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1 Svarbu

Saugumas

Įspėjimas

 y Niekuomet neardykite šio laikrodžio - radijo 
imtuvo korpuso.

 y Jokių šio laikrodžio - radijo imtuvo dalių 
sutepti nereikia.

 y Niekuomet nestatykite šio laikrodžio - 
radijo imtuvo ant kitos elektroninės įrangos.

 y Laikykite šį laikrodį - radijo imtuvą atokiau 
nuo tiesioginių saulės spindulių, atviros 
liepsnos ar karščio.

 y Užtikrinkite, kad visuomet galite lengvai 
pasiekti elektros laidą, kištuką ar adapterį, 
kad galėtumėte atjungti laikrodžio-radijo 
imtuvo energijos tiekimą.

 y Perskaitykite šias instrukcijas ir 
laikykitės jų.

 y Užtikrinkite, kad aplink prietaisą yra 
pakankamai erdvės ventiliacijai.

 y Jei prietaisą reikia taisyti, kreipkitės į 
kvalifikuotus meistrus. Taisymo reikia, 
jei laikrodis – radijo imtuvas buvo bet 
kokiu būdu pažeistas, pavyzdžiui, 
ant jo buvo išpiltas skystis, nukrito 
koks nors daiktas, prietaisas pateko į 
lietų ar drėgmę, veikia netinkamai 
arba buvo numestas.

 y Naudokite tik tuos priedus, kuriuos 
nurodo gamintojas.

 y Naudokite tik tuos energijos šaltinius, 
kurie yra nurodyti šioje naudojimosi 
instrukcijų knygelėje.

 y Atjunkite šį laikrodį – žadintuvą nuo 
elektros tinklo, kai žaibuoja arba jei 
prietaiso nenaudosite ilgą laiką.

 y Baterijų naudojimo PERSPĖJIMAS – 
norėdami apsisaugoti nuo baterijų 

pratekėjimo, kuris gali sukelti kūno 
sužeidimus, turto sugadinimą ar žalą 
laikrodžiui – radijo imtuvui:

 y Įdėkite baterijas teisingai, 
atsižvelgdami į + ir -, kaip 
pažymėta nuotolinio valdymo 
pultelyje;

 y Nemaišykite baterijų (senų su 
naujomis ar anglies su 
šarminėmis ir t.t.);

 y Išimkite baterijas, jei nuotolinio 
valdymo pultelio nenaudosite ilgą 
laiką;

 y Baterijų nelaikykite dideliame 
karštyje, tokiame kaip tiesioginiai 
saulės spinduliai, ugnis ar 
panašiai.

 y Ant laikrodžio - radijo imtuvo niekas 
neturėtų lašėti ar taškytis.

 y Nedėkite jokių galimo pavojaus 
šaltinių ant laikrodžio - radijo imtuvo 
(pvz. indų su skysčiais, degančių 
žvakių).

 y Kur Direct Plug-in adapteris yra 
naudojamas kaip atjungimo 
prietaisas, atjungimo prietaisas turi 
visuomet būti veikiantis ir lengvai 
pasiekiamas.

Klausymosi saugumas

Klausykitės vidutiniu garsumu.

 y Ausinių naudojimas dideliu garsu gali 
pakenkti jūsų klausai. Šis prietaisas 
gali atkurti garsą tokiame decibelų 
diapazone, kuris gali sukelti klausos 
sutrikimus sveikam žmogui, net jei tai 
trunka mažiau nei minutę. Aukštesnis 
decibelų diapazonas sukurtas tiems, 
kurie jau turi klausos problemų.
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 y Garsas gali būti apgaulingas. Laikui 
bėgant klausa pripranta prie 
normalaus garsumo lygio ir gali 
pakelti didesnį garsumą. Tad po 
ilgesnio klausymosi tai, kas atrodo 
kaip normalus garsumas, iš tiesų gali 
būti didelis garsumas, kenksmingas 
jūsų klausai. Siekdami to išvengti, 
nustatykite garsumą į normalų lygį 
prieš klausai adaptuojantis ir palikite 
jį tokį.

Norėdami nustatyti saugų 
klausymosi lygį:
 y Nustatykite garsumo reguliatorių į 

žemą lygį.

 y Po truputį didinkite garsumą iki 
komfortabilaus lygio – kai girdite 
aiškiai, be iškraipymų.

Klausykitės ne per ilgai:
 y Itin ilgas buvimas triukšme, net 

normalaus lygio, gali sukelti klausos 
sutrikimų.

 y Naudokitės įranga protingai ir 
darykite pertraukas.

Laikykitės šių nurodymų, kai 
naudojatės ausinėmis.
 y Klausykitės ne per dideliu garsu, ne 

per ilgai.

 y Nereguliuokite garsumo klausai 
prisitaikius prie triukšmo.

 y Nenustatykite tokio garsumo, kad 
negirdėtumėte, kas vyksta aplink jus.

 y Būkite atsargūs ir nutraukite 
naudojimąsi potencialiai pavojingose 
situacijose.

Pastaba

 y Informacinė plokštelė yra prietaiso galinėje 
dalyje.
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2 Jūsų laikrodis – 
radijo imtuvas

Sveikiname su nauju pirkiniu, ir sveiki 
prisijungę prie Philips!

Norėdami pilnai naudotis Philips 
siūloma pagalba, užregistruokite savo 
prietaisą www.philips.com/welcome.

Įžanga

Naudodamiesi šiuo laikrodžiu – radijo 
imtuvu, jūs galite:

 y klausytis internetinių radijo stočių 
per tinklą;

 y klausytis FM ir skaitmeninio (DAB – 
Digital Audio Broadcasting) radijo;

 y mėgautis garso įrašais iš išorinių 
šaltinių;

 y sužinoti laiką;

 y nustatyti du žadintuvus.

Ką rasite dėžutėje

Patikrinkite pakuotės turinį:

 y laikrodis – radijo imtuvas;

 y elektros tinklo adapteris (su dviem 
keičiamais kištukais);

 y nuotolinio valdymo pultelis;

 y trumpa naudojimosi instrukcijų 
knygelė;

 y saugumo ir pastabų bukletas.
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1. 

 y Įjungti radijo imtuvą.

 y Perjungti į budėjimo režimą.

2. 

 y Nustatyti miego laikmatį.

3. SELECT jungiklis

 y Pasukite laikrodžio rodyklės 
kryptimi arba prieš ją, norėdami 
nustatyti radijo stotis.

 y Pasukite laikrodžio rodyklės 
kryptimi arba prieš ją, norėdami 
naršyti po meniu sąrašą.

 y Spauskite, norėdami patvirtinti 
pasirinkimą.

4. 

 y Prijungti ausines.

5. VOL jungiklis

 y Pareguliuoti garsumą

6. INFO

 y DAB (skaitmeninio radijo) režime, 
rodyti DAB stočių informaciją.

 y Internetinio radijo režime, rodyti 
internetinių radijo stočių informaciją.

 y FM režime, rodyti RDS 
informaciją.

7.  / SNOOZE

 y Grįžti į prieš tai buvusį meniu.

 y Laikinai nutildyti žadintuvą.

8. Skaičių klaviatūra (1-3)

 y Pasirinkti išsaugotą radijo stotį.

 y Pasirinkti numerį, kuriuo norima 
išsaugoti radijo stotį.

9.  MENU

 y Darbo režime, pasiekti pagrindinį 
meniu.

10. PRESET

 y Išsaugoti radijo stotis.

 y Parodyti išsaugotų stočių sąrašą.

11. 

 y Nutildyti arba vėl atkurti garsumą.

12. SOURCE

 y Pasirinkti šaltinį: DAB radiją, FM 
radiją, AUX IN arba internetinį 
radiją.

13. AUDIO IN

 y Prijungti išorinį garso šaltinį.

14. USB lizdas

 y Tik programinės įrangos 
atnaujinimui (jei reikalinga).

Laikrodžio – radijo imtuvo apžvalga
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15. DC IN

 y Prijungti elektros energijos 
tiekimą.

16. Radijo antena

 y Pagerinti radijo bangų priėmimą.

17. Bevielio ryšio antena

 y Pagerinti bevielio ryšio priėmimą.

Nuotolinio valdymo 
pultelio apžvalga

1. 

 y Įjungti radijo imtuvą.

 y Perjungti į budėjimo režimą.

2. SOURCE

 y Pasirinkti šaltinį: DAB radiją, FM 
radiją, AUX IN arba internetinį 
radiją.

