Lietotāja rokasgrāmata
Mūzikas mikrosistēma

BTB2515

Reģistrējiet savu produktu un saņemiet atbalstu tīmekļa vietnē
www.philips.com/support

Saturs
1

Svarīgi
Drošība
Paziņojums
Atbilstības deklarācija

2
2
2
2

2

Mūzikas mikrosistēma
Ievads
Iepakojuma saturs
Galvenās iekārtas pārskats
Tālvadības pults pārskats

4
4
4
5
6

3

Izmantošanas sākšana
Skaļruņu pievienošana
Radio antenas pievienošana
Strāvas pieslēgšana
Tālvadības pults sagatavošana
Ieslēgšana
Pulksteņa iestatīšana

8
8
8
8
9
9
9

4

Atskaņošana
Diska atskaņošana
USB satura atskaņošana
Atskaņošanas vadības elementi
Pāriešana starp audio ierakstiem
Audio ierakstu programmēšana
Bluetooth ierīču satura
atskaņošana

10
10
10
10
10
11

5

Radio klausīšanās
DAB+ radio klausīšanās
FM radio klausīšanās

12
12
13

6

Skaņas regulēšana
Skaļuma līmeņa regulēšana
Skaņas izslēgšana

14
14
14

7 Citas funkcijas
Modinātāja iestatīšana
Miega režīma taimera iestatīšana
Ārējas ierīces satura klausīšanās
Ierīču uzlādēšana

15
15
15
15
16

8 Informācija par produktu
USB satura atskaņošanas informācija
Atbalstītie MP3 disku formāti

17
17
18

9 Problēmu novēršana

18

11

LV

19

pilēšana vai šķidrumu šļakstīšanās.

1

Svarīgi

•

Drošība
•

•

Ar zibens šautru iekārtā apzīmēti neizolēti
materiāli, kas rada strāvas trieciena risku.
Lai garantētu, ka ikviens mājās ir drošs,
lūdzu, nenoņemiet iekārtas pārsegu.
Izsaukuma zīme norāda uz funkcijām, par
kurām jāizlasa informācija iekļautajā
dokumentācijā, lai novērstu iekārtas
darbības un apkopes problēmas.
BRĪDINĀJUMS. Lai samazinātu
ugunsgrēka vai strāvas trieciena risku, šo
iekārtu nedrīkst izmantot lietū, kā arī uz
tās nedrīkst novietot ar šķidrumu pildītus
priekšmetus, piemēram, vāzes.
UZMANĪBU! Lai novērstu strāvas
trieciena risku, pilnībā iespraudiet
kontaktdakšu. (Reģioniem ar polarizētām
kontaktdakšām: lai novērstu strāvas
trieciena risku, salāgojiet plato
kontaktplāksni ar plato spraugu.)
Brīdinājums.
•
•
•
•

Nekad nenoņemiet iekārtas apvalku.
Nekad neeļļojiet nevienu iekārtas daļu.
Nekad nelūkojieties lāzera starā iekārtas iekšpusē.
Nekad nenovietojiet šo iekārtu uz cita
elektriskā aprīkojuma.
• Neturiet iekārtu tiešā saules gaismā, kā arī
atklātu liesmu vai siltuma avotu tuvumā.
• Pārliecinieties, ka barošanas vadam, kontaktdakšai
vai adapterim var viegli piekļūt, lai iekārtu varētu
atvienot no strāvas.

•

Šo iekārtu nedrīkst uzglabāt un
izmantot apstākļos ar augstu
mitruma saturu, piemēram,
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•

•

Nenovietojiet uz šīs iekārtas objektus,
kas var radīt bīstamību (piemēram, ar
šķidrumu pildītus objektus,
aizdedzinātas sveces).
Ja kā iekārtas atvienošanas ierīce tiek
izmantota TĪKLA kontaktdakša vai
ierīces savienotājs, atvienošanas ierīcei
jābūt izmantošanas gatavībā.
Nodrošiniet, lai ap iekārtu ir pietiekami
daudz brīvas vietas ventilācijai.
Bateriju lietošana – UZMANĪBU! - Lai
novērstu bateriju noplūdes, kas var radīt
ievainojumus, īpašuma bojājumus vai
iekārtas bojājumus, rīkojieties šādi:
• Ievietojiet visas baterijas pareizi,
ievērojot atzīmes + un -, kas
norādītas uz iekārtas.
• Baterijas (iepakojumā vai ievietotas
iekārtā) nedrīkst pakļaut pārmērīgam
karstumam, piemēram, saules
gaismai, ugunij u. tml.
• Ja iekārta ilgstoši netiks lietota,
izņemiet no tās baterijas.
Izmantojiet tikai ražotāja norādītus
piederumus.

