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1 Ważne

Bezpieczeństwo

Ostrzeżenie

 • Nigdy nie zdejmuj obudowy radiobudzika. 
 • Nigdy nie smaruj żadnej części radiobudzika.
 • Nigdy nie stawiaj radiobudzika na innym urządzeniu 

elektronicznym.
 • Nigdy nie wystawiaj radiobudzika na działanie promieni 

słonecznych, źródeł otwartego ognia lub ciepła.
 • Upewnij się, że masz łatwy dostęp do przewodu 

zasilającego, wtyczki lub zasilacza w celu odłączenia 
radiobudzika od źródła zasilania.

• Zapoznaj się z poniższymi instrukcjami i 
postępuj według nich.

• W celu zapewnienia właściwej wentylacji 
upewnij się, że z każdej strony urządzenia 
zachowany jest odpowiedni odstęp.

• Zabezpiecz przewód zasilający w taki 
sposób, aby nie mógł być deptany ani 
uciskany, zwłaszcza przy wtykach, gniazdach 
oraz w miejscach, w których przewód 
wychodzi z radiobudzika.

• Naprawę urządzenia należy zlecić 
wykwalifikowanym serwisantom. Naprawa 
jest konieczna, gdy radiobudzik został 
uszkodzony w jakikolwiek sposób, na 
przykład w przypadku uszkodzenia 
przewodu zasilającego, wylania płynu na 
urządzenie lub upadku na nie jakiegoś 
przedmiotu, narażenia radiobudzika na 
działanie deszczu lub wilgoci, upuszczenia 
lub nieprawidłowego działania urządzenia.

• Korzystaj wyłącznie z dodatków oraz 
akcesoriów wskazanych przez producenta.

• Odłączaj radiobudzik od źródła zasilania 
podczas burzy i gdy nie jest używany przez 
dłuższy czas.

• Nie wolno narażać radiobudzika na kontakt 
z kapiącą lub pryskającą wodą. 

• Nie wolno stawiać na radiobudziku 
potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów 
(np. naczyń wypełnionych płynami, 
płonących świec). 

• Jeśli urządzenie jest podłączone do 
gniazdka za pomocą przewodu zasilającego 
lub łącznika, ich wtyki muszą być łatwo 
dostępne.

Uwaga

 • Tabliczka znamionowa znajduje się na spodzie 
urządzenia.
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2 Radiobudzik FM/
DAB+

Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów 
firmy Philips! Aby uzyskać pełny dostęp 
do obsługi świadczonej przez firmę Philips, 
zarejestruj zakupiony produkt na stronie www.
philips.com/welcome.

Wstęp
Ten radiobudzik umożliwia:
• słuchanie radia FM i DAB+ (cyfrowa 

transmisja dźwięku),
• słuchanie dźwięku z urządzeń 

zewnętrznych,
• sprawdzanie godziny,
• ustawianie dwóch budzików. 

Zawartość opakowania
Po otwarciu opakowania należy sprawdzić jego 
zawartość:
• Radiobudzik
• Krótka instrukcja obsługi
• Ulotka zawierająca informacje dotyczące 

bezpieczeństwa• 
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Opis radiobudzika

 
a  / 

• Ustawianie budzika 1 lub 2.
• Podgląd ustawień budzika.
• Włączanie lub wyłączanie budzika.

b SOURCE
• Wybór źródła: tryb DAB, tryb FM lub 

wejście AUDIO IN.

c 
• Włącz radio.
• Przełączanie w tryb gotowości.

d SNOOZE/BRIGHTNESS
• Korzystanie z funkcji drzemki.
• Regulacja jasności wyświetlacza.

e PROG/SET TIME
• Programowanie kolejności stacji 

radiowych.
• Ustawianie godziny.

f SELECT/SCAN
• Automatyczne wyszukiwanie i 

zapisywanie stacji radiowych.
• Zatwierdzanie wyboru.

g 
• Ustawianie wyłącznika czasowego.

h + PRESET/ MIN -
• Ustawianie minuty.
• Wybór zaprogramowanej stacji 

radiowej.
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i INFO/MENU
• W trybie DAB+ lub FM naciśnij i 

przytrzymaj, aby włączyć menu DAB+ 
lub FM.