3. PRESET

 y Išsaugoti radijo stotis.

 y Parodyti išsaugotų stočių sąrašą.

4. INFO

 y DAB (skaitmeninio radijo) režime, 
rodyti DAB stočių informaciją.

 y Internetinio radijo režime, rodyti 
internetinių radijo stočių 
informaciją.

 y FM režime, rodyti RDS 
informaciją.

5. 

 y Grįžti į prieš tai buvusį meniu lygį.

 y Pasirinkti nustatymą ar 
pasirinkimą.

6.  / SNOOZE

 y Grįžti į prieš tai buvusį meniu.

 y Laikinai nutildyti žadintuvą.

7. 

 y Darbo režime, pasiekti pagrindinį 
meniu.

8. 

 y Nutildyti arba vėl atkurti garsumą.

9. Skaičių klaviatūra (1-5+)

 y Pasirinkti išsaugotą radijo stotį.

 y Pasirinkti numerį, kuriuo norima 
išsaugoti radijo stotį.

10. + VOL –

 y Pareguliuoti garsumą.

11. OK

 y Patvirtinti pasirinkimą.

12. 

 y Patvirtinti pasirinkimą.

 y Pasirinkti nustatymą ar 
pasirinkimą.

13.  / 

 y Nustatyti radijo stočių dažnius.

 y Naršyti po meniu sąrašą.

14. SLEEP

 y Nustatyti miego laikmatį.
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3 Nuo ko 
pradėti

Visuomet sekite nurodymus šiame 
skyriuje aprašyta tvarka.

Paruoškite nuotolinio 
valdymo pultelį

Pastaba

 y Sprogimo pavojus, jei baterijos pakeičiamos 
neteisingai. Pakeiskite tik tokio paties arba 
atitinkamo tipo baterijomis.

 y Baterijų sudėtyje yra cheminių medžiagų, 
todėl jomis reikia tinkamai atsikratyti.

 y Jei nuotolinio valdymo pultelio nenaudosite 
ilgą laiką, išimkite bateriją.

Norėdami įdėti nuotolinio valdymo 
pultelio bateriją:

1 Atidarykite baterijų skyrelį.

2 Įdėkite vieną AAA bateriją, 
atsižvelgami į poliškumą (+/-), kaip 
parodyta.

3 Uždarykite baterijų skyrelį.

Paruoškite radijo anteną

Geresniam radijo bangų priėmimui, 
pilnai ištempkite ir pareguliuokite FM 
antenos padėtį.

Pastaba

 y Norėdami išvengti trikdžių, nukreipkite 
anteną kuo toliau nuo kitų spinduliuotės 
šaltinių.

Prijunkite energijos 
tiekimą

Atsargiai

 y Rizika sugadinti prietaisą! Įsitikinkite, kad 
elektros tinklo įtampa atitinka įtampą, 
nurodytą laikrodžio – radijo imtuvo 
apatinėje arba galinėje dalyje.

 y Elektros šoko rizika! Kai norite atjungti 
elektros tiekimo laidą, visuomet traukite 
laikydami už kištuko, o ne už laido.

1 Pasirinkite adapterio kištuką ir 
pritvirtinkite jį prie adapterio.

2 Prijunkite elektros energijos adapterį 
prie:

 y DC IN lizdo radijo imtuvo galinėje 
dalyje;

 y elektros lizdo sienoje.
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Atlikite pirminį įdiegimą

Kai įjungiate radijo imtuvą pirmą kartą, 
įdiegimo vedlys [Setup wizard] pasirodo 
ekrane. Sekite nurodymus, esančius 
žemiau, norėdami nustatyti kai kuriuos 
pagrindinius nustatymus.

Jei norite klausytis internetinio radijo, 
jums pirmiausia reikia nustatyti bevielį 
ryšį. „Wi-Fi Protected Setup“ (WPS) yra 
standartas, sukurtas „Wi-Fi Alliance“ ir 
leidžia lengvai įdiegti saugų bevielį 
namų ryšio tinklą. Jei jūsų bevielio ryšio 
maršrutizatorius palaiko WPS, jūs galite 
lengvai ir saugiai prijungti savo radijo 
imtuvą prie maršrutizatoriaus vienu iš 
dviejų būdų: mygtuko paspaudimu 
(Push Button Configuration – PBC) arba 
naudodami asmeninio identifikavimo 
numerį (Personal Identification 
Number – PIN). Jei jūsų maršrutizatorius 
nepalaiko WPS, jūs turite kitą 
pasirinkimą kaip prijungti radijo imtuvą 
prie bevielio ryšio maršrutizatoriaus.

Pastaba

 y Prieš prisijundami prie tinklo, susipažinkite 
su savo tinklo maršrutizatoriumi.

 y Įsitikinkite, kad jūsų namų bevielio ryšio 
tinklas yra įjungtas.

 y Geresniam bevielio ryšio priėmimui, 
pasukite ir pareguliuokite bevielio ryšio 
anteną.

1 Kai įdiegimo vedlys [Setup Wizard] 
rodoma ekrane, spauskite  / , 
norėdami pasirinkti [YES] (Taip), 
norėdami pradėti įdiegimą. Jei 
pasirenkate [NO] (Ne), jūsų bus 
paprašyta paleisti įdiegimo vedlį kitą 
kartą.

2 Spauskite OK, norėdami patvirtinti.
 � Kalbų sąrašas rodomas.

3 Spauskite  / , norėdami pasirinkti 
sistemos kalbą.

4 Spauskite OK, norėdami patvirtinti.
 � [12/24 hour format] (12/24 

valandų formatas) rodoma.

5	 Spauskite  / , norėdami pasirinkti 
12 arba 24 valandų formatą.

6	 Spauskite OK, norėdami patvirtinti.

7 Pakartokite 3-4 žingsnius, norėdami 
pasirinkti, ar sinchronizuoti laiką su 
radijo stotimis.

 y [Update from DAB] (Atnaujinti iš 
DAB stočių): sinchronizuoti laiką 
su DAB stotimis.

 y [Update from FM] (Atnaujinti iš 
FM stočių): sinchronizuoti laiką su 
FM stotimis.

 y [Update from Network] 
(Atnaujinti iš tinklo): 
sinchronizuoti laiką su 
internetinėmis radijo stotimis.

 � Jei [Update from Network] 
(Atnaujinti iš tinklo) pasirenkama, 
pakartokite 3-4 žingsnius, 
norėdami nustatyti laiko juostą ir 
tuomet pakartokite 5-6 žingsnius, 
norėdami nustatyti vasaros laiką.
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 y [No update] (Be atnaujinimo): 
išjungti laiko sinchronizavimą.

 � Jei [No update] (Be atnaujinimo) 
pasirenkama, pakartokite 3-4 
žingsnius, norėdami nustatyti 
datą ir laiką.

8	 Pakartokite 5-6 žingsnius, norėdami 
pasirinkti [YES] (Taip), kad 
išlaikytumėte prisijungimą prie tinklo.

9	 Pakartokite 3-4 žingsnius, norėdami 
pasirinkti Wlan regioną.

 � Radijo imtuvas ima automatiškai 
ieškoti bevielių tinklų.

 � Pasiekiamų bevielių tinklų 
sąrašas pasirodo.

10 Pakartokite 3-4 žingsnius, norėdami 
pasirinkti savo bevielio ryšio šinklą.

11 Spauskite  / , norėdami pasirinkti 
nustatymą prisijungimui prie jūsų 
bevielio ryšio maršrutizatoriaus.

 y [Push Button] (Mygtuko 
paspaudimu): pasirinkite šį 
nustatymą, jei jūsų bevielio ryšio 
maršrutizatorius palaiko WPS ir 
PBC įdiegimo metodus. Jūsų bus 
paprašyta paspausti prisijungimo 
mygtuką ant jūsų 
maršrutizatoriaus ir tuomet 
spausti OK, kad tęstumėte.

 y [Pin]: pasirinkite šį nustatymą, jei 
jūsų bevielio ryšio 
maršrutizatorius palaiko WPS ir 
PIN įdiegimo metodą. Radijo 
imtuvas sugeneruoja 8 skaitmenų 
kodą, kurį reikia įvesti į 
maršrutizatorių.

 y [Skip WPS] (Praleisti WPS): 
pasirinkite šį nustatymą, jei jūsų 
bevielio ryšio maršrutizatorius 
nepalaiko WPS. Jums reikės įvesti 
savo bevielio ryšio tinklo 
slaptažodį.

