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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 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 prietaise;

 y Išimkite baterijas, jei laikrodžio-radijo imtuvo 
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.

Rizika praryti baterijas!

 y Prietaise ar nuotolinio valdymo pultelyje gali būti 
naudojamos tabletės pavidalo baterijos, kurias 
galima praryti. Visuomet laikykite baterijas vaikams 
nepasiekiamoje vietoje! Prarijus, baterijos gali 
sukelti rimtų sveikatos sutrikimų ar mirtį. Stiprūs 
vidiniai nudeginimai gali atsirasti per dvi valandas 
nuo baterijos patekimo į virškinimo traktą.

 y Jei įtariate, kad baterija buvo praryta ar kitaip 
pateko į bet kokią kūno dalį, nedelsiant kreipkitės į 
medikus.

 y Keisdami baterijas, visuomet laikykite visas naujas 
ir senas baterijas vaikams nepasiekiamoje vietoje. 
Įsitikinkite, kad baterijų skyrelis yra tinkamai 
uždarytas, pakeitus baterijas.

 y Jei baterijų skyrelio tinkamai uždaryti nepavyksta, 
nesinaudokite prietaisu. Laikykite jį vaikams 
nepasiekiamoje vietoje ir susisiekite su gamintoju.

Pastaba

 y Informacinė prietaiso plokštelė yra ant prietaiso 
apatinės dalies.
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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 FM radijo stočių;

 y matyti laiką;

 y nustatyti du žadintuvus.

Ką rasite dėžutėje
Patikrinkite pakuotės turinį:

 y Laikrodis – radijo imtuvas;

 y Spausdinta medžiaga.
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... Jūsų laikrodis – radijo imtuvas

1. SCAN/SLEEP
 y Ieškoti ir išsaugoti radijo stotis automatiškai.

 y Nustatyti miego laikmatį.

2.  /RADIO
 y Įjungti arba išjungti radiją.

3. SET TIME/PRESET
 y Nustatyti laiką.

 y Išsaugoti FM radijo stotis rankiniu būdu.

 y Pasirinkti išsaugotą radijo stotį.

4. HOUR/MIN/-TUNING+
 y Pareguliuoti valandas ir minutes.

 y Nustatyti FM radijo stotis.

5. SNOOZE/BRIGHTNESS
 y Atidėti žadintuvo skambėjimą.

 y Pareguliuoti ekrano ryškumą.

6. Ekranėlis
 y Rodo dabartinę prietaiso būseną.

7.  /  / -VOLUME +
 y Nustatyti žadintuvą.

 y Įjungti arba išjungti žadintuvą.

 y Pareguliuoti garsumą.

Laikrodžio – radijo imtuvo apžvalga
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3. Nuo ko pradėti

Visuomet sekite nurodymus šiame skyriuje nurodyta 
tvarka.

Įdiekite baterijas

Atsargiai

 y Sprogimo pavojus! Laikykite baterijas atokiau 
nuo karščio, tiesioginių saulės spindulių ar 
ugnies. Niekuomet nemeskite baterijų į ugnį.

 y Sprogimo pavojus, jei baterijos yra netinkamai 
pakeičiamos. Pakeiskite tik tokiomis pačiomis 
arba to paties tipo baterijomis.

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

Pastaba

 y Prietaisas veikia tik naudojant AC elektros tinklo 
energiją. Ličio CR3032 baterija yra tik atsargos 
priemonė laikrodžio ir žadintuvo nustatymams.

 y Kai elektros tiekimas nutraukiamas, ekrano 
apšvietimas išsijungia.

Naudojant pirmą kartą:
Išimkite apsauginę juostelę, norėdami aktyvuoti 
bateriją.

Norėdami pakeisti bateriją:
1. Pastumkite užraktą į kairę ir ištraukit baterijos 

skyrelį.

2. Įdėkite vieną CR2032 bateriją, kaip parodyta.
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... Nuo ko pradėti

Prijunkite energijos tiekimą

Atsargiai

 y Rizika sugadinti prietaisą! Įsitikinkite, kad 
elektros tinklo įtampa atitinka įtampą, nurodytą 
šio prietaiso galinėje arba apatinėje dalyje.

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

Prijunkite adapterį prie elektros lizdo sienoje.

Nustatykite laikrodį
1. Budėjimo režime, nuspauskite ir palaikykite SET 

TIME dvi sekundes, norėdami aktyvuoti laikrodžio 
nustatymo režimą.

