediet
atbilstošo ciparu taustiņu. (Piemēram, ja
gribat izvēlēties kārtas numuru 6,
nospiediet taustiņu 5+ un tad spiediet
taustiņu 1.)

Interneta radio
informācijas aplūkošana
Klausoties interneta radio, atkārtoti
spiediet taustiņu INFO, lai pārlūkotu
šādu informāciju (ja pieejama):
 Izpildītāja un ieraksta nosaukumu
 Radiostacijas aprakstu
 Radiostacijas žanru un atrašanās
vietu
 Signāla stiprumu
 Kodētāju un iztveršanas frekvenci
 Atskaņošanas buferatmiņu
 Datumu

Atmiņā saglabātas
interneta radiostacijas
izvēlēšanās
Ir divi veidi, kā interneta radio režīmā
izvēlēties atmiņā saglabātās
radiostacijas.

Iespēja A:

1
2

Nospiediet taustiņu PRESET.

3

Nospiediet taustiņu OK, lai
apstiprinātu.

Spiediet taustiņus /, lai izvēlētos
saglabāšanas kārtas numuru.

LV
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5 DAB radio
klausīšanās
Informācija par DAB
Digitālā audioapraide (DAB)
DAB ir jauns radioapraides veids. Apraidi
nodrošina virszemes raidītāju tīkls.
Klausītājiem tas piedāvā plašāku izvēli
un nodrošina kristāldzidru skaņu bez
čerkstoņas.
–– Tehnoloģija uztvērējam ļauj fokusēties
uz spēcīgāko pieejamo signālu.
–– DAB digitālajā apraidē nav frekvenču,
radiostacijas tiek noregulētas pēc to
nosaukuma, tāpēc to neietekmē
kustība.

Kas ir blīvēšanas sistēma?
Digitālo radioapraidi veido vienotu
frekvenču bloks, ko sauc par blīvēšanas
sistēmu. Katra sistēma darbojas noteikta
frekvenču spektra ietvaros, piemēram,
Band III DAB apraidei.

DAB RAIDORGANIZĀCIJAS UN DLS
Katra DAB raidorganizācija (vai
blīvēšanas sistēmas operators)
nodrošina gan teksta, gan audiodatu
apraidi. Dažas programmas atbalsta
dinamiskās etiķetes segmentus (DLS).
Tie ir dati, ko jūs varat izlasīt kā ritošo
tekstu sava DAB radio displejā. Dažas
radiostacijas pārraida jaunākās ziņas,
tūrisma informāciju, laika ziņas,
pašreizējo un sekojošo radioprogrammu,
interneta adreses un tālruņa numurus.
Lai uzzinātu vairāk par digitālās radioapraides pārklājumu un pakalpojumiem,
lūdzu, apmeklējiet www.drdb.org.
16
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DAB radiostaciju
noregulēšana
Kad DAB radiostaciju režīmu izvēlaties
pirmo reizi vai, ja radiostaciju saraksts ir
tukšs, radio automātiski veic pilnu
meklēšanu.
yy Atkārtoti spiediet taustiņu SOURCE,
lai izvēlētos DAB radio atskaņošanas
avotu [DAB radio].
 Displejā parādās paziņojums
[Scanning] (Meklēšana).
 Ierīce automātiski atrod un
saglabā visas DAB radiostacijas
un, kad meklēšana ir pabeigta,
automātiski tiek atskaņota pirmā
saglabātā radiostacija.
 Ierīces atmiņā ir saglabāts
radiostaciju saraksts. Nākamreiz,
kad tiek ieslēgta ierīce, meklēšana
nav jāatkārto.

Lai klausītos radiostacijas no
pieejamo radiostaciju saraksta:
yy DAB atskaņošanas režīmā spiediet
taustiņus /, lai pārlūkotu
pieejamās DAB radiostacijas.
Padoms
yy Laiku pa laikam pieejamo radiostaciju
saraksts var mainīties. Lai atjaunotu
radiostaciju sarakstu, veiciet pilnu
meklēšanu, izvēloties izvēlni [Scan]
(Meklēt).

DAB radiostaciju
saglabāšana
Piezīme
yy Ierīces atmiņā var saglabāt maksimums 10
DAB radiostacijas.

Iespēja A:

1

DAB režīmā noregulējiet DAB
radiostaciju.

Atmiņā saglabāto DAB
radiostaciju izvēlēšanās

2

Nospiediet un divas sekundes turiet
nospiestu taustiņu PRESET.
 Tiek parādīts atmiņā saglabāto
radiostaciju saraksts.

Ir divi veidi, kā DAB atskaņošanas režīmā
izvēlēties atmiņā saglabātās
radiostacijas.

3

Spiediet taustiņus /, lai izvēlētos
saglabāšanas kārtas numuru.

Iespēja A:

4

Nospiediet taustiņu OK, lai
apstiprinātu.
 Displejā parādās paziņojums
[Preset stored] (Stacija saglabāta).
 Stacija tiek saglabāta ar izvēlēto
kārtas numuru.

