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Ważne1 

Nie narażaj urządzenia na kontakt z kapiącą  •
czy pryskającą wodą.
Nie umieszczaj na urządzeniu żadnych źródeł  •
stwarzających zagrożenie (np. przedmiotów 
wypełnionych cieczami, zapalonych świec).
Nigdy nie wkładaj przedmiotów do otworów  •
(w tym wentylacyjnych) w urządzeniu.
Chroń kabel zasilający przed nastąpieniem  •
lub ściśnięciem, zwłaszcza w pobliżu wtyczki, 
gniazd zasilających oraz miejscach, gdzie kabel 
jest połączony z urządzeniem.
Podczas burzy lub w przypadku długiego  •
okresu nieużywania urządzenia odłącz 
urządzenie od zasilania.
Serwisowanie należy zlecać  •
wykwalifikowanemu personelowi. Serwis 
jest wymagany w następujących przypadkach: 
gdy urządzenie zostało w jakikolwiek sposób 
uszkodzone, tj. uszkodzenia przewodu 
zasilającego lub wtyczki; rozlano ciecz lub do 
urządzenia wpadły przedmioty; urządzenie 
było wystawione na działanie deszczu lub 
wilgoci; nie działa prawidłowo lub zostało 
upuszczone.
W przypadku, gdy rolę wyłącznika głównego  •
spełnia wtyczka zasilania, zapewnij łatwy 
dostęp do elementu odłączającego urządzenie.
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Radio z zegarem 2 
DAB+

Gratulujemy zakupu i witamy w gronie klientów 
firmy Philips! Aby w pełni skorzystać z pomocy 
technicznej oferowanej przez Philips, zarejestruj swój 
produkt pod adresem www.philips.com/support.

Wprowadzenie
Za pomocą tego urządzenia można:

słuchać radia FM lub DAB+ (Digital Audio  •
Broadcasting)
sprawdzać godzinę •
ustawiać budzik – radio DAB+/FM lub sygnał  •
brzęczyka.

Urządzenie zapewnia także dynamiczne 
wzmocnienie basów (DBB), które poprawia 
jakość dźwięku.

Zawartość opakowania
Sprawdź i określ zawartość opakowania:

Główny moduł •
Zasilacz •
Podręcznik użytkownika •

www.philips.com/support
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Ogólne informacje na temat 
głównego modułu
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 BACK

Powrót do poprzedniego menu. •
Anuluj wybór. •

 INFO/MENU

Umożliwia dostęp do menu DAB+/FM. •
Wyświetla informacje DAB+/RDS. •

 DBB

Włącza/wyłącza dynamiczne wzmocnienie  •
basów.

 SLEEP

Pozwala ustawić zegar uśpienia. •

 
Nawigacja w menu DAB+/FM. •
Wybiera wstępnie ustawioną radiostację. •
Szukanie poprzedniej/następnej radiostacji. •

 Panel wyświetlacza

Pokazuje status. •

 Czujnik światła

Regulacja jasności podświetlenia. •

 MINUTE/VOLUME

Pozwala ustawić minuty. •
Regulacja głośności. •

 HOUR/TUNING +/-

Pozwala ustawić godzinę. •
Dostosowanie odbioru radiostacji. •

 SET ALARM/CLOCK/SET TIME

Ustawianie zegara/alarmu. •
Przełącza na ekran zegara. •

 REPEAT ALARM•SELECT

Powtarzanie alarmu. •
Potwierdza wybór. •

 ALARM ON/OFF

Włącza/wyłącza zegar alarmu. •

 RADIO ON/OFF

Włącza/wyłącza radio. •

 SOURCE

Wybór źródła DAB+/FM. •

 AUTOSCAN

Szukanie radiostacji. •
Pozwala zachować ulubione stacje  •
radiowe w pamięci.

 DC IN

Podłączanie do zasilania. •

 FOR SOFTWARE UPDATE ONLY

Pozwala zaktualizować oprogramowanie  •
za pomocą portu USB (o ile występuje).
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Rozpoczynanie3 

W przypadku kontaktu z firmą Philips będzie 
konieczne podanie modelu i numeru seryjnego 
urządzenia. Model i numer seryjny urządzenia 
znajdują się na spodzie urządzenia. Dane należy 
zapisać tutaj:

Nr modelu __________________________

Nr seryjny __________________________

Przygotowanie anteny FM/
DAB+
Aby zapewnić lepszy odbiór stacji radiowych, 
całkowicie wysuń antenę i wyreguluj jej pozycję.

