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1 Fontos!

•
•

Biztonság

Ne helyezzen az órás rádióra semmilyen
veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgyat,
égő gyertyát).
Ha a hálózati csatlakozódugó vagy
készülékcsatlakozó használatos
megszakítóeszközként, akkor mindig
működőképesnek kell lennie.
Megjegyzés

Figyelem
•• Ne távolítsa el az órás rádió borítását.
•• Tilos az órás rádió bármely részén kenőanyagot
alkalmazni.

•• Tilos az órás rádiót más elektromos berendezésre
ráhelyezni.

•• Ne tegye ki az órás rádiót közvetlen napfény, nyílt láng
vagy hő hatásának.

•• Gondoskodjon arról, hogy a hálózati kábel vagy

csatlakozó könnyen hozzáférhető legyen, hogy az órás
rádiót le tudja választani a hálózati áramról.

•
•
•

•

•
•
•

2

Olvassa el és kövesse ezeket az
utasításokat.
Győződjön meg róla, hogy elegendő
hely van a termék körül a megfelelő
szellőzéshez.
Tilos a hálózati kábelre rálépni vagy azt
becsípni, különös tekintettel ott, ahol a
csatlakozóaljzatokba, készülékcsatlakozókba
illeszkedik, vagy ott, ahol kilép az órás
rádióból.
A készülék javítását, szervizelését bízza
szakemberre. Az órás rádiót a következő
esetekben kell szervizeltetni: a készülék
bármilyen módon megsérült, például sérült
a hálózati kábel vagy a csatlakozó, folyadék
került a készülékbe, ráesett valami, a
készüléket eső vagy nedvesség érte, nem
működik megfelelően vagy leejtették.
Kizárólag a gyártó által javasolt
tartozékokat használja.
Vihar idején vagy ha hosszabb ideig nem
használja az órás rádiót, húzza ki a készülék
csatlakozóját a fali aljzatból.
Ügyeljen rá, hogy az órás rádiót ne érje
cseppenő, fröccsenő folyadék.

HU

•• A típustábla a készülék alján található.

2 Az Ön FM/
DAB+ 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:
• FM és DAB+ (Digital Audio Broadcasting)
rádióadásokat hallgathat,
• külső eszközökről élvezheti az
audiolejátszást,
• használhatja az óra funkciót, és
• beállíthat két ébresztés funkciót.

A doboz tartalma
Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát:
• Órás rádió
• Rövid használati útmutató
• Biztonsági és figyelmeztető tájékoztató

HU
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Az órás rádió áttekintése
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1. vagy 2. ébresztés beállítása.
Az ébresztési beállítások megtekintése.
Az ébresztési időzítés be- és
kikapcsolása.

b SOURCE
• Forrás kiválasztása: DAB Mode (DAB
üzemmód), FM Mode (FM üzemmód)
vagy AUDIO IN (audiobemenet).
c

•
•

A rádió bekapcsolása.
Készenléti üzemmódba kapcsolás.

d SNOOZE/BRIGHTNESS
• Az ébresztés elhalasztása.
• A kijelző fényerejének beállítása.

i INFO/MENU
• A DAB+ vagy FM menübe lépéshez
DAB+ vagy FM üzemmódban nyomja
meg és tartsa lenyomva a gombot.
• DAB+ módban nyomja meg az DAB+
állomásinformációk megjelenítéséhez.
• FM módban nyomja meg az RDS
állomásinformációk megjelenítéséhez.
j + TUNING/ HR • Óra beállítása.
• Rádióállomások behangolása.
• Navigálás a DAB+ állomáslistán.
• Navigálás az FM/DAB+ menüben.
k Kijelzőpanel
• Aktuális állapot kijelzése.

e PROG/SET TIME
• A rádióállomások sorrendjének
programozása.
• Idő beállítása.

l VOL gomb
• Hangerő beállítása.

f SELECT/SCAN
• Rádióállomások automatikus keresése
és tárolása.
• Kiválasztás jóváhagyása.

n Hálózati kábel
• Váltakozó áram csatlakoztatása.

g

•

Elalvási időzítő beállítása.

h + PRESET/ MIN • Perc beállítása.
• Tárolt rádióállomások kiválasztása.
4
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m Antenna
• Rádióvétel javítása.

o USB-aljzat
• Töltse fel a mobil eszközeit.
p AUDIO IN
• Külső audioeszköz csatlakoztatása.