 � Valandų ir minučių skaitmenys mirksi.

2. Spauskite HOUR ir MIN pakartotinai, norėdami 
nustatyti valandas ir minutes atitinkamai.

3. Spauskite SET TIME, norėdami patvirtinti.
 � Nustatytas laikas rodomas.

Įjunkite
Spauskite , norėdami įjungti radiją.

 � Prietaisas persijungia į FM imtuvo režimą.

Perjunkite į ECO budėjimo režimą

Spauskite  dar kartą, norėdami perjungti prietaisą į 
ECO budėjimo režimą.

 � Laikrodis (jei nustatytas) rodomas.
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4. Klausykitės FM radijo

Paruoškite FM anteną
Geresniam priėmimui, pilnai ištempkite ir pareguliuokite 
laidinę anteną.

Pastaba

 y Norėdami išvengti trikdžių, anteną laikykite kuo 
atokiau nuo kitų elektros prietaisų.

Nustatykite FM radijo stotis
1. Spauskite  RADIO, norėdami įjungti FM radijo 

imtuvą.

2. Nuspauskite ir palaikykite – TUNING + dvi 
sekundes.

 � Laikrodis – radijo imtuvas automatiškai 
suranda stotį su pakankamai stipriu signalu.

3. Pakartokite 2 žingsnį, norėdami surasti daugiau 
radijo stočių.

Norėdami rankiniu būdu surasti radijo stotį:
Imtuvo režime, spauskite – TUNING + pakartotinai, kol 
rasite reikiamą dažnį.

Automatiškai išsaugokite FM radijo 
stotis

Pastaba

 y Jūs galite išsaugoti ne daugiau kaip 30 FM radijo 
stočių.

FM imtuvo režime, nuspauskite ir palaikykite SCAN dvi 
sekundes.

 � Laikrodis – radijo imtuvas išsaugo visas 
galimas FM radijo stotis.

 � Pirma išsaugota radijo stotis ima groti 
automatiškai.

Išsaugokite FM radijo stotis rankiniu 
būdu

Pastaba

 y Jūs galite išsaugoti ne daugiau kaip 30 FM radijo 
stočių.

1. FM imtuvo režime, nustatykite pageidaujamą FM 
radijo stotį.

2. Nuspauskite ir palaikykite PRESET dvi sekundes.
 � Stoties numeris ima mirksėti.

3. Spauskite HOUR arba MIN, norėdami pasirinkti 
numerį.

4. Spauskite PRESET, norėdami patvirtinti.

5. Pakartokite 1-4 žingsnius, norėdami išsaugoti kitas 
radijo stotis.

Pastaba

 y Norėdami ištrinti išsaugotą radijo stotį, 
išsaugokite naują stotį jos vietoje.
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... Klausykitės FM radijo

Pasirinkite išsaugotą FM radijo stotį
FM imtuvo režime, spauskite PRESET pakartotinai, 
norėdami pasirinkti išsaugotą radijo stotį.

Pareguliuokite garsumą
Klausydamiesi FM radijo, spauskite – VOLUME + 
pakartotinai, norėdami padidinti arba sumažinti 
garsumą.
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5. Nustatykite žadintuvą – laikmatį

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

Pastaba

 y Įsitikinkite, kad laikrodis yra nustatytas teisingai.

1. Budėjimo režime, nuspauskite ir palaikykite  arba 
 dvi sekundes, kad aktyvuotumėte žadintuvo 
nustatymo režimą.

 � Valandų ir minučių skaičiai bei žadintuvo 
piktograma ( arba ) ima mirksėti.

2. Spauskite HOUR ir MIN pakartotinai, norėdami 
nustatyti valandas ir minutes.

3. Spauskite  arba , norėdami patvirtinti.

4. Spauskite HOUR arba MIN, norėdami pasirinkti 
žadintuvo skambučio šaltinį: pypsėjimą ar 
paskutinę klausytą radijo stotį.

5. Spauskite  arba , norėdami patvirtinti.

Patarimas

 y Žadintuvo garsumas yra nereguliuojamas, bet po 
truputį stiprėja, kad švelniai jus pažadintų.

