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1 Fontos!
Biztonság
a Olvassa el az utasításokat.
b Őrizze meg az utasításokat.
c Ügyeljen a figyelmeztetésekben
foglaltakra.
d Kövesse az utasításokat.
e Óvja a készüléket a víztől.

valami, a készüléket eső vagy nedvesség
érte, nem működik megfelelően vagy
leejtették.
m Akkumulátor használata VIGYÁZAT
– Az akkumulátorszivárgás személyi
sérülést, tárgyak/eszközök vagy magának
a készüléknek a károsodását okozhatja,
ezért:
• Megfelelően helyezze be az
akkumulátort.
• Távolítsa el az akkumulátort, ha a
készülék hosszabb ideig használaton
kívül van.
n A készüléket ne tegye ki cseppenő,
fröccsenő folyadéknak.

f A tisztítást kizárólag száraz ruhával
végezze.

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

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

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

h Ne helyezze a készüléket hőt kibocsátó
eszközök, így fűtőtestek, fűtőnyílások,
kályhák vagy működésük során hőt
termelő készülékek (pl. erősítők)
közelébe.

q A gombelemek lenyelésének veszélye!
• A készülék gombelemet tartalmazhat,
amely esetlegesen lenyelhető. Minden
esetben tartsa az elemet gyermekektől
távol! Az elem lenyelése súlyos sérülést
vagy halált okozhat. A lenyelést követő
két órán belül súlyos belső égési
sérülések jöhetnek létre.
• Ha úgy gondolja, hogy az elem a
szervezetébe került, (pl. lenyelte),
azonnal forduljon orvoshoz.
• Ha elemet cserél, tartsa gyermekektől
távol az új és a használt elemeket is.
Elemcsere után győződjön meg arról,
hogy az elemtartó rekesz megfelelően
le van zárva.
• Ha az elemtartó rekeszt nem lehet
megfelelően lezárni, ne használja
tovább a terméket. Tartsa gyermekektől
távol, és lépjen kapcsolatba a gyártóval.

i Tilos a hálózati kábelre rálépni vagy
azt becsípni, különös tekintettel
ott, ahol az a csatlakozó-aljzatokba,
készülékcsatlakozókba illeszkedik, vagy
ott, ahol kilép a készülékből.
j Kizárólag a gyártó által javasolt
tartozékokat használja.
k Vihar idején, vagy ha hosszabb ideig nem
használja a lejátszót, húzza ki a készülék
csatlakozóját a hálózatból.
l A készülék javítását, szervizelését bízza
szakemberre. A készüléket a következő
esetekben kell szervizeltetni: a készülék
bármilyen módon megsérült, például
sérült a hálózati kábel vagy csatlakozó,
folyadék került a készülékbe, ráesett
2
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Figyelem
•• A készülék borítását megbontani tilos.
•• Tilos a készülék bármely alkatrészének a kenése.
•• Tilos a készüléket más elektromos berendezésre

segít megelőzni a környezet és az emberi
egészség károsodását.

ráhelyezni.

•• Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfény, nyílt láng
vagy hő hatásának.

•• Ügyeljen rá, hogy a hálózati kábel vagy csatlakozó

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

Megjegyzés
A WOOX Innovations által kifejezetten jóvá
nem hagyott változtatások és átalakítások a
készüléken semmissé tehetik a felhasználó jogait
e termék működtetésére vonatkozóan.

Ez a termék megfelel az Európai
Közösség rádióinterferenciára vonatkozó
követelményeinek.

A termék akkumulátorai megfelelnek a
2006/66/EK európai irányelv követelményeinek,
ezért ne kezelje ezeket háztartási
hulladékként.Tájékozódjon az akkumulátorok
szelektív hulladékkezelésére vonatkozó helyi
szabályozásokról, mivel a feleslegessé vált
akkumulátorok helyes kiselejtezésével segít
megelőzni a környezet és az emberi egészség
károsodását.
Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók
A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges
csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani
a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható
legyen a következő három anyagra: karton
(doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén
(zacskó, védő habfólia).
A rendszerben található anyagokat erre
specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni
és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a
csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és
régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi
előírásokat.