Uwaga

Aby zapobiec zakłóceniom, ustaw antenę jak  •
najdalej od innych źródeł promieniowania.

Podłączanie do zasilania

Przestroga

Ryzyko uszkodzenia produktu! Upewnij się,  •
że napięcie zasilania odpowiada wartości 
wydrukowanej na tyle lub na spodzie urządzenia.
Niebezpieczeństwo porażenia prądem  •
elektrycznym! Odłączając zasilacz (AC) od 
gniazdka, należy zawsze chwytać za wtyczkę. 
Nigdy nie ciągnij za sam przewód.
Przed podłączeniem zasilacza AC zadbaj o  •
wykonanie wszystkich pozostałych połączeń.

Uwaga

Tabliczka znamionowa znajduje się na spodzie  •
urządzenia.

Ustawianie zegara

1 W trybie czuwania obróć pokrętło SET 
ALARM/CLOCK/SET TIME do położenia 
SET TIME.

 Cyfry godziny i minut zaczną migać.

2 Obróć pokrętło HOUR, aby ustawić godzinę.

3 Obróć pokrętło MINUTE, aby ustawić minuty.

4 Obróć pokrętło SET ALARM/CLOCK/SET 
TIME do położenia CLOCK, aby potwierdzić 
ustawienia.

Włączanie/wyłączanie radia
W trybie czuwania naciśnij RADIO ON/OFF, aby 
włączyć radio.

 Automatycznie rozpocznie się transmisja 
ostatnio słuchanej radiostacji DAB+ lub 
FM.

Wskazówka

Radio można także włączyć, naciskając przycisk  •
SOURCE.
Aby wyłączyć radio, naciśnij  • RADIO ON/OFF 
ponownie.
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Słuchanie radia 4 
cyfrowego (ang. 
Digital Audio 
Broadcasts, 
DAB+)

Digital Audio Broadcasting (DAB+) to technologia 
nadawania fal radiowych przez sieć nadajników 
cyfrowych. Dzięki temu słuchacz uzyskuje większy 
wybór, lepszą jakość dźwięku oraz więcej informacji.

Dostosowanie odbioru 
radiostacji DAB+

Uwaga

Upewnij się, że antena jest całkowicie wysunięta. •

1 Naciskaj przycisk SOURCE, aby wybrać tryb 
DAB.

 Wyświetlony zostanie komunikat [FULL 
SCAN].

2 Naciśnij przycisk SELECT, aby rozpocząć 
szukanie radiostacji.

 Urządzenie zapisze wszystkie dostępne 
radiostacje DAB+, a następnie rozpocznie 
transmisję pierwszej z nich.

 Lista radiostacji zostaje zachowana w 
pamięci urządzenia. Przy następnym 
włączeniu urządzenia szukanie radiostacji 
nie będzie już konieczne.

 Jeśli nie ma dostępnych usług DAB+, 
pojawi się komunikat [No DAB Station] 
(brak stacji DAB+), a następnie komunikat 
[FULL SCAN].

Aby dostosować radiostację z listy dostępnych 
stacji:

1 W trybie DAB+ obracaj pokrętło TUNING 
+/-, aby przechodzić między stacjami DAB+.

2 Naciśnij przycisk SELECT, aby potwierdzić wybór.

Automatyczne zapisywanie 
stacji radiowych DAB+

Wskazówka

Do transmisji DAB+ zostaną dodane nowe stacje i  •
usługi. Aby uzyskać dostęp do nowych stacji i usług 
DAB+, należy regularnie wykonywać skanowanie.

W trybie DAB+ naciśnij i przytrzymaj przez trzy 
sekundy przycisk AUTO SCAN.

 Urządzenie zapisze wszystkie dostępne 
radiostacje DAB+ i rozpocznie transmisję 
pierwszej z nich.

Ręczne zapisywanie stacji 
radiowych DAB+
We wstępnie ustawionym kanale można zapisać 
maksymalnie 20 stacji radiowych DAB+.

1 Dostosuj radiostację DAB+.

2 Naciśnij przycisk AUTO SCAN.

 Wyświetlony zostanie numer wstępnego 
ustawionego kanału.