12 Kai bus nurodyta ekrane, spauskite 
WPS mygtuką arba įveskite PIN kodą 
savo bevielio ryšio maršrutizatoriuje, 
kad prisijungtumėte prie tinklo 
(Rodomos galimybės priklauso nuo 
jūsų tinklo tipo ir naudojamos tinklo 
apsaugos).

 y Kai reikia įvesti tinklo slaptažodį, 
norėdami pasirinkti simbolį, 
naudokitės  /  /  /  
mygtukais, tuomet spauskite OK, 
norėdami patvirtinti.

 y Norėdami atšaukti, spauskite  / 
 /  / , norėdami pasirinkti 
[CANCEL] (Atšaukti).

 y Norėdami patvirtinti įvestą 
informaciją, spauskite  /  /  / 
, norėdami pasirikti [OK].

 y Norėdami ištrinti įvestą 
informaciją, spauskite  /  /  / 
, norėdami pasirinkti [BKSP] 
(Trinti atgal).

 y Norėdami nutraukti procesą, 
spauskite .

 � Jei su tinklu susijungiama 
sėkmingai, [Connected] 
(Susijungta) rodoma ekrane.

13 Kai [Setup wizard completed] 
(Įdiegimo vedlys baigtas) parodoma, 
spauskite OK, norėdami išeiti iš šio 
nustatymo.
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Patarimas

 y Kai kuriems bevielio ryšio 
maršrutizatoriams, norint prisijungti prie 
tinklo, WPS mygtuką reikia palaikyti 
nuspaustą. Žiūrėkite savo bevielio ryšio 
maršrutizatoriaus naudojimosi instrukcijų 
knygelę, norėdami sužinoti daugiau 
informacijos.

 y Norėdami vėl paleisti įdiegimo vedlį, 
pasirinkite [System settings] (Sistemos 
nustatymai) > [Setup wizard] (Įdiegimo 
vedlys) meniu (žiūrėkite skyrių „Naudokite 
sistemos nustatymų meniu“).

Įjunkite

 y Spauskite .
 � Radijo imtuvas įsijungia ir 

pasirenka paskutinį naudotą 
šaltinį.

Perjunkite į budėjimo režimą

 y Spauskite  dar kartą.
 � Ekranas yra pritemdomas.
 � Laikas ir data (jei nustatyti) 

rodomi ekrane.

Pastaba

 y Jei sistema yra nenaudojama 15 minučių, 
radijo imtuvas automatiškai persijungia į 
budėjimo režimą.
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4 Klausykitės 
internetinio 
radijo

Šis radijo imtuvas gali groti tūkstančius 
radijo stočių ir „podcast“ transliacijų iš 
viso pasaulio naudodamasis interneto 
ryšiu.

Naudokitės meniu 
internetinio radijo režime

Kai interneto ryšys sukuriamas, jūs rasite 
internetinių stočių sąrašą ekrane. 
Pasirinkite vieną, kurios norite klausytis.

Pastaba

 y Įsitikinkite, kad jūsų namų bevielio ryšio 
tinklas yra įjungtas.

 y Geresniam bevielio ryšio priėmimui, pasukite 
ir pareguliuokite bevielio ryšio anteną.

1 Spauskite SOURCE pakartotinai, 
norėdami pasirinkti [Internet radio] 
(Internetinis radijas) režimą.

 � Radijo imtuvas pradeda 
prisijungimą prie anksčiau 
nustatyto tinklo ir tuomet 
suranda paskutinę klausytą 
internetinę radijo stotį.

 � Jei tinklo sujungimas anksčiau 
nebuvo sukurtas, tuomet radijo 
imtuvas automatiškai ima ieškoti 
pasiekiamų bevielio ryšio tinklų 
(žiūrėkite skyrių „Nuo ko pradėti“ 
> „Atlikite pirminį įdiegimą“ arba 
„Naudokitės sistemos nustatymų 
meniu“ > „Keiskite tinklo 
nustatymus“, norėdami sukurti 
ryšį su tinklu.

2 Spauskite  MENU, norėdami 
pasiekti meniu.

3 Spauskite  / , norėdami naršyti 
po meniu nustatymus:

 y [Last listened] (Paskutinė 
klausyta): nustatyti paskutines 
klausytas radijo stotis.

 y [Station list] (Stočių sąrašas): 
nustatyti visas galimas 
internetines radijo stotis.

 y [System settings] (Sistemos 
nustatymai): keisti sistemos 
nustatymus (tas pats meniu 
pasirinkimas visiems darbo 
režimams. Žiūrėkite skyrių 
„Naudokitės sistemos nustatymų 
meniu“, norėdami sužinoti 
daugiau).

 y [Main menu] (Pagrindinis meniu): 
pasiekti pagrindinį meniu (tas 
pats meniu pasirinkimas visiems 
darbo režimams. Žiūrėkite skyrių 
„Naudokitės pagrindiniu meniu“, 
norėdami sužinoti daugiau).

4 Norėdami pasirinkti nustatymą, 
spauskite OK.

5	 Pakartokite 3-4 žingsnius jei po vienu 
nustatymu yra daugiau pasirinkimo 
variantų.

 y Norėdami grįžti į prieš tai buvusį 
meniu, spauskite .

 y Norėdami grįžti į pagrindinį 
meniu, spauskite .

[Station list] (Stočių sąrašas)

 y [My Favourites] (Mano 
mėgstamiausios): parodyti 
internetines radijo stotis, kurias jūs 
įtraukėte į mėgstamiausių stočių 
sąrašą (žiūrėkite skyrių „Klausykitės 
internetinio radijo“ > „Pridėkite 
internetines stotis į stočių sąrašą“).
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 y [Local China] (Vietovė – Kinija): 
parodyti visas galimas internetines 
radijo stotis Kinijoje, tokias kaip pop 
muzikos, klasikinės muzikos, verslo 
naujienų ir kitas stotis.

 y [Stations] (Stotys):

 y [Location] (Vietovė): naršyti 
internetines radijo stotis pagal 
vietovę.

 y [Genre] (Žanras): naršyti 
internetines radijo stotis pagal 
žanrą.

 y [Search stations] (Stočių paieška): 
ieškoti internetinių radijo stočių. 
Norėdami ieškoti, spauskite  / 
 /  /  norėdami įvesti 
raktažodį, tuomet spauskite OK, 
norėdami tęsti.

 y [Popular stations] (Populiarios 
stotys): parodyti populiariausias 
internetines radijo stotis.

 y [New stations] (Naujos stotys): 
parodyti naujausias internetines 
radijo stotis.

 y [Podcasts] („Podcast“ transliacijos):

 y [Location] (Vietovė): naršyti 
„Podcast“ transliacijas pagal 
vietovę.

 y [Genre] (Žanras): naršyti „Podcast“ 
transliacijas pagal žanrą.

 y [Search podcasts] („Podcast“ 
transliacijų paieška): ieškoti 
galimų Podcast“ transliacijų.

 y [My Added Stations] (Mano pridėtos 
stotys): parodyti internetines radijo 
stotis, kurias jūs įtraukėte į stočių 
sąrašą (žiūrėkite skyrių „Klausykitės 
internetinio radijo“ > „Pridėkite 
internetines radijo stotis į stočių 
sąrašą“).

 y [Help] (Pagalba):

 y [Get access code] (Gauti 
prisijungimo kodą): sužinoti 
prisijungimo kodą.

 y [FAQ] (DUK): sužinoti, kodėl kai 
kurios stotys kartais neveikia ir 
kodėl kartais dingsta iš sąrašo.

Pastaba

 y Jei joks mygtukas nepaspaudžiamas per 15 
sekundžių, meniu išjungiamas.

 y Stočių sąrašai ir sub-meniu dalys gali kartais 
keistis ir skirtis priklausomai nuo vietovės.

Pridėkite internetines 
radijo stotis į stočių 
sąrašą

„The Frontier Silicon Internet Radio 
portal“ interneto puslapis leidžia jums 
tvarkyti jūsų mėgstamiausius sąrašus ir 
taip pat klausytis internetinio radijo 
kompiuteryje. Norėdami naudotis 
„mėgstamiausių“ ir „pridėtų stočių“ 
sąrašų funkcijomis, jums reikia 
pirmiausia užregistruoti savo radijo 
imtuvą portale.

Pastaba

 y Įsitikinkite, kad jūsų radijo imtuvas yra 
internetinio radijo režime ir yra prijungtas 
prie bevielio ryšio tinklo.

1 Iš meniu sąrašo pasirinkite [Station 
list] (Stočių sąrašas) > [Help] 
(Pagalba) > [Get access code] (Gauti 
prisijungimo kodą).