Iespēja B:

1

DAB režīmā noregulējiet DAB
radiostaciju.

2

Saglabājiet radiostaciju ar ciparu
taustiņu palīdzību.

1
2

Nospiediet taustiņu PRESET.

3

Nospiediet taustiņu OK, lai
apstiprinātu.

Iespēja B:
yy Spiediet stacijas kārtas numuram
atbilstošo ciparu taustiņu.
Padoms
yy Lai izvēlētos 6-10 kārtas numuru, vispirms
nospiediet taustiņu 5+, tad spiediet
atbilstošo ciparu taustiņu. (Piemēram, ja
gribat izvēlēties kārtas numuru 6, nospiediet
taustiņu 5+ un tad spiediet taustiņu 1.)

yy Lai piešķirtu kārtas numuru no
1-5, nospiediet un divas sekundes
turiet nospiestu atbilstošo ciparu
taustiņu (1-5).
yy Lai piešķirtu kārtas numuru no
6-10, nospiediet un divas
sekundes turiet nospiestu
taustiņu 5+, tad spiediet
atbilstošo ciparu taustiņu.
(Piemēram, ja radiostaciju
vēlaties saglabāt ar kārtas
numuru 6, nospiediet un divas
sekundes turiet nospiestu
taustiņu 5+ un tad nospiediet
taustiņu 1.)
 Displejā parādās paziņojums
[Preset stored] (Stacija saglabāta).
 Stacija tiek saglabāta ar izvēlēto
kārtas numuru.
Padoms
yy Lai dzēstu atmiņā saglabātu radiostaciju,
saglabājiet tās vietā citu radiostaciju.

Spiediet taustiņus /, lai izvēlētos
kārtas numuru.

Izvēlnes lietošana DAB
režīmā
1

Lai DAB režīmā piekļūtu izvēlnei,
nospiediet taustiņu  MENU.

2

Lai pārlūkotu izvēlnes iespējas,
spiediet taustiņus /:

yy [Station list] (Staciju saraksts):
parādīt visas pieejamās DAB
radiostacijas. Ja netiek atrasta
neviena radiostacija, radio sāk
meklēšanu un atrastās stacijas
pievieno radiostaciju sarakstam.
LV
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yy [Scan] (Meklēt): meklēt un saglabāt
visas pieejamās DAB radiostacijas.

yy [DRC low] (Zems DRC): zems
kompensācijas līmenis.

yy [Manual tune] (Manuālā
regulēšana): manuāli noregulēt
noteiktu kanālu/frekvenci un
pievienot to staciju sarakstam.

yy [DRC off] (DRC izslēgts):
kompensācija netiek piemērota.

yy [Prune invalid] (Svītrot neaktīvās):
dzēst no staciju saraksta visas
neaktīvās radiostacijas.
yy [DRC] (Dinamiskā diapazona
vadība): saspiest radiosignāla
dinamisko diapazonu, lai klusās
skaņas padarītu skaļākas, bet
skaļās skaļas – klusākas.
yy [Station order] (Staciju kārtība):
norādīt parametru, pēc kura
staciju sarakstā sakārtot stacijas.
yy [System settings] (Sistēmas iestatījumi): pielāgot sistēmas iestatījumus (skatīt nodaļu “Sistēmas
iestatījumu izvēlnes lietošana”).
yy [Main menu] (Galvenā izvēlne):
piekļūt galvenajai izvēlnei (skatīt
nodaļu “Galvenās izvēlnes
lietošana”)

3

Lai izvēlētos iespēju, nospiediet
taustiņu OK.

4

Atkārtojiet 2.-3. solī aprakstīto, ja
iespējai ir pieejamas apakšiespējas.
yy Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē,
spiediet taustiņu .
yy Lai atgrieztos galvenajā izvēlnē,
spiediet taustiņu .

[Prune invalid] (Svītrot neaktīvās):
yy [Yes] (Jā): dzēst no staciju
saraksta visas neaktīvās
radiostacijas.
yy [No] (Nē): atgriezties iepriekšējā
izvēlnē.
[DRC] (Dinamiskā diapazona vadība):
yy [DRC high] (Augsts DRC):
maksimāls kompensācijas līmenis
(noklusējuma iespēja, ieteicama
trokšņainā vidē).
18
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[Station order] (Staciju kārtība):
yy [Alphanumeric] (Alfabētiski):
sakārtot radiostacijas alfabētiskā
secībā (noklusējuma iestatījums).
yy [Ensemble] (Kopgrupa): sakārtot
radiostacijas pēc kopgrupām
(piemēram BBC stacijas vai
Dienvidvelsas vietējās
radiostacijas).
yy [Valid] (Derīgs): vispirms parādīt
aktīvās radiostacijas, tad
neaktīvās.
Piezīme
yy Ja 15 sekunžu laikā netiek nospiests neviens
taustiņš, ierīce iziet no izvēlnes.