• W trybie DAB+ naciśnij, aby wyświetlić 
informacje o stacji DAB+.

• W trybie FM naciśnij, aby wyświetlić 
informacje o stacji RDS.

j + TUNING/ HR -
• Ustawianie godziny.
• Wyszukiwanie stacji radiowych.
• Poruszanie się po liście stacji radiowych 

DAB+.
• Poruszanie się po menu FM/DAB+. 

k Panel wyświetlacza
• Wyświetlanie bieżącego stanu 

urządzenia.

l Pokrętło VOL
• Regulacja poziomu głośności.

m Antena
• Poprawianie odbioru sygnału 

radiowego. 

n Przewód zasilający
• Podłączanie zasilania.

o Gniazdo USB 
• Ładowanie urządzeń przenośnych. 

p AUDIO IN
• Podłączanie zewnętrznych urządzeń 

audio. 
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3 Czynności 
wstępne

Instrukcje z tego rozdziału zawsze wykonuj w 
podanej tu kolejności.

Przygotowywanie anteny FM/
DAB+
Aby uzyskać lepszy odbiór, należy całkowicie 
rozłożyć antenę FM/DAB+ i dostosować jej 
położenie. 

 
Uwaga

 • Aby uniknąć zakłóceń, umieść antenę jak najdalej od 
innych źródeł promieniowania.

Podłączanie zasilania
Przestroga

 • Ryzyko uszkodzenia produktu! Upewnij się, że napięcie 
źródła zasilania jest zgodne z wartością zasilania podaną 
na spodzie lub na tylnej ściance radiobudzika.

 • Ryzyko porażenia prądem! Odłączając przewód 
zasilający, zawsze chwytaj za wtyczkę przewodu. Nigdy 
nie ciągnij za przewód.

 
Ustawianie zegara

Uwaga

 • Godzinę można ustawić tylko w trybie gotowości.

1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET TIME 
przez dwie sekundy, aby włączyć tryb 
ustawiania zegara. 
 » Cyfry godzin i minut zaczną migać.

2 Za pomocą przycisków + TUNING/ HR 
- ustaw godzinę.

3 Za pomocą przycisków + PRESET/ MIN 
- ustaw minuty.

4 Naciśnij przycisk SET TIME, aby 
potwierdzić.

5 Naciśnij przycisk + TUNING/ HR -, aby 
ustawić 12- lub 24-godzinny format czasu.

6 Naciśnij przycisk SET TIME, aby 
potwierdzić.
 » Zostanie wyświetlony komunikat 

[Time Saved] (zapisano godzinę).

Wskazówka

 • Jeśli radio pozostaje bezczynne przez 10 sekund, tryb 
ustawiania zegara jest automatycznie zamykany. 

 • W trybie FM/DAB+ można wyświetlić menu „System”, 
aby ustawić synchronizację czasu (patrz „Korzystanie 
z menu systemowego” > „Ustawianie i synchronizacja 
czasu”).
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Włączanie
• Naciśnij przycisk , aby włączyć radio.

 » Radiobudzik przełączy się na ostatnio 
wybrane źródło.

 » W przypadku pierwszego użycia 
radio wyświetli wiadomość powitalną 
i przełączy się w tryb DAB, aby 
rozpocząć automatyczne wyszukiwanie 
dostępnych stacji DAB+.

Przełączanie w tryb gotowości
• Naciśnij ponownie przycisk .

 » Zostanie wyświetlony komunikat 
[Standby] (tryb gotowości). 
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4 Słuchanie radia 
DAB+

Wyszukiwanie stacji 
radiowych DAB+

Wskazówka

 • Umieść antenę jak najdalej od wszelkich urządzeń 
elektrycznych.