3 Naciskaj przycisk  / , aby wybrać numer: 
1 - 20.

4 Naciśnij przycisk SELECT, aby potwierdzić 
wybór.

5 Powtórz kroki 1-4, aby zapisać pozostałe 
stacje radiowe.

Uwaga

Aby usunąć wstępnie ustawioną stację radiową  •
DAB+, zapisz inną stację w tym samym miejscu.

Ręczne wyszukiwanie stacji 
radiowych DAB+

1 W trybie DAB+ naciśnij i przytrzymaj przez 
trzy sekundy przycisk MENU.

2 Naciśnij przycisk  / , aby wybrać [Manual 
tune], a następnie naciśnij SELECT.
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3 Za pomocą pokrętła TUNING +/- reguluj 
częstotliwość radia DAB+.

4 Naciśnij przycisk SELECT, aby potwierdzić 
wybór.

 Rozpocznie się wyszukiwanie.

5 Po zakończeniu wyszukiwania naciśnij 
przycisk SELECT ponownie, aby rozpocząć 
odtwarzanie.

Słuchanie wstępnie ustawionej 
stacji radiowej DAB+

1 Naciśnij przycisk  / , aby wybrać wstępnie 
ustawiony kanał DAB+.

2 Naciśnij przycisk SELECT, aby potwierdzić 
wybór.

Wyświetlanie informacji DAB+
Słuchając radia DAB+, naciskaj przycisk INFO, 
aby przejść do następujących informacji (o ile 
występują):

 Informacje w systemie Dynamic Label 
Segment (DLS)

 Siła sygnału

 Typ programu (PTY)

 Nazwa albumu

 Kanał i częstotliwość

 Współczynnik błędu sygnału

 Prędkość transmisji i status audio

 Data

Usuwanie nieprawidłowych 
stacji radiowych DAB+
Z listy dostępnych stacji radiowych DAB+ można 
usunąć wszystkie nieprawidłowe stacje.

1 W trybie DAB+ naciśnij i przytrzymaj przez 
trzy sekundy przycisk MENU.

2 Naciskaj przycisk  / , aż pojawi się 
komunikat [Prune].

3 Naciśnij przycisk SELECT, aby potwierdzić 
wybór.

 Pojawią się dwie opcje: [No] [Yes].

4 Naciśnij  / , aby wybrać opcję [Yes].

5 Naciśnij przycisk SELECT.

 Wszystkie nieprawidłowe stacje zostały 
usunięte.

Wybór ustawień DRC
Słuchając radia DAB+, można zmienić ustawienia 
DRC (Dynamic Range Control), aby dodać/usunąć 
pewien stopień kompensacji audio.

1 W trybie DAB+ naciśnij i przytrzymaj przez 
ponad trzy sekundy przycisk MENU.

2 Naciskaj przycisk  / , aż pojawi się 
komunikat [DRC].

3 Naciśnij przycisk SELECT, aby potwierdzić 
wybór.

4 Naciskaj przycisk  / , aby wybrać opcję:

[DRC off] • : DRC zostało wyłączone.
[DRC high] • : DRC zostało włączone. 
Zaleca się korzystanie z tego ustawienia 
w warunkach dużego hałasu.
[DRC low] • : DRC ma wartość połowy 
normalnego ustawienia.

5 Naciśnij przycisk SELECT, aby potwierdzić 
wybór.



10PL

Słuchanie radia FM5 

Dostosowanie odbioru 
radiostacji FM

Wskazówka

Antenę należy ustawić jak najdalej od  •
telewizora, odtwarzacza VCR lub innego źródła 
promieniowania.
Aby zapewnić najlepszy odbiór stacji radiowych,  •
całkowicie wysuń antenę i wyreguluj jej pozycję.

1 Naciskaj przycisk SOURCE, aby wybrać tuner 
FM.

2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk  lub .
 Radio zacznie automatycznie nadawać 

stację, która ma silny sygnał.
 Aby wybrać odtwarzanie stacji o słabym 

sygnale, obracaj pokrętło TUNING +/-, 
odszukując optymalne ustawienie.

Automatyczne zapisywanie 
stacji radiowych FM

1 W trybie radia FM naciśnij i przytrzymaj przez 
trzy sekundy przycisk AUTO SCAN.

 W kanałach 1-20 można zapisać 
maksymalnie 20 stacji radiowych FM o 
silnym sygnale.

 Rozpocznie się nadawanie stacji zapisanej 
w kanale 1.