Paziņojums
Veicot iekārtai jebkādas izmaiņas vai
modifikācijas, ko tieši nav apstiprinājis
uzņēmums Gibson Innovations, lietotājs
var zaudēt šīs iekārtas izmantošanas
tiesības.
Atbilstības deklarācija
Ar šo uzņēmums Gibson Innovations
paziņo, ka šis produkts atbilst
Direktīvas 2014/53/ES
pamatprasībām
un citiem saistītajiem noteikumiem
Atbilstības deklarāciju skatiet tīmekļa
vietnē www.philips.com/support.

Nolietota produkta un
bateriju utilizācija

Jūsu produkts ir projektēts un ražots,
izmantojot augstas kvalitātes materiālus
un komponentus, ko var atkārtoti
pārstrādāt un atkārtoti izmantot.

Šis simbols uz produkta norāda, ka uz to
attiecas Eiropas Direktīva 2012/19/ES.

Šis simbols nozīmē, ka produkts satur
baterijas, uz kurām attiecas Eiropas
Direktīva 2013/56/ES, tādēļ šīs baterijas
nedrīkst izmest kopā ar mājsaimniecības
atkritumiem.
Iegūstiet informāciju par vietējo
elektrisko un elektronisko iekārtu un
bateriju savākšanas sistēmu.
Ievērojiet vietējos noteikumus un nekad
neizmetiet šo produktu un baterijas kopā
ar mājsaimniecības atkritumiem. Pareizi
atbrīvojoties no nolietotiem produktiem
un baterijām, tiks novērsta kaitīga
ietekme uz vidi un cilvēku veselību.

Iepakojums ir padarīts ērts lietotājam, un tā
sastāvā ir šādi trīs materiāli: kartons (kārba),
polistirēna putas (polsterējums) un polietilēns
(maisiņi, putu aizsargslānis.)
Jūsu iekārta sastāv no atkārtoti
pārstrādājamiem un vairākkārt
izmantojamiem materiāliem, tādēļ, kad
beidzas iekārtas kalpošanas laiks, tā
jānodod specializētam uzņēmumam.
Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus
attiecībā uz atbrīvošanos no iepakojuma
materiāliem, tukšām baterijām un nolietota
aprīkojuma.

Bluetooth® vārda zīme un logotipi ir
Bluetooth SIG, Inc. reģistrētas preču
zīmes, un uzņēmums Gibson Innovations
Limited šīs zīmes izmanto saskaņā ar
licenci. Citas preču zīmes un preču
nosaukumi pieder to attiecīgajiem
īpašniekiem.
Šai iekārtai ir šāda etiķete:

Piezīme
• Modeļa plāksnīte atrodas iekārtas apakšā.

Vienreizlietojamo bateriju izņemšana
Informāciju par vienreizlietojamo bateriju
izņemšanu skatiet sadaļā par bateriju
ievietošanu.
Vides informācija
Šī produkta iepakojums satur tikai
visnepieciešamākos materiālus.
LV
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Mūzikas mikrosistēma

Apsveicam jūs ar pirkumu un laipni
lūdzam Philips kopienā! Lai pilnībā
izmantotu Philips sniegtā atbalsta
priekšrocības, reģistrējiet savu produktu
tīmekļa vietnē
www.philips.com/welcome.

Ievads
Šī iekārta paredzēta šādiem mērķiem:
• audio ierakstu klausīšanās no
diskiem, USB ierīcēm, Bluetooth
ierīcēm un citām ārējām ierīcēm;
• FM un digitālās audio apraides
(Digital Audio Broadcasting+,
DAB+) radio klausīšanās
Iekārta atbalsta šādus multivides formātus:

Iepakojuma saturs
Pārbaudiet un identificējiet iepakojuma
saturu:
• Galvenā iekārta
• 2 x skaļruņi
• 1 x maiņstrāvas (AC) barošanas vads
• 1 x radio antena
• Tālvadības pults (ar divām
AAA tipa baterijām)
• Drukātie materiāli
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Galvenās iekārtas pārskats
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6

1

IS sensors

2

LED indikators
• Gaidstāves indikators: kad iekārta
iestatīta pārslēgta režīmā, deg
sarkanā krāsā.
• Bluetooth indikators: deg zilā
krāsā, norādot Bluetooth
savienojuma statusu.