 • Aby uzyskać lepszy odbiór, rozłóż antenę i dostosuj jej 
położenie.

1 Naciśnij kilkakrotnie przycisk SOURCE, aby 
wybrać tryb DAB. 
 » Zostanie wyświetlony komunikat 

[Scanning] (skanowanie).
 » Radio zapisze wszystkie stacje radiowe 

DAB+ automatycznie, a następnie 
uruchomi pierwszą dostępną stację. 

 » Lista stacji zostanie zapisana w radiu. 
Po kolejnym włączeniu radia funkcja 
wyszukiwania stacji nie zostanie 
uruchomiona.

 » Jeśli żadna stacja DAB+ nie zostanie 
znaleziona, zostanie wyświetlony 
komunikat [No DAB Station] (nie 
znaleziono stacji DAB). 

Dostrajanie tunera radiowego do stacji z listy:
• W trybie DAB naciśnij kilkakrotnie przycisk 

+ TUNING/ HR -, aby poruszać się między 
dostępnymi stacjami DAB+.

Automatyczne zapisywanie 
stacji radiowych DAB+

Wskazówka

 • W ramach systemu transmisji DAB+ dodawane są 
nowe stacje i usługi. Aby mieć dostęp do nowych 
stacji radiowych DAB+ i usług, należy regularnie 
przeprowadzać pełne wyszukiwanie.

• W trybie DAB+ naciśnij i przytrzymaj 
przycisk SCAN przez dwie sekundy.
 » Radio automatycznie zapisze wszystkie 

dostępne stacje radiowe DAB+.
 » Po zakończeniu pełnego wyszukiwania 

zostanie uruchomiona pierwsza 
dostępna stacja. 

Ręczne zapisywanie stacji 
radiowych DAB+

Uwaga

 • Można zapisać maksymalnie 20 stacji radiowych DAB+.

1 Ustaw stację radiową DAB+.
2 Naciśnij przycisk PROG, aby włączyć tryb 

programowania.
3 Za pomocą przycisków + TUNING/ HR 

- wybierz numer stacji.
4 Naciśnij przycisk PROG, aby potwierdzić.
5 Powtórz czynności 1–4, aby zapisać inne 

stacje DAB+.

Uwaga

 • Aby usunąć zaprogramowaną stację radiową DAB+, 
zapisz inną stację w jej miejsce.
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Wybór zaprogramowanej 
stacji radiowej DAB+
• W trybie DAB+ naciśnij kilkakrotnie 

przycisk + PRESET/ MIN -, aby wybrać 
zaprogramowaną stację radiową.

Korzystanie z menu DAB+
1 W trybie DAB+ naciśnij i przytrzymaj 

przycisk MENU przez dwie sekundy, aby 
przejść do menu DAB+.

2 Naciskaj przycisk + TUNING/ HR -, aby 
przewijać opcje menu:
• [Full scan] (Pełne wyszukiwanie): 

wyszukiwanie i zapisywanie wszystkich 
dostępnych stacji radiowych DAB+.

• [Manual tune] (Strojenie ręczne): 
ręczne ustawienie określonego kanału/
częstotliwości i dodanie ustawionej 
pozycji do listy stacji.

• [DRC] (Kompresja zakresu dynamiki): 
ograniczenie zakresu dynamiki sygnału 
radiowego. 

• [Prune] (Filtrowanie): usuwanie 
wszystkich nieprawidłowych stacji z 
listy stacji.

• [System] (System): dostosowywanie 
ustawień systemowych (patrz rozdział 
„Korzystanie z menu systemowego ”).

3 Aby wybrać opcję, naciśnij przycisk SELECT.
4 Powtórz czynności 2–3, jeśli w danej opcji 

jest dostępna opcja podrzędna.
[DRC]

• [DRC off] (DRC wył.): wyłączanie 
funkcji DRC.

• [DRC High] (DRC wysokie): 
ustawianie wysokiej wartości funkcji 
DRC (opcja domyślna zalecana w 
przypadku głośnego otoczenia).