Ręczne zapisywanie stacji 
radiowych FM

1 Dostosuj radiostację FM.

2 Naciśnij przycisk AUTO SCAN.
 Wyświetlony zostanie numer wstępnego 

ustawionego kanału.

3 Naciskaj przycisk  / , aby wybrać kanał: 1-20.

4 Naciśnij przycisk SELECT.
 Wybrana stacja radiowa FM zostanie 

zapisana w kanale.

5 Powtórz kroki 1-4, aby zapisać pozostałe 
stacje radiowe.

Uwaga

Aby usunąć wstępnie ustawioną stację radiową  •
FM, zapisz inną stację w tym samym miejscu.

Słuchanie wstępnie ustawionej 
stacji radiowej FM
Naciśnij przycisk  / , aby wybrać wstępnie 
ustawiony numer.

 W ciągu kilku sekund rozpocznie się 
nadawanie.

Wyświetlanie informacji RDS
Radio Data System (RDS) to usługa, która wysyła 
dodatkowe informacje o transmisji wraz z sygnałem 
radia FM. W przypadku korzystania ze stacji 
FM z sygnałem RDS, na wyświetlaczu pojawi się 
komunikat „RDS”.

Za pomocą przycisku INFO/MENU można 
wyświetlić informacje RDS, takie jak typ programu 
(PTY) czy nazwa stacji radiowej.

Wybór zakresu wyszukiwania 
stacji radiowych FM
Przed rozpoczęciem wyszukiwania stacji radiowych 
FM można wybrać zakres tej czynności.

1 Naciśnij i przytrzymaj przez ponad trzy 
sekundy przycisk INFO/MENU.

2 Naciskaj przycisk  lub , aż pojawi się 
komunikat [Scan setting], a następnie naciśnij 
przycisk SELECT.

3 Naciśnij przycisk  / , aby wybrać opcję:

[Strong stations only] • : Wyszukiwane 
będą tylko stacje radiowe o silnym 
sygnale.
[All stations] • : Wyszukiwane będą 
zarówno stacje z silnym, jak i słabym 
sygnałem.

4 Naciśnij przycisk SELECT, aby potwierdzić wybór.
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Inne funkcje6 

Dostosowywanie ustawień 
systemu

1 W trybie radia DAB+ lub FM naciśnij i 
przytrzymaj przez trzy sekundy przycisk 
INFO/MENU, aby wyświetlić menu systemu.

2 Naciskaj przycisk  / , aż pojawi się 
komunikat [System].

3 Naciśnij przycisk SELECT, aby potwierdzić 
wybór.

4 Powtórz kroki 2-3, aby wybrać opcję.

5 Naciśnij przycisk BACK, aby wyjść z menu.

[Time] [Set 12/24 
hour]

Wybór trybu  
12-godzinnego lub  
24-godzinnego.

[Set date] Ustawianie daty.

[Auto 
update]

Pozwala określić sposób 
aktualizowania godziny.

[Set date 
format]

Pozwala wybrać format 
daty.

[Backlight] [Time 
out]

Pozwala określić moment 
włączenia/wyłączenia 
podświetlenia.

[On level] Wybór poziomu 
podświetlenia.

[Factory 
Reset]

[Yes] Przywracanie wszystkich 
ustawień domyślnych.

[No] Anuluj.

[SW 
version]

Wyświetla wersję 
oprogramowania.

[Software 
Upgrade]

[Yes] Aktualizowanie 
oprogramowania.

[No] Anuluj.

Ustawianie formatu daty i 
godziny

1 Otwórz menu ustawień systemu.

2 Naciskaj przycisk  / , aż pojawi się komunikat 
[Time], a następnie naciśnij przycisk SELECT.

3 Naciśnij przycisk  / , aby wybrać opcję, a 
następnie SELECT, aby potwierdzić wybór.

Opcje Podmenu Opis

[Set 12/24 
hour]

[Set 12 
hour]

Godzina jest 
wyświetlana w trybie 
12-godzinowym.

[Set 24 
hour]

Godzina jest 
wyświetlana w trybie 
24-godzinowym.

[Set date] Ustawianie daty.

[Auto 
update]

[Update 
from DAB]

Synchronizowanie 
godziny ze stacji DAB+.

[No 
update]

Godzina nie będzie 
synchronizowana.

[Set date 
format]

[DD-MM-
YYYY]

Data jest wyświetlana w 
następującej kolejności: 
dzień, miesiąc, rok.