4
• Pievienot USB atmiņas ierīces.

5
• Atvērt vai aizvērt disku

nodalījumu.
6

Disku nodalījums

7

Skaļuma grozāmpoga
• Regulēt skaļumu.

8

Displejs
• Rādīt pašreizējo statusu.

3
• Ieslēgt šo iekārtu vai iestatīt

gaidstāves režīmā.
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9
• Nospiediet, lai izvēlētos avotu:

Tālvadības pults pārskats

DISC, USB, TUNER, AUDIO
IN, BT.
• Bluetooth režīmā nospiediet un
ilgāk nekā 2 sekundes turiet,
lai atvienotu pašreiz pievienoto
ierīci un sāktu pārī
savienošanas režīmu.

1

• Sākt vai pauzēt atskaņošanu.

2

18

• Apturēt atskaņošanu.
• Dzēst programmu.

3

17

•
•
•
•

16

/
4
Pāriet uz iepriekšējo/nākamo audio ierakstu.
Meklēt audio ierakstā/diskā.
5
Noskaņot radio staciju.
Regulēt laiku.

15
14
13

10

12

11

ligzda

6

• Pievienot skaļruņus.
11

12
• Pievienot ārējas audio ierīces.

13

antena
• Uzlabot FM radio uztveršanu.

7

10

8

9

1
• Ieslēgt šo iekārtu vai iestatīt

gaidstāves režīmā.
2
• CD avota atlase.

3
• Atlasīt FM vai DAB+ avotu.
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/

16

• Pāriet uz iepriekšējo/nākamo audio
•
•
•
•

ierakstu.
Meklēt audio ierakstā/diskā/USB ierīcē.
Noskaņot FM staciju.
Regulēt laiku.
Atlasīt DAB+ staciju.

5

• Atlasīt jauktas secības režīmu, lai
•

audio ierakstus atskaņotu jauktā
secībā.
Atlasīt atkārtošanas režīmu, lai
atkārtoti atskaņotu audio ierakstu vai
visus audio ierakstus.

6

• Nospiest, lai sāktu, pauzētu vai atsāktu
atskaņošanu.

• Apstiprināt vai atlasīt DAB+ vienumu.
17

• Atlasīt USB avotu.
• Atlasīt AUDIO IN avotu.
18

• Atlasīt Bluetooth avotu.
• Bluetooth režīmā nospiediet un ilgāk
nekā 2 sekundes turiet, lai sāktu pārī
savienošanas režīmu.

/

• Atlasīt iepriekš iestatītu radio staciju.
• Pāriet uz iepriekšējo/nākamo audio
albumu.
7

• Parādīt atskaņošanas informāciju vai radio
pakalpojuma informāciju.
8

• Iestatīt miega taimeri.
• Iestatīt modinātāju.
9

• Iestatīt pulksteni.
• Skatīt pulksteņa informāciju.
• Gaidstāves režīmā nospiediet un
turiet, lai ieslēgtu vai izslēgtu
pulksteņa displeju.
10

• Programmēt audio ierakstus.
• Programmēt radio stacijas.
• Automātiski saglabāt radio stacijas.
11

• Izslēgt skaņu vai atjaunot skaļumu.
12

• Atlasīt iepriekš iestatītu skaņas efektu.
13

(skaļums)

• Regulēt skaļumu.
14

• Regulēt displeja spilgtumu.
15

• Apturēt atskaņošanu vai dzēst atskaņošanu.
• Atvērt vai aizvērt DAB+ izvēlni.
LV
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Izmantošanas sākšana
Uzmanību

• Neievērojot šeit aprakstītos vadības ierīču
lietošanas vai regulēšanas procedūru
veikšanas noteikumus, var rasties bīstams
starojums vai cits darbības apdraudējums.

Vienmēr secīgi ievērojiet šajā nodaļā
aprakstītos norādījumus.

Skaļruņu pievienošana
Piezīme

Radio antenas pievienošana

• Pilnībā iespraudiet ligzdā katra skaļruņa
vada svītraino daļu.

• Lai nodrošinātu labāko skaņas kvalitāti,
izmantojiet tikai komplektācijā iekļautos
skaļruņus.

