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Ważne

Bezpieczeństwo
Ważne informacje dotyczące
bezpieczeństwa
• Nie wolno narażać urządzenia na
kontakt z kapiącą lub pryskającą
wodą.
• Nie wolno stawiać na urządzeniu
potencjalnie niebezpiecznych
przedmiotów (np. naczyń
wypełnionych płynami czy
płonących świec).
• Jeśli urządzenie jest podłączone
do gniazdka za pomocą przewodu
zasilającego lub łącznika, ich wtyki
muszą być łatwo dostępne.
• W celu zapewnienia właściwej
wentylacji upewnij się, że z każdej
strony urządzenia zachowany jest
odpowiedni odstęp.
• OSTRZEŻENIE dotyczące
korzystania z baterii. Aby zapobiec
wyciekowi elektrolitu z baterii, który
może doprowadzić do obrażeń
ciała, uszkodzenia mienia lub
uszkodzenia urządzenia:
• Wkładaj baterie w prawidłowy
sposób, zgodnie ze znakami + i umieszczonymi na urządzeniu.
• Baterie i akumulatory
(dołączone lub zamontowane)
należy zabezpieczyć przed
oddziaływaniem wysokich
temperatur (światłem
słonecznym, ogniem itp.).
• Wyjmuj baterie, jeśli nie
korzystasz z zestawu przez długi
czas.
• Korzystaj wyłącznie z dodatków
oraz akcesoriów wskazanych przez
producenta.
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Ryzyko połknięcia
baterii!
•

•

•

•

Urządzenie może zawierać baterię
monetową/pastylkową, która
może zostać połknięta. Zawsze
trzymaj baterie poza zasięgiem
dzieci! Połknięcie baterii może
spowodować poważne obrażenia
lub śmierć. W ciągu dwóch godzin
od połknięcia mogą wystąpić
poważne oparzenia wewnętrzne.
Jeśli przypuszczasz, że bateria
została połknięta lub w inny sposób
znalazła się pod skórą, natychmiast
zgłoś się na pogotowie.
Podczas wymiany baterii trzymaj
nowe i zużyte baterie poza
zasięgiem dzieci. Po wymianie
baterii upewnij się, że komora
baterii jest zabezpieczona.
Jeśli komora baterii nie może zostać
w pełni zabezpieczona, przerwij
korzystanie z urządzenia. Trzymaj je
poza zasięgiem dzieci i skontaktuj
się z producentem.
Ostrzeżenie
•• Nie zdejmuj obudowy tego urządzenia.
•• Nie smaruj żadnej części urządzenia.
•• Postaw urządzenie na płaskiej, twardej i
stabilnej powierzchni.

•• Nigdy nie stawiaj tego urządzenia na innym
urządzeniu elektronicznym.

•• Z urządzenia można korzystać tylko w

pomieszczeniach. Chroń urządzenie przed
wodą, wilgocią i naczyniami wypełnionymi
cieczami.
•• Nigdy nie wystawiaj urządzenia na
działanie promieni słonecznych, źródeł
otwartego ognia lub ciepła.

Uwaga
Firma Gibson Innovations niniejszym
oświadcza, że ten produkt spełnia
wszystkie niezbędne wymagania
oraz inne ważne wytyczne dyrektywy
2014/53/UE. Deklarację zgodności
można znaleźć na stronie internetowej
www.philips.com/support.

Ten produkt został wykonany z wysokiej
jakości materiałów i elementów,
które nadają się do ponownego
wykorzystania.

Jeśli produkt został opatrzony
symbolem przekreślonego pojemnika
na odpady, oznacza to, iż podlega
on postanowieniom dyrektywy
europejskiej 2012/19/UE.
Informacje na temat wydzielonych
punktów składowania zużytych
produktów elektrycznych
i elektronicznych można uzyskać
w miejscu zamieszkania.
Prosimy postępować zgodnie z
wytycznymi miejscowych władz i nie
wyrzucać tego typu urządzeń wraz
z innymi odpadami pochodzącymi
z gospodarstwa domowego.
Prawidłowa utylizacja starych
produktów pomaga zapobiegać
zanieczyszczeniu środowiska
naturalnego oraz utracie zdrowia.