3 Kezdő lépések
A fejezetben bemutatott műveleteket a
megadott sorrendben végezze el.

Az FM/DAB+ antenna
beállítása
A jobb vétel érdekében húzza ki teljesen az FM/
DAB+ antennát, és állítsa a megfelelő helyzetbe.

Óra beállítása
Megjegyzés
•• Az idő beállítása csak készenléti módban lehetséges.

1

Megjegyzés
•• Az interferencia megelőzésére helyezze az antennát
más sugárzó forrástól a lehető legmesszebbre.

2
3
4

Tápcsatlakozás bekötése
Vigyázat
•• Fennáll a termék károsodásának veszélye! Győződjön

meg arról, hogy a tápfeszültség megegyezik az órás
rádió hátoldalán vagy alján feltüntetett feszültséggel.
•• Áramütésveszély! A hálózati csatlakozót a
csatlakozódugónál fogva húzza ki. A kábelt tilos húzni.

5
6

A(z) SET TIME gombok 2 másodpercen
át történő nyomva tartásával lépjen be az
ébresztési beállítások módba.
»» Az óra és perc számjegyei villogni
kezdenek.
A(z) + TUNING/ HR - gombbal állítsa be
az órát.
Nyomja meg a(z) + PRESET/ MIN gombot a perc beállításához.
A jóváhagyáshoz nyomja meg a(z) SET
TIME gombot.
A(z) + TUNING/ HR - gombbal állítsa be
a 12 vagy a 24 órás formátumot.
A jóváhagyáshoz nyomja meg a(z) SET
TIME gombot.
»» [Time Saved] (Idő mentve) felirat
jelenik meg.
Tanács

•• Ha a rádió 10 másodpercig inaktív, automatikusan kilép
az órabeállító módból.

•• FM/DAB+ üzemmódban lépjen a „Rendszer” menübe,

és állítsa be a dátumot és az időszinkronizálást (lásd: „A
rendszermenü használata” > „Az óra beállítása és az idő
szinkronizálása”).
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Bekapcsolás
•

A rádió bekapcsolásához nyomja meg
ismét a(z) gombot.
»» Az órás rádió az utoljára kiválasztott
forrásra vált.
»» Az első használat előtt a rádió egy
üdvözlő üzenetet jelez ki és DAB
módba vált, hogy megkezdje a DAB+
állomások automatikus keresését.

Készenléti üzemmódba kapcsolás
•

Nyomja meg ismét a(z) gombot.
»» [Standby] (Készenlét) felirat jelenik
meg.

6
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4 DAB+ rádió
hallgatása

DAB+ rádióállomások
automatikus tárolása
Tanács
•• A DAB+ hangsugárzás új állomásokkal és

DAB+ rádióállomások
behangolása

szolgáltatásokkal bővül. Ahhoz, hogy a DAB+
rádióállomásokat és szolgáltatásokat el tudja érni,
rendszeresen végezzen átfogó keresést.

•

Tanács
•• Helyezze az antennát az elektromos berendezésekől a
lehető legmesszebbre.

•• A jobb vétel érdekében húzza ki teljesen az antennát és

»» Az átfogó keresést követően az
első elérhető állomás műsorát kezdi
sugározni.

állítsa a megfelelő helyzetbe.

1

A DAB üzemmód kiválasztásához nyomja
meg többször a(z) SOURCE gombot.
»» [Scanning] (Keresés) üzenet jelenik
meg.
»» A rádió automatikusan tárol minden
DAB+ rádióállomást, majd az első
elérhető adó műsorát kezdi sugározni.
»» A rádió a memóriájában tárolja az
állomáslistát. Amikor a következő
alkalommal bekapcsolja a rádiót, már
nem kerül sor az állomáskeresésre.
»» Ha nem található DAB+ rádióállomás,
a(z) [No DAB Station] (nincs DAB
rádióállomás) felirat jelenik meg.

Rádióállomás behangolása az elérhető
állomáslistáról:
• DAB+ üzemmódban a(z) + TUNING/
HR - gomb többszöri megnyomásával
navigálhat az elérhető DAB+
rádióállomások között.

DAB+ módban tartsa 2 másodpercig
lenyomva a(z) SCAN gombot.
»» A rádió minden fogható DAB+
rádióállomást automatikusan tárol.

DAB+ rádióállomások kézi
tárolása
Megjegyzés
•• Legfeljebb 20 DAB+ rádióállomás tárolására van
lehetőség.