 � Prisijungimo kodas šiam radijo 
imtuvui yra parodomas.

2 Užsirašykite prisijungimo kodą.

3 Eikite į puslapį  
www.wifiradio-frontier.com.



14 LT

4 Užregistruokite naują paskyrą su 
prisijungimo kodu.

5	 Naršykite ar ieškokite stočių / 
„podcast“ transliacijų ir pridėkite jas į 
savo mėgstamiausių sąrašą.

 � Savo AE8000 radijo imtuve, eikite 
į [Station list] (Stočių sąrašas) > 
[My Favourites] (Mano 
mėgstamiausios), norėdami 
surasti savo mėgstamas radijo 
stotis.

6	 Jei norite pridėti radijo stotį, kuri nėra 
sąraše, spauskite [My account] 
(Mano paskyra) > [My added 
stations] (Mano pridėtos stotys) ir 
pridėkite ją patys.

 � Savo AE8000 radijo imtuve, eikite 
į [Station list] (Stočių sąrašas) > 
[My Added Stations] (Mano 
pridėtos stotys), norėdami surasti 
savo naujai pridėtas stotis.

Patarimas

 y Sekite nurodymus, esančius puslapyje 
www.wifiradio-frontier.com, norėdami 
sinchronizuoti jūsų mėgstamiausias radijo 
stotis su kitais bevielio ryšio radijo imtuvais.

 y Rodomas prisijungimo kodas galioja vos 
kelias minutes. Jei per tą laiką 
neužregistruojate savo radijo imtuvo, jums 
reikia pakartoti aukščiau aprašytus 
žingsnius norint gauti naują kodą ir 
pabandyti iš naujo.

Išsaugokite internetines 
radijo stotis

Pastaba

 y Jūs galite išsaugoti ne daugiau kaip 10 
internetinių radijo stočių.

Variantas A:

1 Internetinio radijo režime nustatykite 
internetinę radijo stotį.

2 Nuspauskite ir palaikykite PRESET 
dvi sekundes.

 � Išsaugotų stočių sąrašas 
parodomas.

3 Spauskite  / , norėdami pasirinkti 
numerį stoties išsaugojimui.

4 Spauskite OK, norėdami patvirtinti.
 � [Preset stored] (Stotis išsaugota) 

parodoma.
 � Stotis išsaugoma pasirinktoje 

pozicijoje.

Variantas B:

1 Internetinio radijo režime nustatykite 
internetinę radijo stotį.
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2 Naudodamiesi skaičių mygtukais 
išsaugokite radijo stotį.

 y Norėdami nustatyti numerį nuo 1 
iki 5, nuspauskite ir palaikykite 
skaičiaus mygtuką (1-5) dvi 
sekundes.

 y Norėdami nustatyti numerį nuo 6 
iki 10, nuspauskite ir palaikykite 5+ 
dvi sekundes, tuomet spauskite 
atitinkamą skaičiaus mygtuką 
(Pavyzdžiui, jei norite išsaugoti 6, 
spauskite ir palaikykite 5+ dvi 
sekundes, tuomet spauskite 1.

 � [Preset stored] (Stotis išsaugota) 
parodoma.

 � Stotis išsaugoma pasirinktoje 
pozicijoje.

Patarimas

 y Norėdami pašalinti išsaugotą stotį, 
išsaugokite naują stotį jos vietoje.

Pasirinkite išsaugotą 
internetinę radijo stotį

Internetinio radijo režime, jūs galite 
pasirinkti išsaugotą stotį dviem būdais:

Variantas A:

1 Spauskite PRESET.

2 Spauskite  / , norėdami pasirinkti 
numerį.

3 Spauskite OK, norėdami patvirtinti.

Variantas B:
 y Spauskite skaičių mygtuką, norėdami 

pasirinkti išsaugotos stoties numerį.

Patarimas

 y Norėdami pasirinkti numerį nuo 6 iki 10, 
spauskite 5+, tuomet spauskite atitinkamą 
skaičiaus mygtuką (Pavyzdžiui, jei norite 
pasirinkti 6, spauskite 5+, tuomet spauskite 1).

Rodyti internetinio radijo 
informaciją

Klausydamiesi internetinio radijo, 
spauskite INFO pakartotinai, norėdami 
peržiūrėti šią informaciją (jei galima):

 � Atlikėjas ir takelio pavadinimas
 � Stoties aprašymas
 � Stoties žanras ir vietovė
 � Signalo patikimumas
 � Kodekas ir dažnis
 � Grojimo atsarga
 � Data
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5 Klausykitės 
DAB radijo

Apie DAB

„Digital Audio Broadcasting“ (Skaitmeninis 
audio transliavimas – DAB) skaitmeninis 
radijas yra naujas radijo transliavimo būdas 
per sausumos siųstuvus. Jis suteikia 
klausytojams daugiau pasirinkimo ir 
informacijos, pateikiamos ypatingai 
švariu garsu be trikdžių.

 – Technologija leidžia imtuvui prisijungti 
prie stipriausio randamo signalo.

 – Naudojantis DAB skaitmeninėmis 
stotimis jums nereikia atsiminti dažnių, 
rinkiniai yra nustatomi pagal stoties 
pavadinimą, tad nereikia ieškoti iš 
naujo pakeitus vietą.

Kas yra dauginis?
Skaitmeninio radijo veikimas yra sudarytas 
ir dažnių bloko, vadinamo dauginiu. 
Kiekvienas dauginis veikia su dažnių spektru, 
tokiu kaip „Band III“ DAB transliavimui.

DAB TRANSLIUOTOJAI IR DLS
Kiekvienas DAB transliuotojas (ar 
dauginio operatorius) taip pat teikia 
teksto ir audio duomenų paslaugą.

Kai kurios programos yra palaikomos 
dinaminio žymėjimo segmentų (Dynamic 
Label Segments – DLS). Tai yra duomenys, 
kuriuos jūs galite matyti kaip besisukantį 
tekstą savo DAB radijo imtuvo ekrane. Kai 
kurios stotys transliuoja paskutines 
naujienas, kelionių ar oro informaciją, 
kas transliuojama dabar arba bus 
transliuojama netrukus, taip pat 
internetinių puslapių adresus ir telefonus.

Norėdami sužinoti daugiau informacijos 
apie skaitmeninio radijo aprėptį ir 
paslaugas, apsilankykite www.drdb.org.

Nustatykite DAB radijo 
stotis

Pirmą kartą pasirinkus DAB radijo režimą 
arba jei stočių sąrašas yra tuščias, radijo 
imtuvas automatiškai atlieka pilną 
skenavimą.

 y Spauskite SOURCE pakartotinai, 
norėdami pasirinkti [DAB radio] (DAB 
radijas) režimą.

 � [Scanning] (Skenuojama) 
rodoma.

 � Radijo imtuvas nuskenuoja ir 
automatiškai išsaugo visas DAB 
radijo stotis ir tuomet ima transliuoti 
pirmą galimą radijo stotį.

 � Radijo stočių sąrašas yra 
įsimenamas imtuve. Kitą kartą 
įjungus radijo imtuvą stočių 
skenavimas nebevyksta.

Norėdami pasirinkti stotį iš galimų 
stočių sąrašo:
 y DAB režime, spauskite  /  

pakartotinai, norėdami naršyti po 
galimas DAB stotis.

Patarimas

 y Bėgant laikui stotys gali keistis. Norėdami 
atnaujinti stočių sąrašą, pasirinkite [Scan] 
(Skenuoti) meniu, norėdami atlikti pilną 
skenavimą.

Išsaugokite DAB radijo 
stotis

Pastaba

 y Jūs galite išsaugoti ne daugiau kaip 10 DAB 
radijo stočių.
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Variantas A:

1 DAB režime, nustatykite reikiamą 
DAB radijo stotį.

2 Nuspauskite ir palaikykite PRESET 
dvi sekundes.

 � Išsaugotų stočių sąrašas yra 
parodomas.

3 Spauskite  / , norėdami pasirinkti 
numerį išsaugojimui.

4 Spauskite OK, norėdami patvirtinti.
 � [Preset stored] (Stotis išsaugota) 

parodoma.
 � Stotis išsaugoma pasirinktoje 

pozicijoje.