Produkt zawiera baterie opisane
w treści dyrektywy 2013/56/UE, których
nie można zutylizować z pozostałymi
odpadami domowymi.
Należy zapoznać się z lokalnymi
przepisami dotyczącymi utylizacji
baterii, ponieważ ich prawidłowa
utylizacja pomaga zapobiegać
zanieczyszczeniu środowiska
naturalnego oraz utracie zdrowia.
Ochrona środowiska
Producent dołożył wszelkich starań,
aby wyeliminować zbędne środki
pakunkowe. Użyte środki pakunkowe
można z grubsza podzielić na trzy
grupy: tektura (karton), pianka
polistyrenowa (boczne elementy
ochronne) i polietylen (worki foliowe,
folia ochronna).
Urządzenie zbudowano z materiałów,
które mogą zostać poddane utylizacji
oraz ponownemu wykorzystaniu przez
wyspecjalizowane przedsiębiorstwa.
Prosimy zapoznać się z lokalnymi
przepisami dotyczącymi utylizacji
materiałów pakunkowych,
rozładowanych baterii i akumulatorów
oraz zużytych urządzeń elektronicznych.
Uwaga

•

Tabliczka znamionowa znajduje
się z tyłu urządzenia.

PL

3

2 Radio FM/DAB
Gratulujemy zakupu i witamy wśród
klientów firmy Philips!
Aby w pełni skorzystać z obsługi
świadczonej przez firmę Philips, należy
zarejestrować zakupiony produkt na
stronie www.philips.com/welcome.

Wstęp
Dzięki temu urządzeniu można cieszyć
się zarówno stacjami radia FM, jak i
cyfrową transmisją dźwięku (DAB).

Informacje o transmisji
DAB
Cyfrowe radio DAB to nowy sposób
transmisji radiowej za pomocą sieci
przekaźników naziemnych. Zapewnia
on słuchaczom większą różnorodność
dostępnych treści i informacji oraz
krystalicznie czysty, pozbawiony
trzasków dźwięk.
• To rozwiązanie technologiczne
umożliwia dostrojenie odbiornika
do najsilniejszego dostępnego
sygnału.
• W przypadku stacji radiowych
DAB nie ma konieczności
zapamiętywania częstotliwości, a
stacje są wyszukiwane za pomocą
nazw, więc programowanie odbywa
się bez pomyłek.
Co to jest multipleks?
Zasada funkcjonowania cyfrowego
radia jest oparta na pojedynczych
blokach częstotliwości, określanych
mianem multipleksów. Każdy
multipleks obejmuje określone widmo
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częstotliwości, np. Zakres III dla
transmisji DAB.
NADAWCY DAB I SEGMENTY DLS
Każdy nadawca w systemie DAB (lub
operator multipleksu) zapewnia również
usługi tekstowe oraz dodatkowe dane
towarzyszące dźwiękowi.
Niektóre programy obsługują segmenty
etykiet dynamicznych (DLS). Są
to informacje widoczne w postaci
tekstu przewijanego na wyświetlaczu
radia DAB. Stacje mogą nadawać w
ten sposób najnowsze wiadomości,
informacje dla podróżujących, prognozę
pogody, informacje dotyczące aktualnie
nadawanych i kolejnych audycji, adresy
stron internetowych oraz numery
telefonów.
Więcej informacji dotyczących zasięgu
cyfrowych stacji radiowych oraz
oferowanych usług można znaleźć na
stronie www.drdb.org.