1
2

3
4

Labās puses skaļrunim atrodiet ar “R”
atzīmētas ligzdas galvenajā iekārtā.
Ievietojiet vara vadu
ar “+” atzīmētajā ligzdā, bet sudraba
vadu ievietojiet ar “-” atzīmētajā
ligzdā.
Kreisās puses skaļrunim atrodiet
ar “L” atzīmētas ligzdas galvenajā
iekārtā.
Atkārtojiet 2. darbību, lai
iespraustu kreisās puses
skaļruņa vadu.

Skaļruņu vadu iespraušana
1 Pilnībā iespraudiet katra skaļruņa
vadu.

2

Pievelciet skrūvi.

8 LV

Pirms klausīties radio, pievienojiet iekārtai
komplektācijā iekļauto radio antenu.

FM/DAB
ANTENA
(75 )

Strāvas pieslēgšana
Uzmanību
• Iekārtas bojājumu risks! Pārliecinieties, vai
barošanas spriegums atbilst iekārtas
apakšdaļā esošajā plāksnītē norādītajam
spriegumam.
• Strāvas trieciena risks! Pirms maiņstrāvas
barošanas vada pievienošanas
pārliecinieties, ka kontaktdakša ir stingri
fiksēta. Atvienojot maiņstrāvas barošanas
vadu, vienmēr velciet aiz kontaktdakšas; nekad
nevelciet aiz vada.
• Pirms maiņstrāvas barošanas vada
pievienošanas pārliecinieties, ka ir veikti visi
pārējie savienojumi.

Pārslēgšana gaidstāves režīmā
Vēlreiz nospiediet
, lai iekārtu
pārslēgtu gaidstāves režīmā bez pulksteņa
displeja, vai gaidstāves režīmā ar pulksteņa
displeju.
» Iedegas sarkans gaidstāves indikators.
•

Iespraudiet barošanas vadu sienas
kontaktligzdā.

Gaidstāves režīmā varat nospiest un
turēt, lai ieslēgtu pulksteņa
displeju vai lai to izslēgtu.

Piezīme
• Ja iekārta netiek izmantota 15 minūtes,
tā pārslēdzas gaidstāves režīmā.

• Lai enerģijas taupīšana būtu efektīva, kad

Tālvadības pults sagatavošana

iekārta netiek izmantota, atvienojiet no USB
porta visas ārējās elektroniskās ierīces.

Uzmanību
• Iekārtas bojājumu risks! Ja tālvadības pults
netiek izmantota ilgāku laika periodu,
izņemiet baterijas.
• Baterijas satur ķīmiskas vielas, tādēļ no tām
ir jāatbrīvojas pareizi.

Tālvadības pults bateriju ievietošana

1
2
3

Pulksteņa iestatīšana

1

Kad iekārta ir ieslēgta, nospiediet un ilgāk nekā
2 sekundes turiet , lai atvērtu
pulksteņa iestatīšanas režīmu.
Tiek parādīts »
vai
.

2

Nospiediet
, lai atlasītu 24H vai 12H
stundu formātu, un pēc tam nospiediet .
» Sāk mirgot stundu cipari.

3

Nospiediet
, lai iestatītu stundas,
un pēc tam nospiediet
.
» Sāk mirgot minūšu cipari.

4

Nospiediet
, lai iestatītu minūtes, un
pēc tam nospiediet
.
» Pulkstenis ir iestatīts.

Atveriet bateriju nodalījumu.
Ievietojiet komplektācijā iekļautās
AAA tipa baterijas ar pareizo
polaritāti (+/-), kā
norādīts.
Aizveriet bateriju nodalījumu.

a

Ieslēgšana
Nospiediet .
» Iekārta pārslēdzas uz pēdējo atlasīto avotu.

Padoms

• Lai skatītu pulksteni, kad iekārta ir
ieslēgta, īsi nospiediet.

• Gaidstāves režīmā varat nospiest un
turēt, lai ieslēgtu pulksteņa displeju
vai lai to izslēgtu.
• Ja gaidstāves režīmā tiek ieslēgts
pulksteņa displejs, palielinās enerģijas
patēriņš.

LV

99

4

Atskaņošana

Diska atskaņošana

1

Nospiediet CD, lai izvēlētos avotu
DISC.

2
3
4
5

Nospiediet, lai atvērtu
disku nodalījumu.
Ievietojiet disku ar etiķetes pusi uz
augšu.
Nospiediet, lai aizvērtu
disku nodalījumu.
Atskaņošana sākas automātiski.
Ja tā nenotiek, nospiediet
.

BTB251
5

Atskaņošanas vadības elementi
Sākt, pauzēt vai atsākt atskaņošanu.