Variantas B:

1 DAB režime, nustatykite reikiamą 
DAB radijo stotį.

2 Naudodamiesi skaičių mygtukais 
išsaugokite radijo stotį.

 y Norėdami nustatyti numerį nuo 1 
iki 5, nuspauskite ir palaikykite 
skaičiaus mygtuką (1-5) dvi 
sekundes.

 y Norėdami nustatyti numerį nuo 6 
iki 10, nuspauskite ir palaikykite 5+ 
dvi sekundes, tuomet spauskite 
atitinkamą skaičiaus mygtuką 
(Pavyzdžiui, jei norite išsaugoti 6, 
spauskite ir palaikykite 5+ dvi 
sekundes, tuomet spauskite 1.

 � [Preset stored] (Stotis išsaugota) 
parodoma.

 � Stotis išsaugoma pasirinktoje 
pozicijoje.

Patarimas

 y Norėdami pašalinti išsaugotą stotį, 
išsaugokite naują stotį jos vietoje.

Pasirinkite išsaugotą DAB 
radijo stotį

DAB radijo režime, jūs galite pasirinkti 
išsaugotą stotį dviem būdais:

Variantas A:

1 Spauskite PRESET.

2 Spauskite  / , norėdami pasirinkti 
numerį.

3 Spauskite OK, norėdami patvirtinti.

Variantas B:
 y Spauskite skaičių mygtuką, norėdami 

pasirinkti išsaugotos stoties numerį.

Patarimas

 y Norėdami pasirinkti numerį nuo 6 iki 10, 
spauskite 5+, tuomet spauskite atitinkamą 
skaičiaus mygtuką (Pavyzdžiui, jei norite 
pasirinkti 6, spauskite 5+, tuomet spauskite 1).

Naudokitės meniu DAB 
režime

1 DAB režime, spauskite  MENU, 
norėdami pasiekti DAB meniu.

2 Spauskite  / , norėdami naršyti 
po meniu nustatymus:

 y [Station list] (Stočių sąrašas): 
rodyti visas DAB radijo stotis. Jei 
stočių nerandama, radijo imtuvas 
ima skenuoti ir ieškoti DAB stočių 
ir prideda jas į stočių sąrašą.

 y [Scan] (Skenuoti): skenuoti ir 
išsaugoti visas galimas DAB radijo 
stotis.
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 y [Manual tune] (Rankinė paieška): 
nustatyti specifinį kanalą / dažnį 
rankiniu būdu ir pridėti jį į stočių 
sąrašą.

 y [Prune invalid] (Šalinti 
negaliojančias): pašalinti visas 
neveikiančias stotis iš stočių 
sąrašo.

 y [DRC]: suspausti radijo signalo 
dinaminę apimtį, kad tylesnių 
garsų garsumas būtų padidintas, 
o garsesnių – sumažintas.

 y [Station order] (Stočių tvarka): 
leidžia jums nurodyti, kokia tvarka 
stotys pateikiamos sąraše.

 y [System settings] (Sistemos 
nustatymai): pakeisti sistemos 
nustatymus (žiūrėkite skyrių 
„Naudokitės sistemos nustatymų 
meniu“).

 y [Main menu] (Pagrindinis meniu): 
pasiekti pagrindinį meniu 
(Naudokitės pagrindiniu meniu).

3 Norėdami patvirtinti pasirinkimą, 
spauskite OK.

4 Pakartokite 2-3 žingsnius, jei po 
nustatymu yra daugiau pasirinkimo 
variantų.

 y Norėdami grįžti į prieš tai buvusį 
meniu, spauskite .

 y Norėdami grįžti į pagrindinį 
meniu, spauskite .

[Prune invalid] (Šalinti negaliojančias)

 y [YES] (Taip): pašalinti visas 
negaliojančias stotis iš stočių 
sąrašo.

 y [No] (Ne): grįžti į prieš tai buvusį 
meniu.

[DRC]

 y [DRC high] (DRC aukštas): įjungti 
aukšto lygio DRC nustatymą 
(numatytasis nustatymas, 
rekomenduojamas triukšmingai 
aplinkai).

 y [DRC low] (DRC žemas): įjungti 
žemo lygio DRC nustatymą.

 y [DRC off] (DRC išjungtas): išjungti 
DRC.

[Station order] (Stočių tvarka)

 y [Alphanumeric] (Abėcėlės tvarka): 
surikiuoti stotis abėcėlės tvarka 
(numatytasis nustatymas).

 y [Ensemble] (Ansamblis): pateikti 
stotis grupėmis, kurios yra 
transliuojamos kartu tame 
pačiame ansamblyje (pvz.: BBC 
ar Pietų Velso vietinės stotys).

 y [Valid] (Veikiančios): Pirmiausia 
pateikti veikiančias, tuomet – 
neveikiančias stotis.

Pastaba

 y Jei joks mygtukas nepaspaudžiamas per 15 
sekundžių, meniu išjungiamas.

Rodyti DAB informaciją

Klausydamiesi DAB radijo, spauskite 
INFO pakartotinai, norėdami peržiūrėti 
šią informaciją (jei galima):

 � Stoties pavadinimas
 � Dinaminio žymėjimo segmentą 

(DLS)
 � Signalo stiprumas
 � Programos tipas (PTY)
 � Ansamblio pavadinimas
 � Dažnis
 � Signalo klaidų dažnis
 � Bitų dažnis ir audio būsenas
 � Kodekas
 � Laikas ir data
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6 Klausykitės 
FM radijo

Nustatykite FM radijo 
stotis

1 Spauskite SOURCE pakartotinai, 
norėdami pasirinkti [FM radio] (FM 
radijas) režimą.

2 Nuspauskite ir palaikykite  /  dvi 
sekundes.

 � Radijo imtuvas automatiškai 
suranda FM radijo stotis su 
pakankamai stipriu signalu.

3 Pakartokite 2 žingsnį, norėdami 
nustatyti daugiau radijo stočių.

Norėdami nustatyti radijo stotį 
rankiniu būdu:
 y FM imtuvo režime, spauskite  /  

pakartotinai, norėdami pasirinkti 
dažnį.

Išsaugokite FM radijo 
stotis

Pastaba

 y Jūs galite išsaugoti ne daugiau kaip 10 FM 
radijo stočių.

Variantas A:

1 FM režime, nustatykite FM radijo 
stotį.

2 Nuspauskite ir palaikykite PRESET 
dvi sekundes.

 � Išsaugotų radijo stočių sąrašas 
parodomas.

3 Spauskite  / , norėdami pasirinkti 
numerį išsaugojimui.

4 Spauskite OK, norėdami patvirtinti.
 � [Preset stored] (Stotis išsaugota) 

parodoma.
 � Stotis išsaugoma pasirinktoje 

pozicijoje.

Variantas B:

1 FM režime, nustatykite FM radijo 
stotį.

2 Naudodamiesi skaičių mygtukais 
išsaugokite radijo stotį.

 y Norėdami nustatyti numerį nuo 1 
iki 5, nuspauskite ir palaikykite 
skaičiaus mygtuką (1-5) dvi sekundes.

 y Norėdami nustatyti numerį nuo 6 
iki 10, nuspauskite ir palaikykite 5+ 
dvi sekundes, tuomet spauskite 
atitinkamą skaičiaus mygtuką 
(Pavyzdžiui, jei norite išsaugoti 6, 
spauskite ir palaikykite 5+ dvi 
sekundes, tuomet spauskite 1.

 � [Preset stored] (Stotis išsaugota) 
parodoma.

 � Stotis išsaugoma pasirinktoje 
pozicijoje.

Patarimas

 y Norėdami pašalinti išsaugotą stotį, 
išsaugokite naują stotį jos vietoje.

Pasirinkite išsaugotą FM 
radijo stotį

FM radijo režime, jūs galite pasirinkti 
išsaugotą stotį dviem būdais:

Variantas A:

1 Spauskite PRESET.

2 Spauskite  / , norėdami pasirinkti 
numerį.
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3 Spauskite OK, norėdami patvirtinti.

Variantas B:
 y Spauskite skaičių mygtuką, norėdami 

pasirinkti išsaugotos stoties numerį.

Patarimas

 y Norėdami pasirinkti numerį nuo 6 iki 10, 
spauskite 5+, tuomet spauskite atitinkamą 
skaičiaus mygtuką (Pavyzdžiui, jei norite 
pasirinkti 6, spauskite 5+, tuomet spauskite 1).