Co znajduje się w
zestawie
Po otwarciu opakowania należy
sprawdzić jego zawartość:
• Jednostka centralna
• Zasilacz sieciowy
• Materiały drukowane

Opis jednostki centralnej
6

f
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•
•

Regulacja jasności wyświetlacza
Powtarzanie budzenia

•

Ustawianie wyłącznika
czasowego

•

Włączanie zestawu lub
przełączanie go w tryb
gotowości
Wybór źródła
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•

Wyświetlanie informacji o
bieżącym stanie lub daty i
godziny
W trybie DAB/FM —
przechodzenie do menu

j Podłączona antena DAB/FM
k Głośnik
14

a

m
•
•
•

b

c

d

e

l Komora baterii

Dostrajanie stacji radiowej
Ustawianie daty i godziny zegara
oraz godziny budzenia
Wybór opcji menu

•
•
•

Ustawianie zegara
Programowanie stacji radiowych
W trybie DAB/FM —
potwierdzanie opcji menu

•

Wybór zaprogramowanej stacji
radiowej

•

Zwiększanie i zmniejszanie
poziomu głośności

•
•
•

Ustawianie budzika
Włączanie i wyłączanie budzika
Zatrzymywanie budzika

•

Podłączanie zasilacza
sieciowego

n Panel wyświetlacza
• Wyświetlanie bieżącego stanu
urządzenia
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3 Czynności
wstępne

Podłączanie zasilania
Uwaga
•• Ryzyko uszkodzenia produktu! Upewnij się,

Uwaga
•• Obsługa urządzenia w sposób niezgodny

z instrukcją obsługi grozi narażeniem
użytkownika na działanie niebezpiecznego
promieniowania laserowego.

Instrukcje z tego rozdziału zawsze
wykonuj w podanej tu kolejności.
W przypadku kontaktu z firmą Philips
należy podać numer modelu i numer
seryjny urządzenia. Numer modelu i
numer seryjny można znaleźć z tyłu
urządzenia. Zapisz numery tutaj:
Numer modelu: ___________________
Numer seryjny: ___________________

że napięcie źródła zasilania jest zgodne z
wartością zasilania podaną na spodzie lub
na tylnej ściance urządzenia.
•• Ryzyko porażenia prądem! Po odłączeniu
zasilacza zawsze pamiętaj o wyjęciu
wtyczki z gniazdka. Nigdy nie ciągnij za
przewód.
•• Należy korzystać wyłącznie z zasilacza
wskazanego przez producenta lub
dołączonego do tego urządzenia.

Uwaga
•• Tabliczka znamionowa znajduje się z tyłu
urządzenia.

Przygotowanie anteny
FM/DAB
5.5

Aby uzyskać optymalny odbiór radia
FM/DAB, rozłóż antenę FM i dostosuj jej
położenie.
Wskazówka

1

•• Aby uniknąć zakłóceń, antenę należy
umieścić jak najdalej od telewizora
lub innych źródeł promieniowania
elektromagnetycznego.
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Podłącz jeden koniec zasilacza
sieciowego do gniazda wejściowego
DC jednostki centralnej.
Podłącz drugi koniec zasilacza
sieciowego do gniazdka
elektrycznego.

Zasilanie bateryjne
W przypadku pierwszego użycia:
Usuń wkładkę ochronną, aby
aktywować baterię urządzenia.

2
3

Włóż nową baterię litową
CR2025 z zachowaniem wskazanej
prawidłowej biegunowości (+/-).
Zamknij komorę baterii, a
następnie dokręć śrubę za pomocą
śrubokrętu.

Włączanie
Naciśnij przycisk
włączyć system.

1
2

Poluzuj śrubę na pokrywie komory
baterii za pomocą śrubokręta.
Usuń płytkę ochronną.
Uwaga

•• Baterie i akumulatory należy zabezpieczyć

przed wysokimi temperaturami (światłem
słonecznym, ogniem itp.).
•• Nieprawidłowe włożenie baterii stwarza
niebezpieczeństwo wybuchu. Baterię
można wymienić tylko na egzemplarz tego
samego typu.
•• Wyjmij baterie, jeśli są wyczerpane lub jeśli
nie zamierzasz używać urządzenia przez
dłuższy czas.