DAB informācijas
aplūkošana
DAB radiostaciju klausīšanās laikā atkārtoti
spiediet taustiņu INFO, lai pārlūkotu
šādu informāciju (ja pieejama):
 Radiostacijas nosaukumu
 Dinamiskās etiķetes segmentus
(DLS)
 Signāla stiprumu
 Programmas veidu (PTY)
 Izpildītāja nosaukumu
 Frekvenci
 Signāla kļūdas līmeni
 Bitu ātrumu un audiostatusu
 Kodeksu
 Datumu un laiku

6 FM radio
klausīšanās
FM radiostaciju
noregulēšana
1

Atkārtoti spiediet taustiņu SOURCE,
lai izvēlētos FM radiouztvērēja
atskaņošanas režīmu [FM radio].

2

Nospiediet un divas sekundes turiet
nospiestu taustiņu /.
 Radiouztvērējs automātiski
noregulē FM radiostaciju ar
spēcīgu uztveršanas signālu.

3

Lai noregulētu citas radiostacijas,
atkārtojiet 2. solī aprakstīto.

Lai radiostaciju noregulētu manuāli:
yy FM radiouztvērēja režīmā atkārtoti
spiediet taustiņus /, līdz
noregulējat nepieciešamo frekvenci.

FM radiostaciju
saglabāšana
Piezīme
yy Ierīces atmiņā var saglabāt maksimums 10
FM radiostacijas.

4

Nospiediet taustiņu OK, lai
apstiprinātu.
 Displejā parādās paziņojums
[Preset stored] (Stacija
saglabāta).
 Stacija tiek saglabāta ar izvēlēto
kārtas numuru.

Iespēja B:

1

FM radiouztvērēja režīmā
noregulējiet FM radiostaciju.

2

Saglabājiet radiostaciju ar ciparu
taustiņu palīdzību.
yy Lai piešķirtu kārtas numuru no
1-5, nospiediet un divas sekundes
turiet nospiestu atbilstošo ciparu
taustiņu (1-5).
yy Lai piešķirtu kārtas numuru no
6-10, nospiediet un divas
sekundes turiet nospiestu
taustiņu 5+, tad spiediet
atbilstošo ciparu taustiņu.
(Piemēram, ja radiostaciju
vēlaties saglabāt ar kārtas
numuru 6, nospiediet un divas
sekundes turiet nospiestu
taustiņu 5+ un tad nospiediet
taustiņu 1.)
 Displejā parādās paziņojums
[Preset stored] (Stacija
saglabāta).
 Stacija tiek saglabāta ar izvēlēto
kārtas numuru.
Padoms

Iespēja A:

1

FM radiouztvērēja režīmā
noregulējiet FM radiostaciju.

2

Nospiediet un divas sekundes turiet
nospiestu taustiņu PRESET.
 Tiek parādīts atmiņā saglabāto
radiostaciju saraksts.

3

Spiediet taustiņus /, lai izvēlētos
saglabāšanas kārtas numuru.

yy Lai dzēstu atmiņā saglabātu radiostaciju,
saglabājiet tās vietā citu radiostaciju.
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yy [System settings] (Sistēmas
iestatījumi): pielāgot sistēmas
iestatījumus (skatīt nodaļu
“Sistēmas iestatījumu izvēlnes
lietošana”).

Atmiņā saglabāto FM
radiostaciju izvēlēšanās
Ir divi veidi, kā FM radiouztvērēja
atskaņošanas režīmā izvēlēties atmiņā
saglabātās radiostacijas.

yy [Main menu] (Galvenā izvēlne):
piekļūt galvenajai izvēlnei (skatīt
nodaļu “Galvenās izvēlnes
lietošana”).

Iespēja A:

1
2

Nospiediet taustiņu PRESET.

3

Spiediet taustiņus /, lai izvēlētos
kārtas numuru.

Lai izvēlētos iespēju, nospiediet
taustiņu OK.

3

4

Nospiediet taustiņu OK, lai
apstiprinātu.

Atkārtojiet 2.-3. solī aprakstīto, ja
iespējai ir pieejamas apakšiespējas.

Iespēja B:
yy Spiediet stacijas kārtas numuram
atbilstošo ciparu taustiņu.
Padoms
yy Lai izvēlētos 6-10 kārtas numuru, vispirms
nospiediet taustiņu 5+, tad spiediet
atbilstošo ciparu taustiņu. (Piemēram, ja
gribat izvēlēties kārtas numuru 6, nospiediet
taustiņu 5+ un tad spiediet taustiņu 1.)