Naudokitės meniu FM 
režime

1 FM režime, spauskite  MENU, 
norėdami pasiekti DAB meniu.

2 Spauskite  / , norėdami naršyti 
po meniu nustatymus:

 y [Scan setting] (Skenavimo 
nustatymas)

 y [Audio setting] (Audio 
nustatymas)

 y [System settings] (Sistemos 
nustatymai): pakeisti sistemos 
nustatymus (žiūrėkite skyrių 
„Naudokitės sistemos nustatymų 
meniu“).

 y [Main menu] (Pagrindinis meniu): 
pasiekti pagrindinį meniu 
(Naudokitės pagrindiniu meniu).

3 Norėdami patvirtinti pasirinkimą, 
spauskite OK.

4 Pakartokite 2-3 žingsnius, jei po 
nustatymu yra daugiau pasirinkimo 
variantų.

 y Norėdami grįžti į prieš tai buvusį 
meniu, spauskite .

 y Norėdami grįžti į pagrindinį 
meniu, spauskite .

[Scan setting] (Skenavimo nustatymas)

 y [Strong stations only?] (Tik 
stiprios stotys?) – [YES] (Taip): 
skenuoti tik tas FM radijo stotis, 
kurios turi stiprų signalą.

 y [Strong stations only?] (Tik 
stiprios stotys?) – [NO] (Ne): 
skenuoti visas galimas FM radijo 
stotis.

[Audio setting] (Audio nustatymas)

 y [Listen in Mono only?] (Klausytis 
tik mono režimu?) - [YES] (Taip): 
pasirinkite mono transliaciją.

 y [Listen in Mono only?] (Klausytis 
tik mono režimu?) - [NO] (Ne): 
pasirinkite stereo transliaciją.

Pastaba

 y Jei joks mygtukas nepaspaudžiamas per 
15 sekundžių, meniu išjungiamas.

Rodyti RDS informaciją

RDS (Radio Data System – Radijo 
duomenų sistema) yra paslauga, kuri 
leidžia FM stotims rodyti papildomą 
informaciją.

Jei klausotės FM stoties su RDS signalu, 
RDS piktograma ir stoties pavadinimas 
yra parodomi.

1 Nustatykite RDS stotį.

2 Spauskite INFO pakartotinai, 
norėdami peržiūrėti šią informaciją 
(jei galima):

 � Stoties pavadinimas
 � Radijo tekstinės žinutės
 � Programos tipas
 � Dažnis
 � Data
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7 Naudokitės 
sistemos 
nustatymų 
meniu

1 Darbo režime spauskite , norėdami 
pasiekti meniu.

2 Spauskite  /  pakartotinai, 
norėdami pasirinkti [System settings] 
(Sistemos nustatymai).

3 Spauskite OK, norėdami patvirtinti.

4 Pakartokite 2-3 žingsnius, norėdami 
pasirinkti nustatymą.

 y [Network] (Tinklas): leidžia jums 
sukurti sujungimą su tinklu.

 y [Time / Date] (Laikas / Data): 
nustatyti laiką ir datą.

 y [Language] (Kalba): pasirinkti 
sistemos kalbą.

 y [Factory Reset] (Gamyklinių 
nustatymų atkūrimas): atkurti 
visus gamyklinius radijo imtuvo 
nustatymus.

 y [Software update] (Programinės 
įrangos atnaujinimo informacija): 
patikrinti programinės įrangos 
atnaujinimo informaciją.

 y [Software Upgrade] (Programinės 
įrangos atnaujinimas): jei reikia – 
atnaujinti programinę įrangą.

 y [Setup wizard] (Įdiegimo vedlys): 
nurodo jums atlikti pradinį 
įdiegimą.

 y [Info] (Informacija): sužinoti 
programinės įrangos versiją.

 y [Backlight] (Apšvietimas): 
pareguliuoti ekrano apšvietimo 
nustatymus.

Pastaba

 y Jei joks mygtukas nepaspaudžiamas per 
15 sekundžių, meniu išjungiamas.

Keiskite tinklo nustatymus

1 Pasirinkite [System settings] 
(Sistemos nustatymai) > [Network] 
(Tinklas).

2 Spauskite  / , norėdami pasirinkti 
nustatymą ar jo reikšmę, tuomet 
spauskite OK, norėdami patvirtinti.

 y [Network wizard] (Tinklo vedlys): 
nurodo jums sukurti jungtį su tinklu.

 y [PBC Wlan setup] (PBC tinklo 
įdiegimas): pasirinkite šį nustatymą, 
jei jūsų bevielio ryšio 
maršrutizatorius palaiko WPS ir PBC 
įdiegimo metodą.

 y [View settings] (Peržiūrėti 
nustatymus): peržiūrėkite dabartinę 
tinklo informaciją.

 y [Manual settings] (Rankiniai 
nustatymai):

 y [DHCP enable] (Įjungti DHCP): 
automatiškai priskirti IP adresą.

 y [DHCP disable] (Išjungti DHCP): 
rankiniu būdu priskirti IP adresą.

 y [Network profile] (Tinklo profilis): 
parodyti tinklų, kuriuos radijo 
imtuvas įsiminė, sąrašą.

 y [Keep network connected?] (Laikyti 
prijungti prie tinklo?): pasirinkite, ar 
visuomet laikyti tinklą prijungtą.
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Nustatyti laiką / datą

1 Pasirinkite [System settings] 
(Sistemos nustatymai) > [Time / Date] 
(Laikas / Data).

2 Spauskite  / , norėdami pasirinkti 
nustatymą ar jo reikšmę, tuomet 
spauskite OK, norėdami patvirtinti.

 y [Set Time / Date] (Nustatyti laiką / 
datą): nustatyti laiką ir datą.

 y [Auto update] (Automatinis 
atnaujinimas):

 y [Update from DAB] (Atnaujinti iš 
DAB): sinchronizuoti laiką su DAB 
stotimis.

 y [Update from FM] (Atnaujinti iš 
FM): sinchronizuoti laiką su FM 
stotimis.

 y [Update from Network] 
(Atnaujinti iš tinklo): 
sinchronizuoti laiką su 
internetinėmis radijo stotimis.

 y [No update] (Neatnaujinti): 
išjungti laiko sinchronizavimą.

 y [Set format] (Nustatyti formatą): 
pasirinkti 12 / 24 valandų formatą.

 y [Set timezone] (Nustatyti laiko 
juostą): nustatyti laiko juostą.

 y [Daylight savings] (Vasaros laikas): 
įjungti arba išjungti vasaros laiką.

Pastaba

 y Jei laiką atnaujinate iš DAB ar FM, vasaros 
laiko nustatymas neturi jokios įtakos.

 y Jei laiką atnaujinate iš tinklo, nustatykite 
teisingą laiko juostą.

Nustatykite sistemos 
kalbą

1 Pasirinkite [System settings] 
(Sistemos nustatymai) > [Language] 
(Kalba).

 � Kalbų sąrašas yra parodomas.

2 Spauskite  / , norėdami pasirinkti 
sistemos kalbą, tuomet spauskite 
OK, norėdami patvirtinti.

Atkurkite visus 
nustatymus

1 Pasirinkite [System settings] 
(Sistemos nustatymai) > [Factory 
Reset] (Gamyklinių nustatymų 
atkūrimas).

2 Spauskite  / , norėdami pasirinkti 
nustatymą, tuomet spauskite OK, 
norėdami patvirtinti.

 y [Yes] (Taip): Atkurti visus radijo 
imtuvo nustatymus į 
numatytuosius gamyklinius 
nustatymus.

 y [No] (Ne): Grįžti į prieš tai buvusį 
meniu.

Patikrinkite programinės 
įrangos atnaujinimo 
informaciją

1 Pasirinkite [System settings] 
(Sistemos nustatymai) > [Software 
update] (Programinės įrangos 
atnaujinimo informacija).

2 Spauskite  / , norėdami pasirinkti 
nustatymą ar jo reikšmę, tuomet 
spauskite OK, norėdami patvirtinti.
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 y [Auto-check setting] (Tikrinti 
automatiškai): pasirinkite ar 
periodiškai ieškoti naujų 
programinės įrangos versijų.

 y [Check now] (Tikrinti dabar): 
nedelsiant ieškoti naujos 
programinės įrangos versijos.

Pastaba

 y Jei radijo imtuvas aptinka, kad nauja 
programinė įranga yra galima, jis klausia 
jūsų, ar jūs norite atnaujinti dabar. Jei 
sutinkate, nauja programinė įranga yra 
parsiunčiama ir įdiegiama.

 y Prieš atlikdami programinės įrangos 
atnaujinimą, įsitikinkite, kad prietaisas yra 
prijungtas prie stabilaus elektros energijos 
tiekimo. Elektros energijos tiekimo 
nutrūkimas programinės įrangos 
atnaujinimo metu gali sugadinti prietaisą.