• [DRC low] (DRC niskie): ustawianie 
niskiej wartości funkcji DRC (opcja 
zalecana w przypadku mniej głośnego 
otoczenia).

[Prune] 
• [No] (nie): powrót do poprzedniego 

menu.
• [Yes] (tak): usuwanie wszystkich 

nieprawidłowych stacji z listy stacji.

Uwaga

 • Jeśli w ciągu 10 sekund nie zostanie naciśnięty żaden 
przycisk, menu wyłączy się.

Wyświetlanie informacji 
DAB+
Podczas słuchania radia DAB+ naciśnij 
kilkakrotnie przycisk INFO, aby przewinąć 
następujące informacje (jeśli są dostępne):

 » Nazwa stacji
 » Segment dynamicznych etykiet (DLS)
 » Typ programu (PTY)
 » Nazwa zespołu
 » Częstotliwość
 » Współczynnik błędów sygnału
 » Szybkość transmisji i status audio 
 » Kodek
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5 Słuchanie radia 
FM

Wyszukiwanie stacji 
radiowych FM

Wskazówka

 • Umieść antenę jak najdalej od wszelkich urządzeń 
elektrycznych.

 • Aby uzyskać lepszy odbiór, rozłóż antenę i dostosuj jej 
położenie.

1 Naciśnij przycisk SOURCE, aby wybrać 
tryb FM.

2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk + TUNING/ 
HR - przez dwie sekundy.
 » Tuner automatycznie dostroi się do 

stacji o najsilniejszym sygnale.

3 Powtórz czynność 2, aby dostroić większą 
liczbę stacji radiowych.

Aby ręcznie dostroić stację radiową: 
• W trybie tunera FM naciśnij kilkakrotnie 

przycisk + TUNING/ HR -, aby wybrać 
częstotliwość. 

Automatyczne zapisywanie 
stacji radiowych FM
• W trybie tunera FM naciśnij i przytrzymaj 

przycisk SCAN przez dwie sekundy.
 » Radio zapisze wszystkie dostępne 

stacje radiowe FM, a następnie 
automatycznie zacznie odtwarzać 
pierwszą dostępną stację.

Ręczne zapisywanie stacji 
radiowych FM

Uwaga

 • Można zapisać do 20 stacji radiowych FM.

1 W trybie tunera FM nastaw stację radiową 
FM.

2 Naciśnij przycisk PROG, aby włączyć tryb 
programowania.
 » Zaprogramowany numer stacji zacznie 

migać.

3 Naciśnij kilkakrotnie przycisk + TUNING/ 
HR -, aby wybrać numer.

4 Naciśnij przycisk PROG, aby potwierdzić.
5 Powtórz czynności 1–4, aby zapisać inne 

stacje.

Wskazówka

 • Aby usunąć zapisaną wcześniej stację, zapisz inną stację 
w jej miejsce.

Wybór zaprogramowanej 
stacji radiowej FM.
• W trybie tunera FM naciśnij kilkakrotnie 

przycisk + PRESET/ MIN -, aby wybrać 
zaprogramowaną stację radiową.
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Korzystanie z menu FM

1 W trybie FM naciśnij i przytrzymaj przycisk 
MENU przez dwie sekundy, aby przejść do 
menu FM.

2 Naciskaj przycisk + TUNING/ HR -, aby 
przewijać opcje menu:
• [Scan setting]
• [System] (patrz rozdział „Korzystanie 

z menu systemowego ”)
3 Aby wybrać opcję, naciśnij przycisk 

SELECT.
4 Powtórz czynności 2–3, jeśli w danej opcji 

jest dostępna opcja podrzędna.
[Scan setting] (ustawienie wyszukiwania)

• [All stations] (wszystkie stacje): 
wyszukiwanie wszystkich dostępnych 
stacji radiowych FM.

• [Strong stations only] (tylko stacje 
o silnym sygnale): wyszukiwanie tylko 
stacji radiowych FM o odpowiednio 
silnym sygnale.