1
2
3
4
5

Hangoljon be egy DAB+ rádióállomást.
A(z) PROG gomb lenyomásával lépjen
programozási üzemmódba.
Nyomja meg a(z) + TUNING/ HR gombot egy szám kiválasztásához.
A jóváhagyáshoz nyomja meg a(z) PROG
gombot.
További DAB+ állomások tárolásához
ismételje meg az 1-4. lépéseket.
Megjegyzés

•• Egy előre beállított DAB+ rádióállomás törléséhez
állítson be egy másikat a helyére.

HU
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Előre beállított DAB+
rádióállomás kiválasztása
•

DAB+ üzemmódban a(z) + PRESET/ MIN gomb többszöri megnyomásával válasszon ki
egy előre beállított rádióállomást.

A DAB+ menü használata
1
2

3
4

DAB+ üzemmódban tartsa lenyomva a(z)
MENU gombot 2 másodpercig a DAB+
menü eléréséhez.
A menülehetőségek görgetéséhez nyomja
meg a(z) + TUNING/ HR - gombot:
• [Full scan] (Átfogó keresés): Az
összes fogható DAB+ rádióállomás
megkeresése és tárolása.
• [Manual tune] (Kézi hangolás): egy adott
csatorna/frekvencia kézi hangolása és
hozzáadása az állomáslistához.
• [DRC] (Dinamikatartománytömörítés): a rádiófrekvenciás jel
dinamikatartományának tömörítése.
• [Prune] (Eltávolítás): Az összes
nem fogható állomás eltávolítása az
állomáslistáról.
• [System] (Rendszer): A
rendszerbeállítások módosítása (lásd
„A rendszermenü használata ” című
fejezetet).
Valamely lehetőség kiválasztásához nyomja
meg a(z) SELECT gombot.
Ismételje meg a 2-3 lépéseket, ha
valamilyen allehetőség elérhetővé válik egy
adott lehetőség alatt.

[DRC]
• [DRC off] (DRC ki): DRC kikapcsolása.
• [DRC high] (DRC magas): DRC magas
szintre kapcsolása (ajánlott alapbeállítás
zajos környezetben).
• [DRC low] (DRC alacsony): DRC
alacsony szinte kapcsolása (ajánlott
beállítás kevésbé zajos környezetben).
8
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[Prune] (Eltávolítás)
• [No] (Nem): Visszatérés az előző
menühöz.
• [Yes] (Igen): Az összes nem fogható
állomás eltávolítása az állomáslistáról.
Megjegyzés
•• Ha 10 másodpercen belül nem nyom meg valamilyen
gombot, a készülék kilép a menüből.

DAB+ információ
megjelenítése
A DAB+ rádió hallgatása közben nyomja meg
ismételten a(z) INFO gombot a következő
információkon való végiglépkedéshez (ha
rendelkezésre állnak):
»» Állomásnév
»» Dinamikus címkeszegmens (DLS)
»» Programtípus (PTY)
»» Együttes neve
»» Frekvencia
»» Jelhiba-sebesség
»» Átviteli sebesség és audió állapot
»» Kodek

5 FM-rádió
hallgatása

FM-rádióállomások kézi
tárolása
Megjegyzés
•• Legfeljebb 20 FM-rádióállomás eltárolására van
lehetőség.

FM-rádióállomások
behangolása
Tanács

1
2

•• Helyezze az antennát az elektromos berendezésekől a
lehető legmesszebbre.

•• A jobb vétel érdekében húzza ki teljesen az antennát és
állítsa a megfelelő helyzetbe.

1
2

3

A(z) SOURCE gomb megnyomásával
válthat FM módba.

4

Tartsa lenyomva a(z) + TUNING/ HR gombot két másodpercig.
»» Az FM-tuner automatikusan behangol
egy megfelelő erősséggel fogható
állomást.

5

További rádióállomások beállításához
ismételje meg a 2. lépést.
Egy csatorna manuális behangolásához:
• FM-rádió üzemmódban nyomja meg
ismételten a(z) + TUNING/ HR - gombot
egy adott frekvencia kiválasztásához.

FM-rádióállomások
automatikus tárolása
•

3

FM-hangolóegység módban nyomja meg
és tartsa lenyomva két másodpercig a(z)
SCAN gombot.
»» Az rádió tárolja az összes
rendelkezésre álló FM-rádióállomást és
automatikusan elkezdi sugározni az első
fogható állomást.