Atnaujinkite 
mikroprogramą (jei 
galima)

Jei norite atnaujinti mikroprogramą, 
susisiekite su „WOOX Innovations“ dėl 
pagalbos. Nerekomenduojama to daryti 
patiems.

Sužinokite programinės 
įrangos versiją

 y Pasirinkite [System settings] 
(Sistemos nustatymai) > [Info] 
(Informacija).

 � Dabartinės programinės įrangos 
versija parodoma.

Keiskite apšvietimo 
nustatymus

1 Pasirinkite [System settings] 
(Sistemos nustatymai) > [Backlight] 
(Apšvietimas).

2 Spauskite  / , norėdami pasirinkti 
nustatymą ar jo reikšmę, tuomet 
spauskite OK, norėdami patvirtinti.

 y [Timeout] (Atidėjimas): pasirinkite 
ekrano apšvietimo atidėjimą.

 y [Power-on Level] (Šviesumo 
lygis): pasirinkite apšvietimo 
stiprumo lygį.
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8 Naudokitės 
pagrindiniu 
meniu

1 Darbo režime spauskite , norėdami 
pasiekti pagrindinį meniu.

2 Spauskite  /  pakartotinai, 
norėdami pasirinkti [Main menu] 
(Pagrindinis meniu).

3 Spauskite OK, norėdami patvirtinti.

4 Pakartokite 2-3 žingsnius, norėdami 
pasirinkti nustatymą.

 y [Internet radio] (Internetinis 
radijas): pasirinkti internetinio 
radijo režimą.

 y [DAB]: pasirinkti DAB režimą.

 y [FM]: pasirinkti FM režimą.

 y [AUX in]: pasirinkti AUX IN režimą.

 y [Sleep] (Miego laikmatis): 
nustatyti miego laikmatį.

 y [Alarms] (Žadintuvai): nustatyti 
žadintuvą.

 y [System settings] (Sistemos 
nustatymai): pakeisti sistemos 
nustatymus (žiūrėkite skyrių 
„Naudokitės sistemos nustatymų 
meniu“).

Pastaba

 y Jei joks mygtukas nepaspaudžiamas per 
15 sekundžių, meniu išjungiamas.

 y Jūs taip pat galite spausti SOURCE, 
norėdami pasirinkti režimą: internetinis 
radijas, DAB radijas, FM radijas arba AUX IN.

Nustatykite laikrodį ir 
žadintuvą

Pastaba

 y Jūs galite nustatyti du žadintuvus, kad jie 
skambėtų skirtingu metu.

 y Norėdami, kad žadintuvas veiktų tinkamai, 
įsitikinkite, kad laikrodis yra nustatytas 
teisingai.

1 Pasirinkite [Main menu] (Pagrindinis 
meniu) > [Alarms] (Žadintuvai).

 � Jei laikrodis yra nenustatytas, 
žinutė jums praneša, kad reikia 
nustatyti laikrodį.

2 Spauskite OK, norėdami patvirtinti.
 � Dienos skaitmuo mirksi.

3 Spauskite  / , norėdami nustatyti 
dieną, tuomet spauskite OK, 
norėdami patvirtinti.

 � Mėnesio skaitmuo mirksi.

4 Pakartokite 3 žingsnį, norėdami 
nustatyti mėnesį, metus ir laiką 
atitinkamai.

 � [Alarm 1: off [00:00]] (Žadintuvas 
1: išjungtas [00:00]) ir [Alarm 2: 
off [00:00]] (Žadintuvas 2: 
išjungtas [00:00]) pasirinkimai 
yra rodomi.

5	 Pakartokite 3 žingsnį, norėdami 
pasirinkti [Alarm 1: off [00:00]] 
(Žadintuvas 1: išjungtas [00:00]) > 
[Enable:] (Įjungti) [Off] (Išjungtas).

6	 Pakartokite 3 žingsnį, norėdami 
įjungti arba išjungti žadintuvą.

 y [Off] (Išjungtas): išjungti 
žadintuvą.
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 y [Daily] (Kasdien): žadintuvas 
skamba kasdien.

 y [Once] (Kartą): žadintuvas 
skamba vieną kartą.

 y [Weekends] (Savaitgaliai): 
žadintuvas skamba šeštadieniais 
ir sekmadieniais.

 y [Weekdays] (Darbo dienos): 
žadintuvas skamba kasdien nuo 
pirmadienio iki penktadienio.

7 Pakartokite 3 žingsnį, norėdami 
pasirinkti [time] (Laikas) ir tuomet 
nustatykite žadintuvo laiką.

8	 Pakartokite 3 žingsnį, norėdami 
pasirinkti [mode] (Režimas) ir tuomet 
nustatykite žadintuvo šaltinį.

 y [Buzzer] (Pypsėjimas): nustatyti 
pypsėjimą kaip žadintuvo signalą.

 y [Internet radio] (Internetinis 
radijas): pasirinkite paskutinę 
klausytą internetinę radijo stotį 
kaip žadintuvo šaltinį.

 y [DAB]: pasirinkite paskutinę 
klausytą DAB radijo stotį kaip 
žadintuvo šaltinį.

 y [FM]: pasirinkite paskutinę 
klausytą FM radijo stotį kaip 
žadintuvo šaltinį.

9	 Pakartokite 3 žingsnį, norėdami 
pasirinkti [preset] ir tuomet 
pasirinkite paskutinę klausytą arba 
išsaugotą radijo stotį kaip žadintuvo 
šaltinį.

10 Pakartokite 3 žingsnį, norėdami 
pasirinkti [Volume] (Garsumas) ir 
nustatykite žadintuvo garsumą.

11 Pakartokite 3 žingsnį, norėdami 
pasirinkti [Save] (Išsaugoti).

 � Pirmas žadintuvas yra nustatytas.

12 Pakartokite 5-11 žingsnius, norėdami 
nustatyti antrą žadintuvą.

Pastaba

 y Kai žadintuvas yra įjungtas, žadintuvo 
piktograma, skirta pirmam arba antram 
žadintuvui yra rodoma. Norėdami išjungti 
žadintuvą, spauskite  radijo imtuve.

 y Jūs taip pat galite eiti į [System settings] 
(Sistemos nustatymai) > [Time / Date] 
(Laikas / data), norėdami nustatyti laiką ir 
datą (žiūrėkite skyrių „Naudokitės sistemos 
nustatymų meniu“ > „Nustatykite laiką / 
datą“).

Nutildykite žadintuvą

 y Kai žadintuvas skamba, spauskite 
SNOOZE, norėdami pasirinkti 
atidėjimo laiką (minutėmis).

 � Žadintuvas nutildomas ir vėl ima 
skambėti po nustatyto laiko.

Nustatykite miego 
laikmatį

Jūs turite du būdus nustatyti miego 
laikmatį.

Variantas A:
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 y Kai radijas yra įjungtas, spauskite  
(radijo imtuve) arba SLEEP 
(nuotolinio valdymo pultelyje) 
pakartotinai, norėdami pasirinkti 
miego laikmačio trukmę (minutėmis).

 � Radijas automatiškai persijungia į 
budėjimo režimą po nustatyto 
laiko.

 � Kai [Sleep OFF] (Miego laikmatis 
išjungtas) rodoma, miego 
laikmatis yra išjungtas.

Variantas B:

1 Pasirinkite [Main menu] (Pagrindinis 
meniu) > [Sleep] (Miego laikmatis).

2 Spauskite  /  pakartotinai, 
norėdami pasirinkti miego laikmačio 
trukmę (minutėmis).

 � Kai [Sleep OFF] (Miego laikmatis 
išjungtas) rodoma, miego 
laikmatis yra išjungtas.
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9 Kitos funkcijos

Klausykitės išorinio 
prietaiso

Naudodamiesi šiuo radijo imtuvu, jūs 
galite klausytis išorinio audio šaltinio, 
tokio kaip MP3 grotuvo.

1 Prijunkite audio įvesties laidą 
(nepridedamas) su 3,5 mm jungtimi 
abiejuose galuose prie:

 y AUDIO IN lizdo radijo imtuvo 
galinėje dalyje;

 y ausinių lizdo išoriniame prietaise.

2 Spauskite SOURCE pakartotinai, 
norėdami pasirinkti [AUX IN] režimą.

3 Grokite muziką išoriniame prietaise 
(žiūrėkite jo naudojimosi instrukcijų 
knygelę).

Pareguliuokite garsumą

 y Grojimo metu, spauskite + VOL – 
pakartotinai, norėdami 
pareguliuoti garsumą.