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

A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekes
kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre
vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv.
Tájékozódjon az elektromos és elektronikus
termékek szelektív hulladékként történő
gyűjtésének helyi feltételeiről.
Cselekedjen a helyi szabályozásoknak
megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket
gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól. A
feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével
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2 Az Ön órás
rádiója
Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és
üdvözöljük a Philips világában! A Philips által
biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja
termékét a www.philips.com/welcome oldalon.

Bevezetés
Ezen az órás rádión a következő funkciók
használhatók:
• hallgathat FM-rádiót
• Pontos idő
• ébresztés berregéssel vagy kedvenc rádiós
műsorával
• kétféle ébresztés beállítása különböző
időpontokra.

A doboz tartalma
Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát:
• Főegység (beépített akkumulátorral) 1 db
• Hálózati adapter, 1 db
• Felhasználói útmutató, 1 db
• Gyors áttekintő útmutató, 1 db
• MP3-csatlakozókábel x 1

4
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A főegység áttekintése
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a + TUNING • Hangoljon be egy rádióállomást.
b REPEAT ALARM/BRIGHTNESS
CONTROL
• Az ébresztés ismétlése.
• A kijelző fényerejének beállítása.
c AL1, AL2
• Ébresztés bekapcsolása/kikapcsolása.
• Az ébresztési idő beállításának
aktiválása.
• Az ébresztési beállítások megtekintése.
d

•
•

/ SOURCE
A készülék be- és kikapcsolása.
Váltás az FM rádiólejátszás, az MP3 link
bemenet és az időmegjelenítés között.

e - VOLUME +
• A rádió hangerejének beállítása.
f Elemtartó rekesz
g FM ANT
• Csatlakoztatott FM-rádióantenna.
h DC 5V
• Tápcsatlakozó-aljzat.
i MP3 LINK
• Audiobemeneti csatlakozó (3,5 mm-es
belső átmérő) külső audioeszközhöz.
j SLEEP
• Kikapcsolási időzítő beállítása.
k SET TIME/PROG
• Az óra időbeállításának bekapcsolása.
• Rádióállomások beprogramozása.
l PRESET +/PRESET • Dátum, idő és ébresztési idő beállítása.
• Válassza ki az időformátumot.
• Tárolt rádiócsatorna kiválasztása.
m DATE
• Előre megadott időpont, hónap, nap és
év megjelenítése.
n Kijelzőpanel

6
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3 Kezdő lépések

Az akkumulátor cseréje:

A fejezetben bemutatott műveleteket a
megadott sorrendben végezze el.
Ha felveszi a kapcsolatot a vevőszolgálattal,
kérni fogják a készülék típus- és sorozatszámát.
A típusszám és a sorozatszám a készülék alsó
részén található. Írja ide a számokat:
Típusszám: __________________________
Sorozatszám: ___________________________

Akkumulátor bekapcsolása
Vigyázat
•• Robbanásveszély! Az elemeket tartsa távol hő- vagy

tűzforrástól, illetve napfénytől. Az elemeket tilos tűzbe
dobni.
•• Fennáll a termék károsodásának veszélye! Ha a készülék
hosszabb ideig használaton kívül van, vegye ki az elemet.
•• Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak, így azokat
használat után megfelelően kell kezelni.

Távolítsa el a védőfület az akkumulátor
aktiválásához.

1
2
3

Nyissa ki az elemtartó rekesz fedelét.
Helyezzen be egy CR2025 típusú lítium
elemet a polaritás jelzéseinek megfelelően
(+/-).
Zárja be az elemtartó rekeszt.
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Tápcsatlakozás bekötése
Vigyázat
•• Fennáll a termék károsodásának veszélye! Győződjön

meg arról, hogy a tápfeszültség megegyezik-e a készülék
hátoldalán vagy alján feltüntetett értékkel.
•• Áramütésveszély! A váltakozó áramú hálózati adapter
kihúzásakor minden esetben a csatlakozódugónál fogva
húzza ki azt az aljzatból. A kábelt tilos húzni.
•• Mielőtt csatlakoztatná a váltakozó áramú hálózati
adaptert, győződjön meg róla, hogy minden mást
csatlakoztatott.

1

Csatlakoztassa a hálózati adaptert
• a főegység hátoldalán található DC IN
(DC 5V) csatlakozóhoz és
• a fali aljzathoz.