FM-rádió üzemmódban hangoljon egy FMrádióállomásra.
Nyomja le a(z) PROG gombot a
programozási üzemmódba lépéshez.
»» Az előre beállított programszám
villogni kezd.
A + TUNING/ HR - gomb többszöri
megnyomásával válasszon ki egy számot.
A jóváhagyáshoz nyomja meg a(z) PROG
gombot.
További állomások tárolásához ismételje
meg az 1-4 lépéseket.
Tanács

•• Előre beállított állomás törléséhez állítson be egy
másikat a helyére.

Tárolt FM rádióállomás
kiválasztása
•

FM-rádió üzemmódban a(z) + PRESET/
MIN - gomb többszöri megnyomásával
válasszon ki egy előre beállított
rádióállomást.

HU
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Az FM menü használata
1
2

3
4

FM üzemmódban tartsa lenyomva a(z)
MENU gombot 2 másodpercig a FM menü
eléréséhez.
A menülehetőségek görgetéséhez nyomja
meg a(z) + TUNING/ HR - gombot:
• [Scan setting] (Keresési beállítások)
• [System] (Rendszer) (lásd „A
rendszermenü használata ” című
fejezetet)
Valamely lehetőség kiválasztásához nyomja
meg a(z) SELECT gombot.

Ismételje meg a 2-3 lépéseket, ha
valamilyen allehetőség elérhetővé válik egy
adott lehetőség alatt.
[Scan setting] (Keresési beállítások)
• [All stations] (Minden állomás):
Minden elérhető FM-rádióállomás
keresése.
• [Strong stations only] (Csak az erős
állomások): Csak az erős jelet sugárzó
FM rádióállomások keresése.

RDS információk
megjelenítése
Az RDS (rádióadatrendszer, Radio Data System)
szolgáltatással az FM állomások kiegészítő
információkat jeleníthetnek meg.
Amennyiben egy RDS jellel rendelkező FM
állomást hallgat, a rendszer megjeleníti az RDS
ikont és a csatorna nevét.

1
2

RDS állomás behangolása
Nyomja meg többször a(z) INFO
gombot a következő információkon való
végiglépkedéshez (ha rendelkezésre állnak).
»» Állomásnév
»» Rádió szöveges üzenetei
»» Frekvencia
»» Idő és dátum

10

HU

6 A rendszermenü
használata

[Auto time
sync]
(Automatikus
időszinkronizálás)

Az idő szinkronizálása az
elérhető rádióállomásokkal.
Az idő szinkronizálása az FM
(RDS) rádióállomásokkal.
[Update from Az idő szinkroDAB] (Frissí- nizálása a DAB+
tés DAB-ról) állomásokkal.

Az óra beállítása és az idő
szinkronizálása
2
3
4
5

DAB/FM módban tartsa 2 másodpercig
lenyomva a(z) MENU gombot.
Nyomja meg a(z) + TUNING/ HR gombot, amíg a [System] (rendszer) üzenet
meg nem jelenik.
A jóváhagyáshoz nyomja meg a(z) SELECT
gombot.
»» A [TIME] (idő) felirat látható.
Nyomja meg ismét a(z) SELECT gombot.
»» [Set Time] (óra beállítása): megjelenik
az beállított idő.

Minden beállítás alaphelyzetbe
állítása
1
2
3
4

Ismételje meg a 2-3 lépéseket egy
lehetőség vagy egy allehetőség
kiválasztásához (ha elérhető).

Lehetőségek
[Set Time]
(Idő beállítása)
[Set 12/24
hour] (12/24
órás formátum beállítása)

Allehetőség

Funkció
Idő beállítása.

[Set 12 hour]
(12 órás
formátum
beállítása)
[Set 24 hour]
(24 órás
formátum
beállítása)

Az idő megjelenítése 12 órás
formátumban.

Az időszinkronizálás kikapcsolása.

[Update from
Any] (Frissítés bárhonnan)
[Update from
FM] (Frissítés
FM-ről)

A rendszer menüi által a következő műveleteket
végezheti el:
• idő és óra formátumának beállítása,
• időszinkronizálás beállítása,
• a rádió szoftververziójának ellenőrzése,
• szükség esetén a szoftver frissítése, és
• gondoskodhat a rádió gyári
alapbeállításokra történő visszaállításáról.