Izvēlnes lietošana FM
radiouztvērēja režīmā
1
2

Lai piekļūtu FM izvēlnei, FM
radiouztvērēja režīmā nospiediet un
turiet nospiestu taustiņu  MENU.
Spiediet taustiņus /, lai pārlūkotu
izvēlnes iespējas:

yy Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē,
spiediet taustiņu .
yy Lai atgrieztos galvenajā izvēlnē,
spiediet taustiņu .
[Scan setting] (Meklēšanas iestatīšana):
yy [Strong stations only?] – [YES]
(Tikai spēcīga apraides signāla
radiostacijas? – Jā.): meklēt FM
radiostacijas tikai ar spēcīgu
apraides signālu.
yy [Strong stations only?] – [NO]
(Tikai spēcīga apraides signāla
radiostacijas? – Nē.): meklēt visas
pieejamās FM radiostacijas.
[Audio setting] (Skaņas iestatīšana):
yy [Listen in mono only?] – [YES]
(Klausīties tikai monofonisku
signālu? – Jā.): izvēlēties
monoapraidi.
yy [Listen in mono only?] – [NO]
(Klausīties tikai monofonisku
signālu? – Nē.): izvēlēties
stereoapraidi.
Piezīme

yy [Scan setting] (Meklēšanas
iestatīšana)
yy [Audio setting] (Skaņas
iestatīšana)
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yy Ja 15 sekunžu laikā netiek nospiests neviens
taustiņš, ierīce iziet no izvēlnes.

RDS informācijas
aplūkošana
RDS (Radio datu sistēma) ir
pakalpojums, kas ļauj FM radiostacijām
pārraidīt papildu informāciju. Ja jūs
klausāties FM radiostaciju ar RDS
signālu, displejā tiek parādīta RDS ikona
un radiostacijas nosaukums.

1
2

Noregulējiet RDS radiostaciju.
Atkārtoti spiediet taustiņu INFO, lai
displejā ritinātu šādu informāciju (ja
pieejama):
 Radiostacijas nosaukums
 Radio teksta ziņojums
 Programmas veids
 Frekvence
 Datums

7 Sistēmas
iestatījumu
izvēlnes
lietošana
1

Lai piekļūtu izvēlnei, darbības režīmā
spiediet taustiņu .

2

Atkārtoti spiediet taustiņus /, lai
izvēlētos sistēmas iestatījumus
[System settings].

3

Nospiediet taustiņu OK, lai
apstiprinātu.

4

Lai izvēlētos kādu no iespējām,
atkārtojiet 2.-3. solī aprakstīto.

yy [Network] (Tīkls): ļauj izveidot
tīkla savienojumu.
yy [Time/Date] (Laiks/datums):
iestatīt laiku un datumu.
yy [Language] (Valoda): izvēlēties
sistēmas valodu.
yy [Factory reset] (Ražotāja
iestatījumu atjaunošana):
atiestatīt radio iestatījumus uz
ražotāja noteiktajiem.
yy [Software update]
(Programmatūras atjaunināšana):
pārbaudīt programmatūras
atjauninājumu statusu.
yy [Setup wizard] (Iestatīšanas rīks):
palīdz veikt pirmreizējo
iestatīšanu.
yy [Info] (Informācija): uzzināt
programmatūras versijas numuru.
yy [Backlight] (Apgaismojums):
pielāgot apgaismojumu.
LV
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Piezīme
yy Ja 15 sekunžu laikā netiek nospiests neviens
taustiņš, ierīce iziet no izvēlnes.

Tīkla iestatījumu
regulēšana
1

Izvēlieties [System settings] >
[Network].

2

Lai izvēlētos iespēju vai
apakšiespēju, spiediet taustiņus
/, tad nospiediet taustiņu OK, lai
apstiprinātu.

yy [Network wizard] (Tīkla rīks): palīdz
izveidot tīkla savienojumu.
yy [PBC Wlan setup] (Bezvadu lokālā
tīkla konfigurēšana ar pogu):
izvēlēties šo iespēju, ja jūsu bezvadu
maršrutētājs (rūteris) atbalsta WPS
un PBC iestatīšanu.
yy [View settings] (Aplūkot iestatījumus):
aplūkot pašreizējo tīkla informāciju.

Laika/datuma iestatīšana
1

Izvēlieties [System settings] > [Time/
Date].

2

Lai izvēlētos iespēju vai
apakšiespēju, spiediet taustiņus
/, tad nospiediet taustiņu OK, lai
apstiprinātu.

yy [Set Time/Date] (Iestatīt laiku/
datumu): iestatīt laiku un datumu.
yy [Auto update] (Atjaunot automātiski):
yy [Update from DAB] (Atjaunināt no
DAB): sinhronizēt laiku ar DAB
radiostacijām.
yy [Update from FM] (Atjaunināt no
FM): sinhronizēt laiku ar FM
radiostacijām.
yy [Update from Network]
(Atjaunināt no tīkla): sinhronizēt
laiku ar interneta radiostacijām.
yy [No update] (Neatjaunināt):
izslēgt laika sinhronizēšanu.

yy [Wlan region] (Bezvadu lokālā tīkla
reģions): izvēlēties bezvadu lokālā
tīkla reģionu.

yy [Set format] (Iestatīt formātu): iestatīt
12/24 stundu formātu.

yy [Manual settings] (Manuālie
iestatījumi):

yy [Set timezone] (Iestatīt laika joslu):
iestatīt laika joslu.

yy [DHCP enable] (Iespējot
dinamisko saimniekdatora
konfigurācijas protokolu): piešķirt
IP adresi automātiski.
yy [DHCP disable] (Atspējot
dinamisko saimniekdatora
konfigurācijas protokolu): piešķirt
IP adresi manuāli.
yy [Network profile] (Tīkla profils):
parādīt radio iegaumēto tīklu sarakstu.
yy [Keep network connected?]
(Saglabāt tīkla savienojumu aktīvu?):
izvēlēties, vai saglabāt tīkla
savienojumu aktīvu.
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yy [Daylight savings] (Pāreja uz ziemas/
vasaras laiku): ieslēgt vai izslēgt
pāreju uz ziemas/vasaras laiku.
Piezīme
yy Sinhronizējot laiku ar FM vai DAB
radiostacijām, pārejas uz ziemas/vasaras
laiku iespējai nav nozīmes.
yy Sinhronizējot laiku ar tīklu, obligāti iestatiet
savu laika joslu.