Klausykitės per ausines

 y Prijunkite ausines prie  lizdo 
prietaise.

Nutildykite garsumą

 y Grojimo metu, spauskite , 
norėdami nutildyti arba vėl atkurti 
garsumą.



28 LT

10 Prietaiso 
informacija

Pastaba

 y Prietaiso informacija gali keistis be 
išankstinio perspėjimo.

Techniniai duomenys

Stiprintuvas

Išvesties galia 5 W RMS

Ausinių išvestis 3mW x 2, 32 Ω

Dažnis 60 – 20000 Hz, 
±3 dB

Signalo – triukšmo 
santykis

> 65 dBA

Audio In 600 mV (RMS), 
22 kΩ

Wi-Fi

Wi-Fi protokolas 802.11 b/g/n

Radijo imtuvas

Diapazonas (FM) 87,5 – 108 MHz

Dažnio žingsnis 
(DAB)

174.928 – 239.2 MHz 
(Band III)

Jautrumas (FM) <22 dBf (Mono, 
26 dB signalo / 
triukšmo santykis)

Jautrumas (DAB) -98 dBm

Bendra informacija

AC energija 
(energijos 
adapteris)

Prekės ženklas: 
Philips;

Modelis: AS190-
075-AD180;

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

Išvestis: 7,5 V  
1,8 A

Energijos 
suvartojimas 
veikimo režime

<10 W

Energijos 
suvartojimas 
budėjimo režime 
(be Wi-Fi)

<1 W

Matmenys  
(plotis x aukštis x 
gylis)

129 x 104 x 105 mm

Svoris – 
pagrindinio 
prietaiso

0,6 kg
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11 Problemų 
sprendimas

Atsargiai

 y Niekuomet neardykite prietaiso korpuso.

Norėdami išlaikyti galiojančią garantiją, 
niekuomet nebandykite taisyti prietaiso 
patys.

Jei susiduriate su problemomis, kai 
naudojatės šia sistema, pasitikrinkite 
žemiau esančius sprendimus, prieš 
kreipdamiesi pagalbos. Jei problemos 
išspręsti nepavyksta, apsilankykite 
„Philips“ interneto puslapyje (www.
philips.com/support). Kai susisiekiate su 
„Philips“, turėkite prietaisą netoliese, bei 
žinokite modelio bei serijos numerį.

Nėra energijos
 y Įsitikinkite, kad AC srovės laidas 

prijungtas teisingai.

 y Įsitikinkite, kad elektros lizdas veikia.

Nėra garso arba prastas garsas
 y Pareguliuokite garsumą.

 y Patikrinkite, ar prietaisas nėra 
nutildytas arba radijo stotis dar tik 
užkraunama.

 y Patikrinkite, ar ausinės nėra 
prijungtos.

 y Pilnai ištempkite pareguliuokite 
radijo antenos padėtį.

 y Laikykite radijo imtuvą atokiau nuo 
kitų elektroninių prietaisų, kad 
išvengtumėte radijo trikdžių.

 y Patikrinkite bevielio ryšio sujungimą. 
Pasukite ir pareguliuokite bevielio 
ryšio anteną.

Prietaisas nereaguoja
 y Atjunkite prietaisą nuo elektros 

tinklo, prijunkite vėl ir įjunkite 
prietaisą.

 y Patikrinkite ar radijo imtuvas nėra 
budėjimo režime. Jei taip, įjunkite 
radijo imtuvą.

Prastas radijo priėmimas
 y Padidinkite atstumą tarp prietaiso ir 

kitų elektros prietaisų, kad 
išvengtumėte trikdžių.

 y Pilnai ištempkite anteną geresniam 
priėmimui.

 y Patikrinkite bevielio ryšio sujungimą. 
Pasukite ir pareguliuokite bevielio 
ryšio antenos padėtį.

Nepakankamas bevielio ryšio 
signalo stiprumas
 y Patikrinkite atstumą tarp jūsų 

maršrutizatoriaus ir radijo imtuvo.

 y Pasukite ir pareguliuokite bevielio 
ryšio anteną.

Negalima prisijungti prie bevielio 
ryšio tinklo
 y Patikrinkite, ar jūsų bevielio ryšio 

maršrutizatorius yra įjungtas.

 y Patikrinkite, ar jūsų bevielio ryšio 
maršrutizatorius palaiko WPS. 
Naudokite tinkamą įdiegimo metodą 
(PBC arba PIN), norėdami sujungti 
jūsų WPS maršrutizatorių ir radijo 
imtuvą. Jei reikia, žiūrėkite savo 
bevielio ryšio maršrutizatoriaus 
naudojimosi instrukcijų knygelę.

 y Iš naujo nustatykite bevielio ryšio 
nustatymus (žiūrėkite skyrių „Nuo ko 
pradėti“ > „Atlikite pirminį įdiegimą“ 
ir „Naudokitės sistemos nustatymų 
meniu“ > „Keiskite tinklo 
nustatymus“).
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12 Pastaba

Bet kokie pakeitimai ar modifikacijos, 
atliekami šiam prietaisui, kurie nėra 
tiesiogiai patvirtinti „WOOX 
Innovations“, gali panaikinti vartotojo 
teisę naudotis prietaisu.

Suderinamumas

„WOOX Innovations“ deklaruoja, kad šis 
prietaisas atitinka 1999/5/EC direktyvos 
reikalavimus.

EC suderinamumo deklaraciją galite 
peržiūrėti adresu www.philips.com/
support.

Rūpinimasis aplinka

Seno prietaiso ir baterijos 
išmetimas

Jūsų prietaisas pagamintas iš medžiagų, 
kurios gali būti perdirbtos ir panaudotos 
dar kartą.

Jei šis perbraukto konteinerio simbolis 
nurodomas ant produkto, tai reiškia, kad 
produktas atitinka Europos direktyvą 
2012/19/EU.

0890  

Kai kurios stotys kartais neveikia
 y Kai kurios stotys palaiko ribotą 

klausytojų skaičių. Jei pabandysite po 
keleto minučių, jūs galėsite klausytis 
šių stočių.

 y Radijo stotis tuo metu 
netransliuojama. Pabandykite vėliau.

Kai kurios stotys dingsta iš stočių 
sąrašo
 y Kai stotis nustojama transliuoti 

internetu, ji bus pašalinta iš sąrašo. 
Radijo imtuvas nuolat tikrina, ar 
stotys yra transliuojamos. Jei 
transliacijos pratęsiamos, stotis vėl 
atsiras stočių sąraše.

Žadintuvas neveikia
 y Teisingai nustatykite laikrodį / 

žadintuvą.
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Jūsų prietaise yra naudojamos baterijos, 
atitinkančios Europos direktyvą 
2013/56/EU, jų negalima išmesti kartu su 
kitomis buitinėmis atliekomis.

Pasidomėkite apie atskirą elektrinių ir 
elektroninių prietaisų bei baterijų 
surinkimo sistemą. Laikykitės vietinių 
taisyklių ir nemeskite seno produkto 
kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. 
Teisingas atsikratymas senu produktu 
padės sumažinti žalos grėsmę gamtai ir 
žmonių sveikatai.

Pasidomėkite apie atskirą elektrinių ir 
elektroninių prietaisų bei baterijų 
surinkimo sistemą. Laikykitės vietinių 
taisyklių ir nemeskite seno produkto 
kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. 
Teisingas atsikratymas senu produktu 
padės sumažinti žalos grėsmę gamtai ir 
žmonių sveikatai.

Baterijų išėmimas
Norėdami išimti baterijas, žiūrėkite 
skyrių apie baterijų įdėjimą.

Aplinkosaugos informacija
Mes nenaudojome nereikalingų 
pakavimo medžiagų. Pakuotę galima 
lengvai atskirti į tris medžiagas: kartonas 
(dėžutė), poliesterio puta (apsauga) ir 
polietilenas (maišeliai, apsauginės putų 
juostelės).

Jūsų prietaisas pagamintas iš medžiagų, 
kurios gali būti perdirbamos ir 
panaudojamos dar kartą, jei tai atlieka 
specializuota įmonė. Prašome 
pasidomėti vietinėmis taisyklėmis apie 
pakuotės, panaudotų baterijų ir senos 
įrangos išmetimą.

Prekių ženklų pastaba

II klasės įrangos simbolis

II klasės įrenginys su dviguba izoliacija.
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