1

[No time
sync] (Nincs
időszinkronizálás)

5

Lépjen be a rendszermenübe.
Nyomja meg ismételten a(z) + TUNING/
HR - gombot a [Factory Reset] (gyári
alapérték) kiválasztásához.
A jóváhagyáshoz nyomja meg a(z) SELECT
gombot.
A(z) + TUNING/ HR - gomb lenyomásával
választhat ki egy opciót.
• [Nem] (Nem): Visszatérés az előző
menühöz.
• [Igen] (Igen): A rádió visszaállítása a
gyári alapbeállításokra.
A jóváhagyáshoz nyomja meg ismét a(z)
SELECT gombot.

Az idő megjelenítése 24 órás
formátumban.
HU
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A szoftver verziójának
ellenőrzése
1
2
3

Lépjen be a rendszermenübe.
Nyomja meg a(z) + TUNING/ HR gombot a [SW version] (szoftververzió)
kiválasztásához.
A jóváhagyáshoz nyomja meg a(z) SELECT
gombot.
»» A rendszer megjeleníti az rádió
verziószámát.

A szoftver frissítése
Ha frissíteni szeretné a szoftvert, forduljon a
WOOX Innovations vállalathoz. Ne próbálja
meg frissíteni saját maga!

12
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7 Egyéb jellemzők

Az ébresztési időzítés be- és
kikapcsolása
•

Ébresztési időzítő beállítása

»» Ha az időzítő ki van kapcsolva, megjelenik
az [Alarm 1:Off] (Ébresztés 1:Ki) vagy az
[Alarm 2:Off] (Ébresztés 2:Ki) felirat.

Ébresztés beállítása
Két külön ébresztési időpont beállítására is
lehetőség van.

•

Az ébresztő leállításához nyomja meg a
megfelelő / gombot.
»» Az óra a következő napon is ébreszt.

Megjegyzés
•• Ellenőrizze, hogy megfelelően állította-e be az órát.

1

2
3
4
5

Az ébresztési beállítások mód aktiválásához
készenléti módban tartsa lenyomva 2
másodpercig az / gombot.
»» Az órákat és perceket jelző számok,
valamint a(z) / villogni kezdenek.
Nyomja meg a(z) + TUNING/ HR gombot az óra beállításához.
Nyomja meg a(z) + PRESET/ MIN gombot a perc beállításához.
Jóváhagyáshoz nyomja meg a(z)
gombot.

/

Nyomja meg ismételten az vagy gombot
az ébresztési időzítő be- és kikapcsolásához.
»» Ha az időzítő be van kapcsolva, megjelenik
az [Alarm 1:On] (Ébresztés 1:Be) vagy az
[Alarm 2:On] (Ébresztés 2:Be) felirat.

Az ébresztés elhalasztása
•

Amikor megszólal az ébresztési hangjelzés,
nyomja meg a SNOOZE gombot.
»» Az ébresztési hangjelzés elhallgat, majd
kilenc perccel később újra megszólal.

Elalvási időzítő beállítása
A rádió a beállított idő elteltével automatikusan
készenléti üzemmódba kapcsolhat.
• Nyomja meg többször a(z)
gombot az
alvási időtartam kiválasztásához (percben).

A(z) + TUNING/ HR - gomb lenyomásával
válasszon ébresztőforrást: berregő, DAB
vagy FM.
• Ha a berregőt választja ébresztési
forrásként, nyomja le egyszer a(z) /
gombot a beállítás jóváhagyásához.
• Ha a DAB vagy az FM rádiót választja
ébresztési forrásként, nyomja le
kétszer a(z) / gombot a beállítás
jóváhagyásához.
Tanács

•• Az ébresztési hangjelzés megszólalását követően a

hangerő fokozatosan emelkedik. Az ébresztési hangerő
nem állítható be kézileg.

»» Ha az elalváskapcsoló be van kapcsolva,
akkor a kijelzőn a(z) jel látható.
HU
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Az elalváskapcsoló kikapcsolása:
• Többször nyomja meg a(z)
gombot,
amíg a [Sleep off] (alvás funkció
kikapcsolva) üzenet meg nem jelenik.

Külső eszköz hallgatása

Megjegyzés
•• Az USB-töltés maximális feszültsége 1 A.
•• Nem garantáljuk az összes készülék töltéséhez.

•

A készülékkel külső eszközökről, például MP3lejátszóról is játszhat le zenét.