Sistēmas valodas
iestatīšana
1.
2.

Izvēlieties [System settings] >
[Language].
 Tiek parādīts valodu saraksts
Lai izvēlētos sistēmas valodu, spiediet
taustiņus /, tad nospiediet
taustiņu OK, lai apstiprinātu.

Piezīme
yy Ja radio atrod jaunu programmatūru, tas
jautā, vai vēlaties turpināt ar atjaunināšanu.
Ja piekrītat, jaunā programmatūra tiek
lejupielādēta un uzstādīta.
yy Pirms programmatūras atjaunināšanas
pārliecinieties, vai radio ir pieslēgts stabilai
elektrības padevei. Elektriskās barošanas
padeves pārtraukšana atjaunināšanas laikā
var radīt ierīces bojājumus.

Visu iestatījumu
atiestatīšana

Programmaparatūras
atjaunināšana (ja pieejams)

1.

Izvēlieties [System settings] >
[Factory Reset].

2.

Lai izvēlētos iespēju, spiediet
taustiņus /, tad nospiediet
taustiņu OK, lai apstiprinātu.

Ja vēlaties atjaunot programmatūru,
sazinieties ar WOOX Innovations. Šādu
atjaunināšanu nav ieteicams veikt pašu
spēkiem.

yy [Yes] (Jā): atjaunot visus
iestatījumus atbilstoši rūpnīcas
noklusējumam.
yy [No] (Nē): atgriezties iepriekšējā
izvēlnē.

Programmatūras
atjauninājumu meklēšana

Programmatūras versijas
uzzināšana
yy Izvēlieties [System settings] > [Info].
 Tiek parādīta aktuālā ierīces
programmatūras versija.

Apgaismojuma regulēšana

1.

Izvēlieties [System settings] >
[Software update].

1.

2.

Lai izvēlētos iespēju, spiediet
taustiņus /, tad nospiediet
taustiņu OK, lai apstiprinātu.

Izvēlieties [System settings] >
[Backlight].

2.

Lai izvēlētos iespēju vai apakšiespēju,
spiediet taustiņus /, tad nospiediet
taustiņu OK, lai apstiprinātu.

yy [Auto-check setting] (Pārbaudīt
iestatījumu automātiski):
izvēlēties, lai periodiski meklētu
programmatūras atjauninājumus.
yy [Check now] (Pārbaudīt tagad):
pārbaudīt programmatūras
atjauninājumu pieejamību tagad.

yy [Timeout] (Pārtraukums):
izvēlēties laika posmu, kad
displeja apgaismojums nedeg.
yy [Power-on Level] (Apgaismojuma
līmenis ieslēgtai ierīcei): izvēlēties
displeja fona apgaismojuma
līmeni, kad ierīce ir ieslēgta.
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8 Galvenās
izvēlnes
lietošana
1

Lai piekļūtu izvēlnei, darbības režīmā
spiediet taustiņu .

2

Atkārtoti spiediet taustiņus /, lai
izvēlētos galveno izvēli [Main menu].

3

Nospiediet taustiņu OK, lai
apstiprinātu.

4

Lai izvēlētos kādu no iespējām,
atkārtojiet 2.-3. solī aprakstīto.
yy [Internet radio] (Interneta radio):
izvēlēties interneta radio režīmu.
yy [DAB] (Digitālā audioapraide):
izvēlēties DAB režīmu.

Pulksteņa laika un
modinātāja iestatīšana
Piezīme
yy Jūs varat iestatīt divus modinātājus, lai tie
zvanītu katrs savā laikā.
yy Lai modinātājs darbotos pareizi,
pārliecinieties, vai pulksteņa laiks ir iestatīts
pareizi.

1

Izvēlieties [Main menu] > [Alarms].
 Ja nav iestatīts pulksteņa laiks,
parādās paziņojums, kas lūdz to
izdarīt.

2

Lai turpinātu, nospiediet taustiņu
OK.
 Mirgo datuma cipari.

3

Spiediet taustiņus /, lai izvēlētos
datumu, tad spiediet taustiņu OK, lai
apstiprinātu.
 Mirgo mēnešu cipari.