[MM-DD-
YYYY]

Data jest wyświetlana w 
następującej kolejności: 
miesiąc, dzień, rok.

4 Aby wyjść z menu, naciśnij przycisk BACK.

Wybór ustawień 
podświetlenia

1 Otwórz menu ustawień systemu.

2 Naciskaj przycisk  / , aż pojawi się 
komunikat [Backlight], a następnie naciśnij 
przycisk SELECT.

3 Naciśnij przycisk  / , aby wybrać opcję, a 
następnie SELECT, aby potwierdzić wybór.
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Opcje Podmenu Opis

[Time out] [OFF] Podświetlenie jest zawsze 
włączone.

[10 sec] Podświetlenie wyłącza 
się po 10 sekundach od 
wykonanego działania.

[30 sec] Podświetlenie wyłącza 
się po 30 sekundach od 
wykonanego działania.

[60 sec] Podświetlenie wyłącza 
się po 60 sekundach od 
wykonanego działania.

[120 sec] Podświetlenie wyłącza 
się po 120 sekundach od 
wykonanego działania.

[On level] [Auto] Podświetlenie 
jest regulowane 
automatycznie.

[High] Podświetlenie jest silne.

[Medium] Podświetlenie jest 
średnie.

[Low] Podświetlenie jest słabe.

4 Aby wyjść z menu, naciśnij przycisk BACK.

Aktualizowanie 
oprogramowania (o ile 
dostępne)
Aktualizacja oprogramowania radia może zostać 
udostępniona w przyszłości. Jeśli urządzenie zostanie 
zarejestrowane w witrynie firmy Philips (www.
philips.com/support) z użyciem prawidłowego 
adresu e-mail, użytkownik będzie mógł otrzymać 
powiadomienie o dostępnej aktualizacji. Można 
także regularnie odwiedzać witrynę firmy Philips, 
sprawdzając, czy aktualizacja jest dostępna.

Aby zaktualizować oprogramowanie radia, należy 
uważnie wykonać poniżej opisane czynności.

1 Dokładnie zapoznaj się z instrukcją aktualizacji 
oprogramowania w witrynie firmy Philips.

2 Pobierz najnowsze oprogramowanie na 
komputer PC, a następnie podłącz do niego 
radio, używając portu USB.

3 W trybie radia FM/DAB+ otwórz menu 
ustawień systemu.

4 Naciskaj przycisk  / , aż pojawi się 
komunikat [Software Upgrade].

5 Naciśnij przycisk SELECT, aby potwierdzić 
wybór.

6 Wykonuj polecenia wyświetlane na ekranie, 
aby przeprowadzić aktualizację.

Uwaga

W przypadku wybrania opcji  • [Software upgrade] 
bez pobierania najnowszego oprogramowania lub 
podłączenia radia do komputera za pomocą portu 
USB, należy wyłączyć i ponownie uruchomić 
radio.
Jeśli proces aktualizowania zostanie przypadkowo  •
przerwany, należy wyłączyć radio i ponownie 
zainstalować oprogramowanie; w przeciwnym 
razie radio nie będzie prawidłowo działać.

Ustawianie zegara alarmu

1 Upewnij się, że zegar jest poprawnie 
ustawiony.

2 W trybie czuwania obróć pokrętło SET 
ALARM/CLOCK/SET TIME do położenia 
SET ALARM.

 Zacznie migać ikona alarmu.

3 Obróć pokrętło HOUR, aby ustawić godzinę.

4 Obróć pokrętło MINUTE, aby ustawić minuty.

5 Obróć pokrętło SET ALARM/CLOCK/SET 
TIME do położenia CLOCK, aby potwierdzić 
ustawienia.

Modyfikowanie ustawień alarmu

Uwaga

Przed wybraniem trybu alarmu należy ustawić  •
datę.

1 Naciśnij przycisk RADIO ON/OFF, aby 
włączyć tryb czuwania, o ile to konieczne.

2 Naciśnij i przytrzymaj przez ponad trzy 
sekundy przycisk INFO/MENU.
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 Wyświetlony zostanie kreator [Alarm 
Wizard].

3 Naciskaj przycisk  / , aby wybrać:

[Source Buzzer] • : Pozwala wybrać 
brzęczyk jako dźwięk alarmu.
[Source DAB] • : Pozwala wybrać ostatnio 
odtwarzane radio DAB+ jako dźwięk 
alarmu.
[Source FM] • : Pozwala wybrać ostatnio 
odtwarzane radio FM jako dźwięk 
alarmu.