5

Idő és dátum beállítása
1
2
3

8

Óra üzemmódban tartsa 2 másodpercig a
SET TIME/PROG gombot.
Nyomja meg a PRESET +/PRESET gombot.
»» 12 órás vagy 24 órás időformátum
kiválasztása.
A jóváhagyáshoz nyomja meg a SET TIME/
PROG gombot.
»» Az órát jelző számjegyek villogni
kezdenek.
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Az óra beállításához ismételje meg a 2. és
3. lépést.
A perc beállításához ismételje meg a 2. és
3. lépést.
Az év beállításához ismételje meg a 2. és
3. lépést.
A hónap beállításához ismételje meg a 2.
és 3. lépést.
A nap beállításához ismételje meg a 2. és
3. lépést.

Előre beállított dátum megjelenítése

1

Nyomja meg többször a DATE gombot.
»» Az óra ideje, a hónap, a nap és az év ez
után jelenik meg.

4 Rádió hallgatása

Rádióállomások kézi
beprogramozása
Megjegyzés

Rádióállomások behangolása
1
2

A rádió bekapcsolásához nyomja meg
ismételten a SOURCE gombot.
»» FM és megjelenik az aktuális
rádiófrekvencia.
A +/- (itt: + TUNING -) gomb ismételt
megnyomásával hangolhat be egy
rádióállomást.

Állítsa be a hangerőszintet
1

Nyomja meg többször a +/- gombot (itt:
- VOLUME +).

•• Legfeljebb 20 előre beállított rádióállomás
beprogramozására van lehetőség.

1
2
3
4
5
6

Rádióállomások önműködő
beprogramozása
Megjegyzés

A rádió bekapcsolásához nyomja meg
ismételten a SOURCE gombot.
A +/- (itt: + TUNING -) gomb ismételt
megnyomásával hangolhat be egy
rádióállomást.
Nyomja meg a SET TIME/PROG gombot.
»» A programszám villogni kezd.
A PRESET +/PRESET - gomb többszöri
lenyomásával válasszon előre beállított
programszámot.
A megerősítéshez nyomja meg a SET
TIME/PROG gombot.
További állomások beprogramozásához
ismételje meg a fenti lépéseket.
Tanács

•• Egy beprogramozott állomás törléséhez tároljon másik
állomást a helyére.

•• Legfeljebb 20 előre beállított rádióállomás
beprogramozására van lehetőség.

1
2

A rádió bekapcsolásához nyomja meg
ismételten a SOURCE gombot.
Tartsa lenyomva a SET TIME/PROG
gombot 2 másodpercig.
»» A készülék a vétel erőssége szerint
programozza be a fogható állomásokat.
»» Az elsőnek beprogramozott
rádiócsatorna automatikusan lejátszásra
kerül.

Tárolt rádióállomás
kiválasztása
1
2

A rádió bekapcsolásához nyomja meg
többször a SOURCE gombot.
A PRESET +/PRESET - gombbal válasszon
rádióállomást.

HU
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5 Ébresztési
időzítő beállítása

Az ébresztési időzítő be-/
kikapcsolása
Megjegyzés
•• Ellenőrizze, hogy sikeresen beállította-e az
ébresztéseket.

Az ébresztés időpontjának
beállítása

1

Kétféle ébresztés állítható be.

Nyomja meg kétszer a AL1 vagy a AL2
gombot.
»» Ha az ébresztés be van kapcsolva,
megjelenik a vagy a szimbólum.
»» Ha az ébresztés ki van kapcsolva, a
vagy a szimbólum nem látható.

Megjegyzés
•• Mielőtt hozzáfogna, ellenőrizze, hogy az óra ideje
megfelelően van-e beállítva.

1
2

3
4
5
6
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Tartsa nyomva az AL1 (vagy a AL2)
gombokat 2 másodpercig.
Nyomja meg a PRESET +/PRESET gombot.
»» A készülék kiválasztja az ébresztés
hangjelzését.
•
•

FM: Az előre beállított rádióállomás.
: A berregés.

Nyomja meg a AL1 (vagy a AL2) gombot
a jóváhagyáshoz.
»» Az órát jelző számjegyek villogni
kezdenek.

Az ébresztési beállítások
megtekintése
1

Nyomja meg a AL1/AL2 gombot.

Ébresztés ismétlése
1

Az óra beállításához ismételje meg a 2. és
3. lépést.

Amikor megszólal az ébresztési hangjelzés,
nyomja meg a REPEAT ALARM/
BRIGHTNESS CONTROL gombot.
»» Az ébresztés 9 perccel később
megismétlődik.