4

Atkārtojiet 3. solī aprakstīto, lai
iestatītu mēnesi, gadu un pulksteņa
laiku.

yy [FM]: izvēlēties FM radiouztvērēja
režīmu.
yy [AUX in] (Audiosignāla ievade):
izvēlēties audiosignāla ievades
režīmu AUX IN.
yy [Sleep] (Iemigt): iestatīt
izslēgšanās taimeri.
yy [Alarms] (Modinātāji): iestatīt
modinātāja zvanu.

 Displejā parādās iespēja [Alarm 1:

yy [System settings] (Sistēmas
iestatījumi): pielāgot sistēmas
iestatījumus (skatīt nodaļu
“Sistēmas iestatījumu izvēlnes
lietošana”).

off [00:00]] (Pirmais modinātājs
izslēgts: 00:00) un [Alarm 2: off
[00:00]] (Otrais modinātājs
izslēgts: 00:00).

5

Atkārtojiet 3. solī aprakstīto, lai
izvēlētos [Alarm 1: off [00:00]]
(Pirmais modinātājs izslēgts: 00:00)
> [Enable:] (Iespējot) [Off] (Izslēgts).

6

Atkārtojiet 3. solī aprakstīto, lai
modinātāju ieslēgtu vai izslēgtu.

Piezīme
yy Ja 15 sekunžu laikā netiek nospiests neviens
taustiņš, ierīce iziet no izvēlnes.
yy Atskaņošanas avotu var izvēlēties arī ar
taustiņu SOURCE: interneta radio, DAB
radio, FM radiouztvērējs vai audiosignāla
ievade AUX IN.
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yy [Off] (Izslēgts): izslēgt modinātāju.
yy [Daily] (Katru dienu): iestatīt, lai
modinātājs zvanītu katru dienu.

yy [Once] (Vienreiz): iestatīt
modinātāja zvanu uz vienu reizi.

Piezīme

yy [Weekends] (Nedēļas nogales):
iestatīt, lai modinātājs zvanītu
tikai sestdienās un svētdienās.

yy Kad modinātāja iestatījums ir aktīvs, displejā
ir redzama pirmā vai otrā modinātāja ikona.
Lai pārtrauktu modinātāja zvanu, spiediet
radio taustiņu .

yy [Weekdays] (Darba dienas):
iestatīt, lai modinātājs zvanītu
tikai darba dienās, katru dienu no
pirmdienas līdz piektdienai.

yy Lai iestatītu laiku un datumu, jūs varat
doties arī uz [System settings] > [Time/
Date] (skatīt nodaļu “Sistēmas iestatījumu
izvēlnes lietošana” > “Laika/datuma
iestatīšana”).

7

Atkārtojiet 3. solī aprakstīto, lai
izvēlētos iespēju [Time] (Laiks) un
iestatītu modinātāja zvana laiku.

8

Atkārtojiet 3. solī aprakstīto, lai
izvēlētos iespēju [Mode] (Režīms) un
izvēlētos modinātāja zvana avotu.
yy [Buzzer] (Signāls): izvēlēties
modinātāja zvana signālu.
yy [Internet radio] (Interneta radio):
kā modinātāja zvana signālu
izvēlēties pēdējo klausīto
interneta radiostaciju.

Modinātāja atlikšana
yy Kad atskan modinātāja zvans,
spiediet taustiņu SNOOZE, lai
izvēlētos laika periodu (minūtēs)
uz kādu atlikt modinātāja zvanu.
 Modinātāja zvans apklust un atkal
zvana pēc iestatītā laika posma.

yy [DAB]: kā modinātāja zvana
signālu izvēlēties pēdējo klausīto
DAB radiostaciju.
yy [FM]: kā modinātāja zvana
signālu izvēlēties pēdējo klausīto
FM radiostaciju.

9

Atkārtojiet 3. solī aprakstīto, lai izvēlētos
[Preset] (Atmiņā saglabātais) un kā
modinātāja zvana signālu izvēlētos
pēdējo klausīto radiostaciju vai kādu
no atmiņā saglabātajām radiostacijām.

10 Atkārtojiet 3. solī aprakstīto, lai

izvēlētos [Volume] (Skaļums) un
iestatītu modinātāja zvana skaļumu.

11

Atkārtojiet 3. solī aprakstīto, lai
izvēlētos [Save] (Saglabāt).
 Pirmais modinātājs ir iestatīts.

12 Atkārtojiet 5. – 11. solī aprakstīto, lai
iestatītu otro modinātāju.
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Izslēgšanās taimera
iestatīšana
Izslēgšanās taimeri var iestatīt divējādi.

Iespēja A:

yy Kad radio ir ieslēgts, atkārtoti
spiediet radio taustiņu
vai
tālvadības pults taustiņu SLEEP, lai
izvēlētos pēc cik ilga laika perioda
(minūtēs) radio izslēgties.
 Kad izvēlētais laika sprīdis ir
pagājis, radio automātiski
pārslēdzas gaidstāves režīmā.
 Kad displejā ir redzams
paziņojums [Sleep OFF]
(Izslēgšanās izslēgta), izslēgšanās
taimera iestatījumi tiek atcelti.
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Iespēja B:

1
2

Izvēlieties [Main menu] > [Sleep].
Atkārtoti spiediet taustiņus /, lai
iestatītu, pēc cik ilga laika posma
(minūtēs) radio izslēgties.
 Kad displejā ir redzams
paziņojums [Sleep OFF]
(Izslēgšanās izslēgta), izslēgšanās
taimera iestatījumi tiek atcelti.