4 Naciśnij przycisk SELECT, aby potwierdzić 
wybór.

 Wyświetlone zostanie podmenu.

[Daily] Alarm jest aktywowany 
co dzień.

[Weekends] Alarm jest aktywowany 
w soboty i niedziele.

[Weekdays] Alarm jest aktywowany 
w dni robocze (pon.-pt.).

[Once] [xx-xx-xxxx]
(Ustawianie 
daty)

Alarm jest aktywowany 
tylko raz. Wymagane jest 
ustawienie daty.

 Jeśli wybrano opcję [Source DAB] lub 
[Source FM], pojawi się komunikat [last 
listened]. Naciśnij przycisk SELECT, aby 
potwierdzić.

5 Naciśnij przycisk  / , aby wybrać opcję, a 
następnie SELECT.

 Wyświetlony zostanie pasek głośności.

6 Naciśnij przycisk  / , aby wybrać głośność 
dźwięku alarmu, a następnie SELECT, aby 
potwierdzić wybór.

7 Naciśnij przycisk  / , aby wybrać czas 
trwania, a następnie SELECT, aby potwierdzić 
wybór.

[15 minutes] • : Alarm będzie emitowany 
przez 15 minut.
[30 minutes] • : Alarm będzie emitowany 
przez 30 minut.
[45 minutes] • : Alarm będzie emitowany 
przez 45 minut.
[60 minutes] • : Alarm będzie emitowany 
przez 60 minut.

Zapisywanie ustawień alarmu na  •
urządzeniu może chwilę potrwać. 
Należy poczekać, aż operacja zostanie 
zakończona.

Aktywowanie lub dezaktywowanie 
zegara alarmu
1 Naciskaj przycisk ALARM ON/OFF, aby 

aktywować lub dezaktywować zegar alarmu.

 Pojawi się komunikat [Alarm On] lub 
[Alarm Off].

Powtarzanie alarmu
Gdy alarm zostanie aktywowany, naciskaj przycisk 
REPEAT ALARM•SELECT, aby ustawić odstęp dla 
drzemki:

[Snooze 5 minutes] • : Alarm powtórzy się po 5 
minutach.
[Snooze 10 minutes] • : Alarm powtórzy się po 
10 minutach.
[Snooze 15 minutes] • : Alarm powtórzy się po 
15 minutach.
[Snooze 20 minutes] • : Alarm powtórzy się po 
20 minutach.
[Snooze 25 minutes] • : Alarm powtórzy się po 
25 minutach.
[Snooze 30 minutes] • : Alarm powtórzy się po 
30 minutach.

Uwaga

Tylko w przypadku ustawienia czasu trwania  •
alarmu na 45 lub 60 minut dostępna jest opcja 
[Snooze 30 minutes].
Po wybraniu czasu wyświetlony zostanie zegar  •
drzemki.

Wyciszanie dźwięku alarmu
Gdy alarm zostanie aktywowany, naciśnij przycisk 
ALARM ON/OFF.

 Alarm wyciszy się, ale jego ustawienia 
pozostaną aktywne.

Ustawianie zegara uśpienia
Urządzenie może przejść automatycznie do trybu 
czuwania po pewnym czasie.
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1 Naciskaj przycisk SLEEP, aby wybrać przedział 
czasu:

[15 minutes] •
[30 minutes] •
[45 minutes] •
[60 minutes] •
[90 minutes] •
Gdy zegar uśpienia zostanie aktywowany,  •
pojawi się komunikat .

Wskazówka

Aby dezaktywować zegar uśpienia, naciskaj  •
przycisk SLEEP, aż pojawi się komunikat [Sleep 
off].

Wzmocnienie basów
Aby włączyć/wyłączyć dynamiczne wzmocnienie 
basów, naciskaj przycisk DBB.
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Informacje o 7 
produkcie

Uwaga

Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez  •
powiadomienia.