/
/

BTB2515

USB satura atskaņošana
Piezīme
• Pārliecinieties, vai USB ierīcē ir
atskaņojams audio saturs.

1
2

+/-

Apturēt atskaņošanu.
Atlasīt albumu vai mapi.
Nospiest, lai pārietu uz
iepriekšējo vai nākamo audio
ierakstu. Nospiediet un turiet, lai
meklētu audio ierakstā
atpakaļ/uz priekšu.
Atkārtoti atskaņot audio ierakstu
vai visus audio ierakstus.
Atskaņot audio ierakstus nejaušā secībā.
Palielināt vai samazināt
skaļumu.
Izslēgt vai ieslēgt skaņu.
Atlasīt iepriekš iestatītu
ekvalaizeru.
Regulēt displeja spilgtumu.
Parādīt atskaņošanas informāciju.

Iespraudiet USB ierīci ligzdā.

Pāriešana starp audio ierakstiem

Vairākkārt nospiediet /
, lai
atlasītu USB avotu.
» Atskaņošana sākas automātiski. Ja tā
nenotiek, nospiediet
.

Kompaktdiskiem (CD):
Nospiediet
/ , lai atlasītu audio ierakstus.

10 LV

MP3 diskiem un USB:

1
2

Nospiediet
vai mapi.

/

, lai atlasītu albumu

Nospiediet, lai izvēlētos ierakstu vai failu.

Audio ierakstu programmēšana
Izmantojot šo funkciju, vēlamajā secībā
varat programmēt 20 audio ierakstus.
1 Apturēšanas režīmā nospiediet
lai aktivizētu programmas režīmu.
Tiek parādīts »
.

BTB251
5

,

2

MP3 audio ierakstiem nospiediet /
, lai atlasītu albumu.

3

Nospiediet
/
, lai atlasītu
audio ierakstu, un pēc tam nospiediet
, lai apstiprinātu.

4

Atkārtojiet no 2. līdz 3. darbībai, lai
programmētu vairāk ierakstu.

5

Nospiediet , lai atskaņotu
programmētos ierakstus.

Programmas dzēšana
Divas reizes nospiediet

Philips BTB2515

1

2

.

Bluetooth ierīču satura
atskaņošana
Piezī
me

• Saderība ar visām Bluetooth ierīcēm netiek
nodrošināta.

• Darbības diapazonu var samazināt jebkurš
šķērslis, kas atrodas starp iekārtu un
attiecīgo ierīci.
• Efektīvais darbības diapazons starp šo
iekārtu un Bluetooth ierīci ir aptuveni 25 metri
(82 pēdas).
• Iekārta var iegaumēt līdz 8 iepriekš
pievienotām Bluetooth ierīcēm.

3

Nospiediet , lai atlasītu Bluetooth
avotu.
Tiek parādīts »
(Bluetooth).
» Bluetooth indikators mirgo zilā krāsā.
Savā ierīcē, kas atbalsta uzlaboto audio
izplatīšanas profilu (Advanced Audio
Distribution Profile, A2DP), iespējojiet
Bluetooth un meklējiet Bluetooth ierīces,
kuras var savienot pārī (skatiet ierīces
lietotāja rokasgrāmatu).
Bluetooth ierīcē atlasiet
BTB2515 un,
ja nepieciešams, ievadiet 0000 kā
pārī savienošanas paroli.
» Pēc sekmīgas savienošanas pārī un
savienojuma izveides Bluetooth
indikators pastāvīgi deg zilā krāsā,
un iekārtā divas reizes atskan
pīkstošs signāls.
• Ja jums neizdodas atrast BTB2515
vai ja nevarat izveidot pāra
savienojumu ar šo iekārtu, nospiediet
un
2 sekundes turiet , lai sāktu pāra
savienojuma režīmu.

LV
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Atskaņojiet audio savienotajā
ierīcē.
» No jūsu Bluetooth ierīces uz šo
iekārtu tiek straumēts audio.

Bluetooth ierīces atvienošana
• Deaktivizējiet Bluetooth savā
ierīcē.
• Nospiediet un
2 sekundes turiet
, lai sāktu pāra
savienojuma režīmu.

5

Radio klausīšanās

Šajā iekārtā ir iespējams klausīties DAB
+ radio un FM radio.
Piezīme
• Novietojiet antenu iespējami tālu

no televizora vai cita starojuma
avota.
• Lai nodrošinātu optimālu
uztveršanu, pilnībā izbīdiet
antenu un regulējiet tās pozīciju.