9 Citas iespējas
Ārējas audioierīces
klausīšanās
Caur šo radio jūs varat klausīties arī ārēju
audioierīci, piemēram, MP3 atskaņotāju.

1

Pievienojiet audiosignāla ievades
kabeli ar 3,5 mm kontaktspraudņiem
abos galos (nav iekļauts
komplektācijā):
yy ligzdai AUDIO IN radio aizmugurē;
un
yy ārējās audioierīces austiņu
ligzdai.

2

Atkārtoti spiediet taustiņu SOURCE,
lai izvēlētos audiosignāla ievades
režīmu [AUX in].

3

Atskaņojiet audiosaturu ārējā
audioierīcē (skatiet tās lietošanas
instrukciju).

Skaļuma regulēšana
yy Lai noregulētu skaļumu,
atskaņošanas laikā atkārtoti
spiediet taustiņu +VOL-.

Klausīšanās austiņās
yy Iespraudiet austiņas ierīces austiņu
ligzdā .

Skaņas izslēgšana
yy Lai izslēgtu vai atkal atjaunotu skaņu,
atskaņošanas laikā spiediet taustiņu
.
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10 Informācija
par preci
Piezīme

Vispārīga informācija
Maiņstrāvas
Ražotājs: Philips
barošanas padeve
(barošanas
adapteris):
Modeļa numurs:
AS190-075- AD180

yy Informācija par preci var tikt mainīta bez
iepriekšēja brīdinājuma.

Ievade: 100-240 V~,
50/60 Hz, 0,7 A

Specifikācijas
Pastiprinātājs
Maksimālā izvades 5 W (RMS)
jauda:
Austiņu izeja:

3 mW x 2, 32 omi

Frekvences reakcija: 60 – 20 000 Hz,
+/- 3 dB
Signāla – trokšņa
attiecība:

> 65 dBA

Audiosignāla
ievades savienojums Audio In:

600mV (RMS), 22
kiloomi

Wi-Fi
Wi-Fi protokols:

802,11 b/g/n

Uztvērējs
Uztveršanas
diapazons (FM):

87,5 – 108 MHz

Uztveršanas
diapazons (DAB):

174,928 – 239,2 MHz
(III josla)

Jutība (FM):

< 22 dBf (mono, 26
dB S/T attiecība)

Jutība (DAB):

-98 dBm
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Izvade: 7,5V  1,8 A
Elektroenerģijas
patēriņš darbības
režīmā:

< 10 W

Elektroenerģijas
<1W
patēriņš gaidstāves
režīmā (bez aktīva
Wi-Fi):
Izmēri
- Galvenā ierīce
(p x a x d)
Svars
- Galvenā ierīce

129 x 104 x 105 mm

0,6 kg

11 Darbības
traucējumu
novēršana
Brīdinājums
yy Nekad nenoņemiet šīs ierīces korpusu.

Lai saglabātu garantijas derīgumu, nekad
nemēģiniet remontēt ierīci pašu spēkiem.
Ja šīs ierīces lietošanas laikā rodas tās
darbības traucējumi, pirms sazināties ar
servisa centru, lūdzu, vispirms
pārbaudiet tālāk uzskaitītos punktus. Ja
problēma netiek atrisināta, dodieties uz
Philips interneta vietni (www.philips.
com/support). Kad sazināsieties ar
Philips, pārliecinieties, vai ierīce atrodas
netālu un vai jums ir pieejami tās
modeļa un sērijas numuri.

Nav elektriskās barošanas padeves
yy Pārliecinieties, vai radiopulksteņa
elektriskās barošanas vads ir
pievienots pareizi.

yy Pārbaudiet Wi-Fi savienojuma
statusu. Rotējiet Wi-Fi antenu, un
noregulējiet tās pozīciju.

Radiopulkstenis nereaģē
yy Atvienojiet un atkārtoti pievienojiet
ierīci maiņstrāvas barošanas
padevei, tad vēlreiz to ieslēdziet.
yy Pārbaudiet, vai radio ir gaidstāves
režīmā. Ja tā, tad ieslēdziet to.

Slikta radio uztveršana
yy Lai izvairītos no darbības
traucējumiem, novietojiet
radiopulksteni atstatus no citām
elektroierīcēm.
yy Pilnībā izvelciet antenu, un
noregulējiet tās pozīciju.
yy Pārbaudiet Wi-Fi savienojuma
statusu. Rotējiet Wi-Fi antenu, un
noregulējiet tās pozīciju.

Nepietiekama stipruma Wi-Fi signāls
yy Pārbaudiet, kāds ir attālums starp jūsu
maršrutētāju (rūteri) un pašu radio.
yy Rotējiet Wi-Fi antenu, un
noregulējiet tās pozīciju.