, aby

Przełączanie w tryb
gotowości
Naciśnij kilkakrotnie przycisk
, aby przełączyć zestaw w tryb
gotowości.
»» Na panelu wyświetlacza pojawi się
zegar (jeżeli jest ustawiony).

Dostosowywanie
poziomu głośności
Naciśnij przycisk
,aby
zwiększyć lub zmniejszyć poziom
głośności.

Uwaga
•• Baterie zawierają substancje chemiczne,

należy o tym pamiętać przy ich wyrzucaniu.

CR2025/3V

1

Regulacja jasności
wyświetlacza
Naciśnij kilkakrotnie przycisk
, aby wybrać
różne poziomy jasności panelu
wyświetlacza.

Poluzuj śrubę na pokrywie komory
baterii za pomocą śrubokręta.
PL
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Wyświetlanie informacji
Naciśnij kilkakrotnie przycisk
.
»» Kolejno wyświetlą się bieżący stan
ustawienia, aktualny czas i data.

4 Słuchanie stacji
radiowych
Uwaga
•• Aby uzyskać optymalny odbiór, rozłóż
antenę i dostosuj jej położenie.

Ustawianie zegara
1

2
3
4

W trybie gotowości naciśnij i
przytrzymaj przycisk
przez
co najmniej 1 sekundę.
»» Na panelu wyświetlacza zaczną
migać cyfry godziny.
Za pomocą przycisków
ustaw godzinę.

Słuchanie radia DAB/
DAB+.
Włączanie trybu DAB
•

Naciśnij przycisk
, aby
wybrać źródło DAB.
»»
Na panelu
wyświetlacza pojawi się
komunikat (Tryb DAB).

•

Jeśli nie zapisano żadnej stacji
radiowej DAB/DAB+, urządzenie
może automatycznie wyszukać i
zapisać stacje radiowe DAB/DAB+.
»» Wyświetlany jest komunikat [
] (skanowanie).

Naciśnij przycisk
, aby
zapisać ustawienie. Następnie
zaczną migać cyfry minuty.
Powtórz czynności 2–3, aby wybrać
12- lub 24-godzinny format czasu,
ustawić godzinę, minutę, dzień,
miesiąc i rok.
Uwaga

»» Zostaną zaprogramowane
wszystkie dostępne stacje.

•• Jeśli przez 60 sekund nie zostanie

naciśnięty żaden przycisk, tryb ustawiania
zegara zostanie automatycznie zamknięty.
•• Aby wyjść z trybu ustawiania zegara bez
zapisywania zmian, naciśnij przycisk
.

•

W przypadku braku dostępności
usługi DAB/DAB+.
»»
Wyświetlany jest
komunikat (pełne skanowanie).

Ręczne ustawianie stacji
radiowej DAB/DAB+
Naciśnij przycisk
, aby
wybrać żądane kanały DAB do przodu
/ do tyłu.

8
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Zapisywanie stacji radiowych
DAB/DAB+

Dostrajanie zaprogramowanej
stacji radiowej
Naciskaj przycisk
aż do wyświetlenia żądanej,
zaprogramowanej stacji.
»» Urządzenie automatycznie dostroi
się do wybranej stacji radiowej.

Uwaga
•• Można zapisać do 20 stacji radiowych
DAB/DAB+.

Automatycznie
Naciśnij i przytrzymaj przycisk
przez co najmniej 1 sekundę,
aby włączyć tryb automatycznego
programowania.
»» Wyświetlany jest komunikat [
] (skanowanie).

Wyświetlanie informacji
dotyczących radia DAB/DAB+

»» Zostaną zaprogramowane wszystkie
dostępne stacje.
ręcznie

1
2

3
4
5

Dostrój stację radiową DAB/DAB+.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk
przez co najmniej
1 sekundę, aby włączyć tryb
programowania.
»» Zaprogramowany numer nie
będzie wyświetlany.