Wyświetlanie informacji RDS
RDS (Radio Data System) to system 
umożliwiający stacjom FM nadawanie 
dodatkowych informacji. 
W przypadku odbierania stacji radiowej FM z 
sygnałem RDS będzie wyświetlana ikona RDS i 
nazwa stacji.
1 Nastaw stację RDS.
2 Naciśnij kilkakrotnie przycisk INFO, aby 

wyświetlić następujące informacje (jeżeli 
dostępne):
 » Nazwa stacji
 » Radiowe komunikaty tekstowe
 » Częstotliwość
 » Data i godzina
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6 Korzystanie 
z menu 
systemowego

Menu systemowe umożliwia:
• ustawianie godziny i formatu jej 

wyświetlania,
• ustawianie synchronizacji czasu,
• sprawdzanie wersji oprogramowania radia, 
• dokonywanie aktualizacji oprogramowania 

(w razie potrzeby) oraz
• przywracanie ustawień fabrycznych w radiu.

Ustawianie godziny i 
synchronizacja czasu

1 W trybie DAB/FM naciśnij i przytrzymaj 
przez dwie sekundy przycisk MENU.

2 Naciskaj przycisk + TUNING/ HR -, aż 
zostanie wyświetlona opcja [System] 
(system).

3 Naciśnij przycisk SELECT, aby potwierdzić.
 » Zostanie wyświetlony komunikat 

[TIME] (godzina).

4 Naciśnij ponownie przycisk SELECT.
 » Zostanie wyświetlony komunikat [Set 

Time] (ustaw godzinę). 

5 Powtórz czynności 2–3, aby wybrać opcję 
lub opcję podrzędną (jeśli jest dostępna).

Opcje Opcja 
podrzędna

Funkcja

[Set 
Time]

Ustawianie godziny.

[Set 
12/24 
hour]

[Set 12 
hour]

Wyświetlanie czasu w 
formacie 12-godzinnym.

[Set 24 
hour]

Wyświetlanie czasu w 
formacie 24-godzinnym.

[Auto 
time 
sync]

[No time 
sync]

Wyłączanie 
synchronizacji czasu.

[Update 
from Any]

Synchronizacja czasu z 
dowolnymi dostępnymi 
stacjami radiowymi.

[Update 
from FM]

Synchronizacja czasu ze 
stacjami FM (RDS).

[Update 
from DAB]

Synchronizacja czasu 
ze stacjami radiowymi 
DAB+.

Przywracanie ustawień 
domyślnych

1 Przejdź do menu systemowego.
2 Naciśnij kilkakrotnie przycisk + TUNING/ 

HR -, aby wybrać opcję [Factory Reset] 
(przywracanie ustawień fabrycznych).

3 Naciśnij przycisk SELECT, aby potwierdzić. 
4 Naciśnij przycisk + TUNING/ HR -, aby 

wybrać opcję.
• [No]: powrót do poprzedniego menu.
• [Yes]: przywracanie ustawień 

fabrycznych w radiu.
5 Ponownie naciśnij przycisk SELECT, aby 

zatwierdzić.

Sprawdzanie wersji 
oprogramowania

1 Przejdź do menu systemowego.
2 Naciśnij przycisk + TUNING/ HR -, aby 

wybrać opcję [SW version] (wersja 
oprogramowania).

3 Naciśnij przycisk SELECT, aby potwierdzić.
 » Zostanie wyświetlona wersja 

oprogramowania radia.
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Aktualizacja oprogramowania
Jeśli chcesz zaktualizować oprogramowanie, 
skontaktuj się z firmą WOOX Innovations, aby 
uzyskać pomoc. Nie zaleca się dokonywania 
samodzielnej aktualizacji. 
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7 Inne funkcje

Ustawianie funkcji alarmu

Ustawianie budzika
Można ustawić dwie różne godziny budzenia.

Uwaga

 • Upewnij się, że zegar został ustawiony prawidłowo.