Nevar izveidot savienojumu ar Wi-Fi
bezvadu tīklu

yy Pārliecinieties, vai maiņstrāvas
elektrotīkla rozetē ir elektrība.

yy Pārliecinieties, vai Wi-Fi maršrutētājs
(rūteris) ir ieslēgts.

Nav skaņas vai ir slikta skaņas
kvalitāte

yy Pārbaudiet, vai jūsu maršrutētājs
(rūteris) atbalsta WPS. Izvēlieties
pareizo savienojuma izveides metodi
(savienošana ar pogu vai PIN kodu),
lai WPS saderīgo maršrutētāju (rūteri)
savienotu ar radio. Ja nepieciešams,
skatiet bezvadu maršrutētāja (rūtera)
lietošanas instrukciju.

yy Noregulējiet ierīces skaļumu.
yy Pārbaudiet, vai ierīcei nav izslēgta
skaņa un vai interneta radio joprojām
sūta datus.
yy Pārbaudiet, vai ierīcei nav
piespraustas austiņas.
yy Pilnībā izvelciet antenu un
noregulējiet tās pozīciju.
yy Lai izvairītos no darbības traucējumiem,
novietojiet radiopulksteni atstatus no
citām elektroierīcēm.

yy Konfigurējiet Wi-Fi iestatījumus no
jauna (skatiet nodaļu “Darbības
uzsākšana” > “Sākotnējā
uzstādīšana” un “Sistēmas
iestatījumu izvēlnes lietošana” >
“Tīkla iestatījumu regulēšana”).
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Dažas radiostacijas brīžiem
nedarbojas
yy Dažas radiostacijas spēj atbalstīt
tikai noteiktu klausītāju skaitu. Ja
mēģināsiet pēc brīža vēlreiz, šīs
stacijas atkal būs pieejamas.
yy Stacija nepārraida. Mēģiniet vēlāk.

Dažas stacijas pazūd no staciju
saraksta
yy Kad stacija internetā vairs netiek
pārraidīta, tā tiek dzēsta no saraksta.
Radio regulāri pārbauda, vai stacija ir
aktīva. Ja tā atsāk pārraidi, tā atkal
parādās staciju sarakstā.

Nedarbojas modinātājs
yy Iestatiet modinātāju/pulksteņa laiku
pareizi.

12 Jūsu ievērībai
Jebkādas WOOX Innovations tieši
neapstiprinātas šīs ierīces izmaiņas vai
modifikācijas var liegt lietotājam ierīces
turpmākas izmantošanas tiesības.

Atbilstība

0890
Ar šo WOOX Innovations paziņo, ka šī
ierīce atbilst direktīvas 1999/5/EK
pamatprasībām un citiem būtiskajiem
nosacījumiem.
ES atbilstības deklarācijas kopija ir
pieejama www.philips.com/support.

Rūpes par apkārtējo vidi
Nolietotās ierīces un bateriju
utilizācija

Jūsu ierīce ir izstrādāta un izgatavota,
izmantojot augstas kvalitātes materiālus
un sastāvdaļas, kurus var pārstrādāt un
lietot atkārtoti.

Šis simbols uz ierīces norāda, ka ierīce
atbilst Eiropas Savienības direktīvas
2012/19/ES prasībām.
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Vides aizsardzībai
Šis simbols nozīmē, ka ierīce satur
baterijas, uz kurām attiecas Eiropas
Savienības direktīvas 2013/56/ES
prasības, kas nosaka, ka baterijas
nedrīkst izmest kopā ar parastiem
sadzīves atkritumiem.
Lūdzu, noskaidrojiet informāciju par
vietējo elektrisko un elektronisko ierīču
un bateriju atsevišķas savākšanas
sistēmu.
Lūdzu, rīkojieties saskaņā ar vietējiem
noteikumiem un nekad neizmetiet
nolietotās elektroierīces un izlietotās
baterijas kopā ar parastiem sadzīves
atkritumiem. Pareiza jūsu nolietoto
elektroierīču un izlietoto bateriju
utilizācija palīdz novērst iespējamo
kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku
veselībai.

Vienreizlietojamo bateriju
izņemšana

Ražotājs ir izvairījies no visa nevajadzīgā
iepakojuma lietošanas. Ierīces
iepakojums ir izveidots tā, lai to varētu
viegli sadalīt triju veidu materiālos:
kartonā (kaste), putu polistirolā
(amortizācijas materiāls) un polietilēnā
(maisiņi, aizsargājošā loksne).
Šī ierīce sastāv no materiāliem, kurus ir
iespējams pārstrādāt un lietot atkārtoti,
ja tās izjaukšanu veic specializētā
uzņēmumā.
Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus
par iepakojuma materiālu, izlietoto
bateriju un nolietoto ierīču utilizāciju.

Preču zīmju paziņojums
II klases aprīkojuma simbols

Šis simbols norāda, ka ierīce ir ar
dubultu izolāciju.

Lai izņemtu vienreizlietojamās baterijas,
skatiet sadaļu par bateriju uzstādīšanu.
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