»» Nazwa stacji
»» Nazwa zespołu
»» Zegar
»» Segment dynamicznych etykiet
(DLS)
»» Siła sygnału

Naciśnij kilkakrotnie przycisk
, aby przypisać stacji
radiowej odpowiedni numer.
Naciśnij ponownie przycisk
aby zapisać stację.

»» Rodzaj audycji
»» Częstotliwość
,

Powtórz czynności od 1 do 4 dla
każdej stacji, którą chcesz zapisać w
pamięci z wyświetlanym numerem.
Uwaga

•• Jeśli urządzenie zostanie odłączone od

zasilania lub wystąpi przerwa w dostawie
prądu, zapisane stacje nie zostaną
wymazane.

Wyświetlanie informacji na temat
radia DAB/DAB+ jest możliwe w
następujących trybach. W zależności
od wyszukanej stacji radiowej DAB/
DAB+ niektóre tryby informacji mogą
być niedostępne. Naciśnij kilkakrotnie
przycisk
, aby wyświetlić
następujące informacje.

»» Szybkość kompresji
»» Audio

Korzystanie z menu
Podczas słuchania radia można uzyskać
dostęp do menu z opcjami sterowania.

1

Naciśnij i przytrzymaj przycisk
przez co najmniej
1 sekundę.
»»
Wyświetlany jest
komunikat (pełne skanowanie).
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2

Użyj przycisków
, aby wybrać opcję menu, a
następnie naciśnij przycisk
,
aby potwierdzić wybór opcji lub
przejść do niższego poziomu menu.
»»
(pełne skanowanie)
Wyszukiwanie i zapisywanie
stacji radiowych DAB/DAB+ w
całym zakresie.
(strojenie ręczne)
Ręczne nastawianie stacji
radiowej DAB.
»»
Kontrola dynamiki sygnału:
wybór poziomu efektu kontroli
dynamiki sygnału.
(filtrowanie)
Usuwanie wszystkich
nieaktywnych stacji z listy stacji.
»»
(system)
»»

3

10

(czas) ustawianie daty
i godziny:
(ustaw datę i godzinę),
(automatyczna
synchronizacja czasu),
(ustaw
12- lub 24-godzinny format
czasu) i
(ustaw format daty).

»»

(przywracanie
ustawień fabrycznych)
przywracanie ustawień
fabrycznych w opcjach radia.

»»

(wersja
oprogramowania)
wyświetlanie aktualnej
wersji oprogramowania
sprzętowego.

Naciśnij przycisk
zamknąć menu.

PL

Słuchanie radia FM
Dostrajanie stacji

1
2

Naciśnij przycisk /SOURCE, aby
wybrać radio FM jako źródło.
»» Komunikat Tryb FM (tryb FM)
pojawi się na wyświetlaczu.
Wybierz stację radiową, korzystając
z jednej z następujących metod.
»»
(strojenie
automatyczne)
Naciśnij i przytrzymaj przyciski
przez co
najmniej 1 sekundę.
»» Częstotliwość automatycznie
rośnie lub maleje do
momentu odnalezienia stacji.
»»

(strojenie ręczne)

Naciśnij kilkakrotnie przycisk
TUN+/UN- , aby zmieniać
częstotliwość, aż do
odnalezienia żądanej stacji.
»» Wybór zaprogramowanej stacji
radiowej
Naciśnij kilkakrotnie przycisk
, aby wybrać żądany
numer zaprogramowanej stacji.
»» Wyświetlone zostaną jego
pasmo i częstotliwość.

Ręczne programowanie stacji
radiowych
Uwaga
•• Można zapisać do 20 stacji radiowych FM.

, aby
Automatycznie
Naciśnij i przytrzymaj przycisk
przez co najmniej 1 sekundę,
aby włączyć tryb automatycznego
programowania.

»»

2

Wyświetlany jest
komunikat (skanowanie).

»» Zostaną zaprogramowane wszystkie
dostępne stacje.
»» Stacja zaprogramowana jako
pierwsza zostanie wybrana
automatycznie.