Įjunkite / išjunkite žadintuvą
Spauskite  arba  pakartotinai, norėdami įjungti 
arba išjungti žadintuvą.
��  arba  yra rodomas ekrane, jei žadintuvas 

įjungtas ir pradingsta, kai išjungiamas.

 y Norėdami sustabdyti žadintuvo skambėjimą, 
spauskite atitinkamai  arba .

 � Žadintuvas vėl skambės kitą dieną.

Atidėkite žadintuvą
Kai žadintuvas skamba, spauskite SNOOZE.

 � Žadintuvo garsas nutildomas ir vėl ima 
skambėti po 9 minučių.
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6. Kitos funkcijos

Nustatykite miego laikmatį

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

 � Šis laikrodis – radijo imtuvas persijungs į 
budėjimo režimą automatiškai, praėjus 
nustatytam laikui.

Norėdami išjungti miego laikmatį:
Miego laikmačio režime spauskite SLEEP pakartotinai, 
kol [OFF] (Išjungta) parodoma.

Pareguliuokite ekrano ryškumą

Spauskite BRIGHTNESS pakartotinai, norėdami 
pasirinkti ekrano ryškumo lygį:

 y Ryškus

 y Vidutinis

 y Neryškus
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7. Prietaiso informacija

Pastaba

 y Prietaiso informacija gali keistis be išankstinio 
perspėjimo.

Techniniai duomenys

Stiprintuvas

Išvesties galia 0,7 W RMS

Dažnis 75 Hz – 12.5 KHz, ±3 dB

Imtuvas

Imtuvo diapazonas (FM) 87,5 – 108 MHz

Reguliavimo žingsnis 50 KHz

- Mono, 26 dB signalo / 
   triukšmo santykis

<22 dBf

Paieškos jautrumas <35 dBf

Bendras harmoninis 
iškraipymas

<2%

Signalo / triukšmo 
santykis

>50 dB

Garsiakalbis

Garsiakalbio varža 8 Ω

Garsiakalbio tvarkyklė 1 x 1,5‘‘ pilnos apimties

Jautrumas 81 ± 3 dB/m/W

Bendra informacija

Energijos tiekimas 
(adapteris)

Prekės ženklas: Philips

Modelis: GQ05-050050-AG

Įvestis: 100-240 V ~, 
50/60 Hz, 0,3 A MAx

Išvestis: DC 5V, 500 mA

Energijos suvartojimas 
veikimo metu

1,5 W

Energijos suvartojimas ECO 
budėjimo režime

< 1 W

Matmenys – 
pagrindinio prietaiso  
(plotis x aukštis x gylis) 

185 x 85 x 81 mm

Svoris – 
pagrindinio prietaiso

0,3 kg
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8. Problemų sprendimas

Įspėjimas

 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.

 y Laikrodis – radijo imtuvas nereaguoja

 y Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo, prijunkite 
vėl ir įjunkite prietaisą.

Prastas radijo priėmimas
 y Padidinkite atstumą tarp laikrodžio – radijo imtuvo 

ir kitų elektronikos prietaisų, kad išvengtumėte 
radijo trikdžių.

 y Pilnai ištempkite anteną ir pareguliuokite antenos 
padėtį.

Žadintuvas neveikia
 y Teisingai nustatykite laikrodį ir žadintuvą.
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9. Pastaba

Bet kokie šio prietaiso pakeitimai ar modifikacijos, kurios 
nėra patvirtintos Gibson Innovations, gali panaikinti 
vartotojo teisę naudotis prietaisu.

Šis prietaisas atitinka Europos Bendrijos radijo trikdžių 
reikalavimus.

Rūpinimasis aplinka
Atsikratymas atitarnavusiu produktu ir 
baterija

Jūsų prietaisas pagamintas iš medžiagų ir dalių, 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.

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

Laikykitės vietinių taisyklių ir pasidomėkite apie 
panaudotų baterijų surinkimą, nes teisingas 
atsikratymas senu produktu padės sumažinti žalos 
grėsmę gamtai ir žmonių sveikatai.

Baterijų išėmimas
Norėdami išimti baterijas, žiūrėkite skyrelį apie baterijų 
įdiegimą.

Aplinkosaugos informacija
Mes nenaudojome nereikalingų pakavimo medžiagų. 
Pakuotę galima lengvai atskirti į tris medžiagas: 
kartonas (dėžutė), popieriaus masė (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.
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Daugiau apie firmos “Philips” gaminius galite sužinoti 
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:

http://www.philips.com
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