1

2
3

Egy USB-kábel (nem tartozék) segítségével
csatlakoztassa a készüléket az órás
rádióhoz.
»» Mihelyt a készüléket felismeri a
rendszer, a töltés elkezdődik.

Csatlakoztasson egy audiobemeneti kábelt
(külön kapható) egy 3,5 mm-es csatlakozó
mindkét végével
• a rádió AUDIO IN aljzatához, és
• a külső audioeszköz fejhallgatócsatlakozójához.
A(z) SOURCE gomb többszöri
megnyomásával válassza ki az AUDIO IN
(hangbemenet) üzemmódot.
Audiotartalmak lejátszása külső eszközről
(lásd az eszköz használati útmutatóját).

Hangerő beállítása
•

A hangerőszint növeléséhez vagy
csökkentéséhez forgassa el a VOL gombot.

A kijelző fényerejének
beállítása
•

Töltse fel készülékeit
Ezzel az rádióval olyan külső eszközöket tölthet
fel, mint például a mobiltelefon, MP3-lejátszó
vagy egyéb mobilkészülék.

14
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A(z) BRIGHTNESS gomb ismételt
megnyomásával választhat a különböző
fényerőszintek között.

8 Termékadatok

Általános információk
Tápfeszültség

Megjegyzés

100-240 V ~,
50/60 Hz
<10 W
<1 W

Teljesítményfelvétel
Teljesítményfelvétel
készenléti üzemmódban
Méretek - Főegység
(Sz x Ma x Mé)
129 x 104 x 105 mm
Tömeg - Főegység
0,6 kg

•• A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül
módosítható.

Termékjellemzők
Erősítő
Kimeneti összteljesítmény

2
W

[Hangolóegység]
Hangolási tartomány (FM)
Hangolási tartomány
(DAB+)
Hangolórács
- Monó, 26 dB H/Z arány
- Sztereó, 46 dB H/Z arány
Keresési szelektivitás
Teljes harmonikus torzítás
Jel-zaj arány

87,5 - 108 MHz
174,928 239,200 MHz
50 KHz
<22 dBf
< 43 dBf
< 28 dBf
< 2%
>55 dB

USB
Töltés

5 V, 1 A

HU
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9 Hibakeresés
Figyelem
•• A készülék 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) Amikor
felveszi a kapcsolatot a Philips képviseletével,
tartózkodjon a készülék közelében, és készítse
elő a készülék típus- és sorozatszámát.
Nincs áram
•• Győződjön meg arról, hogy a készülék
tápkábele megfelelően van-e csatlakoztatva.
•• Ellenőrizze, hogy van-e feszültség a fali
aljzatban.
Nincs hang
•• Állítsa be a hangerőszintet
Az órás rádió nem válaszol
•• Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a hálózati
csatlakozódugót, majd kapcsolja be ismét a
készüléket.
Rossz minőségű rádióvétel
•• A rádióinterferencia elkerülése érdekében
tartsa távol az órás rádiót más elektronikus
eszközöktől.
•• Húzza ki teljesen az antennát és állítsa a
megfelelő helyzetbe.
•• DAB üzemmódban, ha a hibaarány 50
feletti, a hang akadozhat, vagy le lehet
némítva. A jobb vételhez állítsa be
megfelelően az antenna helyzetét.
•• A készülékei töltésekor vagy miközben
külső eszközökről élvezi az audiolejátszást,
helyezze az USB vagy AUDIO IN kábelt
a lehető legmesszebbre az antennától, a
zajinterferencia elkerülése érdekében.

16
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Nem működik az ébresztés
•• Állítsa be helyesen az órát, illetve az
ébresztést.

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

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 megfelel az Európai
Közösség rádióinterferenciára vonatkozó
követelményeinek.
Az elhasznált termék hulladékkezelése

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

Ha ez a szimbólum szerepel a terméken, az
azt jelenti, hogy a termék megfelel a 2012/19/
EU európai irányelv követelményeinek.
Tájékozódjon az elektromos és elektronikus
termékek szelektív hulladékként történő
gyűjtésének helyi feltételeiről. Kövesse a helyi
szabályokat, és ne dobja az elhasznált terméket
a háztartási hulladékgyűjtőbe. Az elhasznált
termék megfelelő hulladékkezelése segítséget
nyújt a környezettel és az emberi egészséggel
kapcsolatos negatív következmények
megelőzésében.
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).

HU
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