Użyj przycisków
, aby wybrać opcję menu, a
następnie naciśnij przycisk
,
aby potwierdzić wybór opcji lub
przejść do niższego poziomu menu.
»»
(ustawienie
wyszukiwania)
Automatyczne wyszukiwanie i
zapisywanie stacji radiowych:
»»
(tylko
mocne stacje): wyszukiwanie
tylko stacji radiowych FM
o odpowiednio silnym
sygnale.,

ręcznie

1
2

3
4
5

Dostrajanie stacji radiowej.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk
przez co najmniej
1 sekundę, aby włączyć tryb
programowania.
»» Zaprogramowany numer nie
będzie wyświetlany.

»»

Naciśnij kilkakrotnie przycisk
, aby przypisać stacji
radiowej odpowiedni numer.
Ponownie naciśnij przycisk
aby zapisać stację.

»»

(system)
»»

(czas) ustawianie
daty i godziny:
(ustaw datę i
godzinę),
(automatyczna
synchronizacja czasu),
(ustaw 12- lub
24-godzinny format czasu)
i
(ustaw
format daty).

»»

(przywracanie
ustawień fabrycznych)
przywracanie ustawień
fabrycznych w opcjach radia.

»»

(wersja
oprogramowania)
wyświetlanie aktualnej
wersji oprogramowania
sprzętowego.

,

Powtórz czynności od 1 do 4 dla
każdej stacji, którą chcesz zapisać w
pamięci z wyświetlanym numerem.
Uwaga

•• Jeśli urządzenie zostanie odłączone od

zasilania lub wystąpi przerwa w dostawie
prądu, zapisane stacje nie zostaną
wymazane.

Korzystanie z menu
Podczas słuchania radia można uzyskać
dostęp do menu z opcjami sterowania.

1

Naciśnij i przytrzymaj przycisk
przez co najmniej
1 sekundę.
»» Zostanie wyświetlony komunikat
[
] (ustawienie
wyszukiwania)

3

(wszystkie
stacje): wyszukiwanie
wszystkich stacji radiowych.

Naciśnij przycisk
zamknąć menu.

, aby

PL
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Wyświetlanie informacji RDS
RDS (Radio Data System) to system
umożliwiający stacjom FM nadawanie
dodatkowych informacji.

1
2

Nastaw stację RDS.
Naciśnij kilkakrotnie przycisk
, aby wyświetlić
następujące informacje (jeśli są
dostępne):
»» Nazwa stacji
»» Rodzaj programu, np.
(wiadomości),
(sport),
(muzyka pop)...
»» Czas

5 Inne funkcje
Ustawianie wyłącznika
czasowego
Możesz ustawić urządzenie tak, aby
wyłączało się automatycznie po
określonym czasie.
•• Po włączeniu urządzenia
naciśnij kilkakrotnie przycisk
, aby wybrać określony czas
(w minutach):
10, 20, 30, 60, 90.
Jeśli wyłącznik czasowy jest włączony,
na ekranie wyświetlany jest symbol
.

»» Tekst
»» Częstotliwość

Wyłączanie wyłącznika
czasowego
Naciśnij kilkakrotnie przycisk
do
momentu wyświetlenia się komunikatu
(wył.) i zniknięcia komunikatu
.

Ustawianie budzika
Można ustawić dwie różne godziny
budzenia.
Uwaga
•• Sprawdź, czy zegar został ustawiony
prawidłowo.

1
2

12
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Sprawdź, czy zegar został ustawiony
prawidłowo. (Patrz rozdział
„Ustawianie zegara”).
Naciśnij i przytrzymaj przycisk
przez co
najmniej 1 sekundę.
»» i cyfry godziny zaczną migać
na panelu wyświetlacza.

3
4
5
6

Za pomocą przycisków
ustaw godzinę.