Dane techniczne

Wzmacniacz

Moc znamionowa 
wyjścia

1,5 W RMS

Tuner

Zakres tunera FM: 87,5 - 108 MHz 
DAB+: 174,92 -  
239,20 MHz

Sieć tunera (FM) 50 kHz

Czułość 
-  Mono, 26 dB, stosunek 

sygnału do szumu
< 22 dBf

Czułość wyszukiwania < 28 dBf

Całkowite 
zniekształcenie 
harmoniczne

< 2%

Stosunek sygnału do 
szumu

> 55 dB

Liczba wstępnie 
ustawionych kanałów

20 (FM)
20 (DAB+)

Informacje ogólne

Zasilacz AC/
DC

(wejście) 100-240 V~, 50/60 Hz, 
0,5 A

(wyjście) 5 V  1,0 A

(nazwa 
produktu)

Philips

(numer 
modelu)

AS100-050-AE100

Zużycie energii 
w trybie pracy

2 W

Zużycie energii 
w trybie 
czuwania

< 1 W

Wymiary 172 x 92 x 72 mm

Masa 0,5 kg
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Rozwiązywanie 8 
problemów

Ostrzeżenie

Nie wolno zdejmować obudowy tego urządzenia. •

Nigdy nie próbuj samodzielnie naprawiać produktu, 
ponieważ spowoduje to unieważnienie gwarancji.

W przypadku problemów z urządzeniem, przed 
oddaniem go do serwisu, sprawdź następujące 
punkty. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, 
odwiedź witrynę firmy Philips (www.philips.com/
support). Kontaktując się z firmą Philips, upewnij 
się, że urządzenie jest w pobliżu oraz dysponujesz 
numerem modelu i numerem seryjnym.

Brak zasilania

Upewnij się, że wtyk zasilający AC urządzenia  •
jest prawidłowo podłączony.
Upewnij się, że gniazdo sieciowe doprowadza  •
zasilanie.

Brak dźwięku

Regulacja głośności. •

Brak odpowiedzi urządzenia.

Odłącz i podłącz ponownie wtyk zasilający AC,  •
a następnie włącz urządzenie.

Słaby sygnał transmisji

Zwiększ odległość między urządzeniem oraz  •
innymi urządzeniami elektrycznymi.
Całkowicie wysuń antenę i wyreguluj jej  •
pozycję.

Zegar nie działa.

Ustaw zegar poprawnie. •
Włącz zegar. •

Usunięto ustawienia zegara/timera.

Nastąpiła przerwa w zasilaniu lub odłączono  •
wtyk zasilający.
Zresetuj zegar/timer. •
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Informacja9 

MMD Hong Kong Holding Limited niniejszym 
oświadcza, że ten produkt jest zgodny z 
podstawowymi wymaganiami oraz innymi 
stosownymi postanowieniami dyrektywy  
2014/53/UE. Deklarację zgodności można znaleźć 
na stronie www.philips.com/support.

Recykling

Urządzenie zostało wyprodukowane z wysokiej 
jakości materiałów i podzespołów, które można 
wykorzystać ponownie i poddać recyklingowi.

Jeśli na produkcie znajduje się symbol 
przekreślonego kosza na śmieci, oznacza to, że 
produkt jest zgodny z wymaganiami dyrektywy 
unijnej 2012/19/WE:

Nie wyrzucaj produktu z innymi odpadami 
gospodarstwa domowego. Zapoznaj się z lokalnym 
systemem selektywnej zbiórki produktów 
elektrycznych i elektronicznych. Właściwa 
utylizacja zużytego produktu pozwala zapobiegać 
potencjalnemu zanieczyszczeniu środowiska i 
chronić zdrowie ludzkie.

Informacje dotyczące środowiska

Pominięto wszystkie zbędne opakowania. 
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby opakowanie 
można było w łatwy sposób rozdzielić na trzy 
materiały: tekturę (pudełko), piankę poliestrową 
(podkładka) oraz polietylen (torby, arkusz pianki 
ochronnej).

Urządzenie to składa się z materiałów, które można 
poddać recyklingowi i użyć ponownie, jeśli zostanie 
rozmontowane przez wyspecjalizowaną firmę. 
Prosimy przestrzegać miejscowych przepisów 
dotyczących usuwania opakowań, zużytych baterii i 
starego sprzętu.

Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały 
wyraźnie zatwierdzone przez MMD Hong Kong 
Holding Limited, mogą spowodować pozbawienie 
użytkownika prawa do korzystania z urządzenia. 
MMD Hong Kong Holding Limited. Wszelkie prawa 
zastrzeżone.

Dane techniczne urządzenia mogą ulec zmianie bez 
powiadomienia. Firma MMD zastrzega sobie prawo 
do wprowadzania zmian w produktach w dowolnej 
chwili bez obowiązku dostosowania wcześniej 
dostarczonych materiałów.
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