1 W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj 
przycisk  /  przez dwie sekundy, aby 
włączyć tryb ustawiania budzika.
 » Cyfry godziny i minut oraz przyciski  / 

 zaczną migać.

2 Naciśnij przycisk + TUNING/ HR -, aby 
ustawić godzinę.

3 Naciśnij przycisk + PRESET/ MIN -, aby 
ustawić minutę.

4 Naciśnij przycisk  / , aby potwierdzić.
5 Naciśnij przycisk + TUNING/ HR -, aby 

wybrać źródło sygnału budzika: brzęczyk, 
radio DAB lub radio FM.
• Jeśli wybierzesz brzęczyk jako źródło 

sygnału budzika, naciśnij przycisk  /  
jeden raz, aby potwierdzić ustawienie.

• Jeśli wybierzesz radio DAB lub radio 
FM jako źródło sygnału budzika, 
naciśnij przycisk  /  dwukrotnie, aby 
potwierdzić ustawienie. 

Wskazówka

 • Po włączeniu się funkcji budzenia głośność dźwięku 
stopniowo wzrasta. Nie ma możliwości ręcznego 
ustawiania głośności budzika.

Włączanie i wyłączanie budzika
• Aby włączyć lub wyłączyć budzik, naciśnij 

kilkakrotnie przycisk  lub .
 » Jeśli budzik jest włączony, wyświetlane 

jest oznaczenie [Alarm 1:On] lub 
[Alarm 2:On].

 » Jeśli budzik jest wyłączony, wyświetlane 
jest oznaczenie [Alarm 1:Off] lub 
[Alarm 2:Off].

• Aby wyłączyć budzik, naciśnij 
odpowiadający mu przycisk  lub . 

 » Budzik zadzwoni ponownie następnego 
dnia. 

Korzystanie z funkcji drzemki
• Gdy włączy się budzik, naciśnij przycisk 

SNOOZE.
 » Zostanie włączona funkcja drzemki i 

budzik zadzwoni ponownie dziewięć 
minut później.

Ustawianie wyłącznika 
czasowego
Radio jest wyposażone w funkcję umożliwiającą 
samoczynne przełączenie w tryb gotowości po 
ustawionym czasie.
• Naciśnij kilkakrotnie przycisk , aby 

ustawić wyłącznik czasowy (w minutach).
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 » Po włączeniu wyłącznika czasowego, 

wyświetlony zostanie symbol .
Aby anulować wyłącznik czasowy:
• Naciśnij kilkakrotnie przycisk , aż 

zostanie wyświetlony komunikat [Sleep off] 
(wyłącznik wył.).

Odtwarzanie dźwięku z 
urządzenia zewnętrznego
Produkt umożliwia również słuchanie muzyki z 
zewnętrznego urządzenia audio, np. odtwarzacza 
MP3.
1 Podłącz przewód sygnału wejściowego 

audio (niedołączony do zestawu) z wtyczką 
3,5 mm po obu końcach do:
• gniazda AUDIO IN tego radia,
• gniazda słuchawkowego w urządzeniu 

zewnętrznym.
2 Naciśnij kilkakrotnie przycisk SOURCE, aby 

wybrać tryb AUDIO IN.
3 Włącz odtwarzanie dźwięku w urządzeniu 

zewnętrznym (szczegółowe informacje 
można znaleźć w jego instrukcji obsługi).

  
Ładowanie akumulatora 
urządzenia zewnętrznego
Za pomocą radia można ładować urządzenia 
zewnętrzne, takie jak telefon komórkowy, 
odtwarzacz MP3 lub inne urządzenia przenośne. 

Uwaga

 • Maksymalne natężenie prądu w przypadku ładowania 
przez gniazdo USB wynosi 1 A.

 • Możliwość ładowania wszystkich urządzeń za pomocą 
tego produktu nie jest gwarantowana.

• Podłącz urządzenie do radiobudzika za 
pomocą przewodu USB (niedołączony do 
zestawu).
 » Ładowanie rozpocznie się po 

rozpoznaniu urządzenia.
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Regulacja głośności
• Obróć pokrętło VOL, aby zwiększyć lub 

zmniejszyć poziom głośności.