Zatrzymywanie budzenia

Naciśnij przycisk

Gdy włączy się budzenie, naciśnij
odpowiedni przycisk
,
aby wyłączyć je bez zmiany ustawień.

lub
, aby zapisać
ustawienie. Cyfry minuty zaczną
migać na panelu wyświetlacza.
Powtórz czynności 3–4, aby ustawić
minutę, dźwięk i poziom głośności
alarmu.
Naciśnij przycisk
, aby
zapisać szczegóły dotyczące
alarmu.
Uwaga

•• Gdy włączy się budzenie, naciśnij przycisk
, aby wyregulować głośność.

•• Jeśli inne źródła budzika są niedostępne,

urządzenie automatycznie przełącza się na
BRZĘCZYK.
•• Aby wyjść z trybu ustawiania zegara bez
zapisywania zmian, naciśnij przycisk
.
•• Jeśli przez 30 sekund nie zostanie
naciśnięty żaden przycisk, tryb ustawiania
budzika zostanie automatycznie zamknięty
przez urządzenie.

Aby wyłączyć lub ponownie
włączyć budzik:
Naciśnij kilkakrotnie przycisk
, aby włączyć
funkcję budzenia, lub naciśnij przycisk
ponownie, aby ją wyłączyć. Jeśli budzik
jest włączony, wyświetlany jest symbol
.

Powtarzanie budzenia
Gdy włączy się budzenie, naciśnij
przycisk
,a
budzik zadzwoni ponownie 9 minut
później.
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6 Informacje o
produkcie
Uwaga
•• Informacje o produkcie mogą ulec zmianie

7

Rozwiązywanie
problemów
Ostrzeżenie

•• Nie zdejmuj obudowy tego urządzenia.

bez powiadomienia.

Wzmacniacz
•• Maksymalna moc wyjściowa: 1 W
•• Pasmo przenoszenia:
100–20 000 Hz, ±3 dB
Tuner
•• Zakres strojenia (FM):
87,5–108 MHz
•• Siatka strojenia (FM): 50 KHz
•• Czułość
• Mono, 26 dB; odstęp sygnału
od szumu < 22 dBf
•• Selektywność wyszukiwania:
< 35 dBf
•• Całkowite zniekształcenia
harmoniczne: < 2%
•• Odstęp sygnału od szumu: > 45 dB
DAB
•• Zakres częstotliwości: Pasmo III
(174~240 MHz)
Głośniki
•• Impedancja głośnika: 3 omy
•• Przetwornik: 3 cale,
pełnozakresowy
•• Czułość: 81 ± 3 dBm/W
Informacje ogólne
•• Zasilacz sieciowy:
• Wejście: 100–240 V~, 50/60 Hz
• Wyjście: DC 5,5 V, 1,0 A
• Nr modelu: TPA107-55055-EU
•• Pobór mocy podczas pracy:
• Pobór mocy: 1,65 W
•• Wymiary (S × W × G):
160 × 66 × 63 mm
•• Waga: 0,29 kg
14
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Aby zachować ważność gwarancji, nie
wolno samodzielnie naprawiać urządzenia.
Jeśli w trakcie korzystania z tego
urządzenia wystąpią problemy,
należy wykonać poniższe czynności
sprawdzające przed wezwaniem
serwisu. Jeśli nie uda się rozwiązać
problemu, odwiedź stronę firmy
Philips (www.philips.com/welcome).
Kontaktując się z przedstawicielem
firmy Philips, należy mieć przygotowane
w pobliżu urządzenie oraz jego numer
modelu i numer seryjny.
Brak zasilania
• Upewnij się, że wtyczka jest
prawidłowo podłączona do
gniazdka elektrycznego.
• Upewnij się, że w sieci elektrycznej
jest napięcie.
• Upewnij się, że baterie zostały
włożone prawidłowo.
Brak dźwięku
• Ustaw głośność.
Brak reakcji urządzenia.
• Wyjmij baterie i ponownie włącz
urządzenie.
• Odłącz zasilacz, a następnie
podłącz go ponownie i włącz
urządzenie.
Słaby odbiór stacji radiowych
• Zwiększ odległość między
zestawem a telewizorem lub
innym źródłem promieniowania
elektromagnetycznego.
• Rozłóż całkowicie antenę.
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