A perc beállításához ismételje meg a 2. és
3. lépést.

Az ébresztés leállítása

Ismételje meg a 2 és 3. lépést az ébresztési
hangjelzés hangerejének beállításához (max.
32).

1

HU

Az ébresztési hang megszólalásakor, nyomja
meg a megfelelő, AL1 vagy AL2 gombot.
»» Az ébresztés megszakad, de az
ébresztési beállítások megmaradnak.

6 Egyéb jellemzők
Elalvási időzítő beállítása
Beállíthatja az rádiót, hogy egy bizonyos idő után
automatikusan kikapcsoljon.

1

Nyomja meg többször a SLEEP
gombot egy előre beállított időtartam
kiválasztásához.
»» Megjelenik az elem.
»» Az utolsó 5 percben a hangerő
fokozatosan csökken.

Az elalvási időzítő kikapcsolása:

1

Nyomja meg többször a SLEEP gombot,
amíg a (ki) jelzés megjelenik.
»» A felirat eltűnik.

A kijelző fényerejének
beállítása
1

Nyomja meg többször a REPEAT ALARM/
BRIGHTNESS CONTROL gombot.

Külső eszköz hallgatása
Ezzel a készülékkel hangfájlok is lejátszhatók
külső eszközről.

1

2
3

Csatlakoztassa az MP3-csatlakozókábelt
• a MP3 LINK csatlakozóhoz a készülék
hátulján és
• a külső eszköz audiokimeneti
csatlakozójához (általában a fejhallgató
aljzathoz).
Nyomja meg többször a SOURCE gombot
az audiobemenet kiválasztásához a MP3
LINK csatlakozóról.
»» A
és a
jelzés megjelenik.
Nyomja meg a +/- gombot (itt: - VOLUME
+) többször a hangerő beállításához.
HU
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7 Termékadatok
Megjegyzés
•• A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül
módosítható.

Termékjellemzők
Tuner (FM)
Hangolási tartomány
Érzékenység
- Monó, 26 dB H/Z arány
Keresési szelektivitás
Teljes harmonikus torzítás
Jel-zaj arány

87,5 - 108 MHz
< 22 dBf
> 28 dBf
< 3%
> 50 dB

Általános információk
Tápfeszültség

Teljesítményfelvétel
Méretek
– Főegység
(sz x ma x mé)
Tömeg
- Csomagolással
- Főegység

12
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Típus: TPA107-50050-EU
(F) (Philips)
Bemenet: 100–240 V ~,
50/60 Hz, 0,5 A
Kimenet: 5,0 V
1,0 A
4,0 W
185 x 52 x 85 mm
0,49 kg
0,36 kg

8 Hibakeresés
Figyelem
•• A termék borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert
ezzel a garancia érvényét veszíti.
Ha a készülék használata során problémákba
ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt
szakemberhez fordulna. Ha a probléma
továbbra is fennáll, látogasson el a Philips
weboldalára (www.philips.com/support) Ha
felveszi a kapcsolatot a vevőszolgálattal, legyen
a közelben a termék, és készítse elő a termék
típusszámát és sorozatszámát.
Nincs áram
• Ellenőrizze a tápkábel megfelelő
csatlakozását.
• Ellenőrizze, hogy a hálózati tápellátás
rendelkezik-e feszültséggel.
Nincs hang
•• Állítsa be a hangerőszintet
Az egység nem reagál
•• Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a hálózati
csatlakozódugót, majd kapcsolja be ismét a
rendszert.
Rossz minőségű rádióvétel
•• Növelje a távolságot a készülék és a TV
vagy a videomagnó között.
•• Húzza ki teljesen az antennát.
•• Csatlakoztasson inkább kültéri antennát.
Az időzítő nem működik
•• Állítsa be helyesen az órát.
•• Kapcsolja be az időzítőt.
Kitörlődött az óra vagy az időzítő beállítása
•• Cserélje ki az akkumulátort.
•• Megszakadt a tápellátás, vagy ki lett húzva
a tápkábel.
•• Állítsa alaphelyzetbe az órát vagy az
időzítőt.

HU

13

2014 © WOOX Innovations Limited.
All rights reserved.
Philips and the Philips’ Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke
Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from
Koninklijke Philips N.V.
AJ1003_12_UM_V5.0