Regulacja jasności 
wyświetlacza
• Naciśnij kilkakrotnie przycisk 

BRIGHTNESS, aby wybrać różne poziomy 
jasności.
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8 Informacje o 
produkcie

Uwaga

 • Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez 
powiadomienia.

Dane techniczne

Wzmacniacz
Całkowita moc wyjściowa 2 W

Tuner

Zakres strojenia (FM) 87,5–108 MHz
Zakres strojenia (DAB+) 174,928–

239,200 MHz
Siatka strojenia (50 kHz)
- Mono — odstęp sygnału 
od szumu: 26 dB

< 22 dBf

- Stereo — odstęp sygnału 
od szumu: 46 dB

< 43 dBf

Selektywność wyszukiwania < 28 dBf
Całkowite zniekształcenia 
harmoniczne

< 2%

Odstęp sygnału od szumu > 55 dB

USB
Obsługa ładowania 5 V, 1 A

Informacje ogólne
Zasilanie prądem 
przemiennym

100–240 V ~, 
50/60 Hz

Pobór mocy podczas 
pracy

< 10 W

Pobór mocy w trybie 
gotowości

< 1 W

Wymiary — 
jednostka centralna 
(szer. x wys. x głęb.)

 
129 x 104 x 105 mm

Waga — jednostka 
centralna:

0,6 kg
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9 Rozwiązywanie 
problemów

Ostrzeżenie

 • Nie zdejmuj obudowy tego urządzenia.

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/
support). 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 przewodu 

zasilającego radiobudzika została 
podłączona prawidłowo.

 • Upewnij się, że w gniazdku elektrycznym 
jest napięcie.

Brak dźwięku
 • Ustaw głośność.

Brak reakcji radiobudzika
 • Odłącz wtyczkę przewodu zasilającego, 

a następnie podłącz ją i ponownie włącz 
radiobudzik.

Słaby odbiór stacji radiowych
 • Radiobudzik należy umieścić z dala od 

innych urządzeń elektronicznych, aby 
uniknąć zakłóceń radiowych.

 • Całkowicie rozłóż antenę oraz dostosuj jej 
położenie.

 • Jeśli współczynnik błędów sygnału w trybie 
DAB przekroczy wartość 50, dźwięk może 
być przerywany lub wyciszony. Dostosuj 
położenie anteny, aby uzyskać lepszy odbiór. 

 • Podczas ładowania urządzenia lub słuchania 
dźwięku z urządzeń zewnętrznych trzymaj 
przewód podłączony do gniazda USB lub 
AUDIO IN jak najdalej od anteny, aby 
uniknąć zakłóceń dźwięku. 

Budzik nie działa
 • Nastaw poprawnie zegar/budzik.
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10 Uwaga
Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego 
urządzenia, które nie zostaną wyraźnie 
zatwierdzone przez firmę WOOX Innovations, 
mogą unieważnić pozwolenie na jego obsługę.

 
Niniejszy produkt jest zgodny z przepisami Unii 
Europejskiej dotyczącymi zakłóceń radiowych.
Utylizacja zużytych urządzeń

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

 
Ten symbol na produkcie oznacza, że 
produkt podlega postanowieniom Dyrektywy 
Europejskiej 2012/19/UE. Należy zapoznać 
się z lokalnymi przepisami dotyczącymi 
składowania zużytych produktów elektrycznych 
i elektronicznych. Należy postępować zgodnie z 
lokalnymi przepisami i nigdy nie należy wyrzucać 
produktu ze zwykłymi odpadami gospodarstwa 
domowego. Prawidłowa utylizacja zużytych 
produktów pomaga chronić środowisko 
naturalne oraz ludzkie zdrowie.
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 obowiązującymi w Polsce 
przepisami dotyczącymi utylizacji materiałów 
pakunkowych, rozładowanych baterii oraz 
zużytych urządzeń elektronicznych.
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