DAB+ radio klausīšanās
Digitālā audio apraide (Digital Audio
Broadcasting+, DAB+) ir radio
digitālas apraides veids, izmantojot
raidītāju tīklu. Tas nodrošina lielāku
izvēli, labāku skaņas kvalitāti un vairāk
informācijas.
DAB+ radio staciju automātiska
saglabāšana
Piezīme
• Laiku pa laikam DAB+ apraidē tiek

pievienotas jaunas stacijas un
pakalpojumi. Lai piekļūtu jaunajām
DAB+ stacijām un pakalpojumiem,
regulāri veiciet skenēšanu.

1
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Vairākkārt nospiediet , lai atlasītu
DAB+ avotu.
• Ja sākat DAB+ avotu pirmo reizi vai
ja nav saglabāts neviens DAB+
pakalpojums,
tiek
parādīts;
pēc tam nospiediet ,
lai sāktu skenēšanu, un izlaidiet
tālāk aprakstīto 2. darbību.

2

sistēmas iestatījumus.
Nospiediet un ilgāk nekā
2 sekundes turiet.
» Iekārta skenē un automātiski
saglabā visas DAB+ radio
stacijas.
» Pēc skenēšanas tiek pārraidīta
pirmā pieejamā radio stacija.

3
4

Lai atlasītu opciju, nospiediet.
Ja pieejamas pakārtotas opcijas,
atkārtojiet 2.–3. darbību.

DAB+ informācijas parādīšana

DAB+ radio stacijas atlase
Pēc DAB+ radio staciju skenēšanas un
saglabāšanas nospiediet /
, lai atlasītu
DAB+ staciju.

Klausoties DAB+ radio, vairākas reizes
nospiediet, lai parādītu dažādu
informāciju (ja pieejama), piemēram,
frekvenci, signāla stiprumu, laiku u. tml.

FM radio klausīšanās

DAB+ radio staciju manuāla
saglabāšana

FM radio stacijas noskaņošana

1

Nospiediet
/
DAB+ radio staciju.

1

2

Vairākkārt
FM avotu.

Nospiediet
, lai
aktivizētu programmas režīmu.
Tiek parādīts »
.

2

3

Nospiediet /
, lai
attiecīgajai radio stacijai piešķirtu
skaitli no 1–20, un
pēc
tam nospiediet
, lai
atlasītu.

Nospiediet un ilgāk /
nekā
divas sekundes turiet .
» Radio automātiski atrod staciju ar
stiprāko uztveršanas signālu.

3

Lai noskaņotu citas stacijas,
atkārtojiet 2. darbību.

4

, lai atlasītu

Atkārtojiet no 1. līdz 3. darbībai, lai
programmētu citas
stacijas.

Iepriekš iestatītas DAB+ radio stacijas atlase
DAB+ režīmā nospiediet / .

nospiediet, lai atlasītu

Vāja signāla stacijas noskaņošana
Vairāk
as reizes nospiediet
signāla uztveršana ir optimāla.

/, līdz

FM radio staciju automātiska
saglabāšana
Piezīme

DAB+ izvēlnes izmantošana

• Iespējams saglabāt maks. 20 FM radio
stacijas.

1

DAB+ režīmā nospiediet
lai piekļūtu DAB+ izvēlnei.

2

Nospiediet
/
, lai pārslēgtu
izvēlnes opcijas.
•
: skenēt un saglabāt visas
pieejamās DAB+ radio stacijas.
•
: meklēt DAB+
staciju manuāli.
•
: noņemt nederīgas
stacijas no staciju saraksta.
•
: regulēt

,

1

Vairāk
kārt nospiediet , lai
atlasītu FM avotu.

2

Nospiediet un ilgāk
nekā divas sekundes turiet
.
» Visas pieejamās stacijas tiek programmētas
frekvences joslas uztveršanas stiprumā secībā.
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» Pirmā programmētā radio stacija tiek

6

Skaņas regulēšana

pārraidīta automātiski.
FM radio staciju manuāla
saglabāšana

1
2

Noskaņojiet FM radio staciju.

Skaļuma līmeņa regulēšana

Nospiediet
, lai
aktivizētu programmas režīmu.
Tiek parādīts »
.

•

3

Nospiediet /
, lai
attiecīgajai radio stacijai piešķirtu skaitli
no 1–20, un
pēc tam
nospiediet, lai atlasītu.

4

Atkārtojiet no 1. līdz 3. darbībai, lai
programmētu citas
stacijas.

Piezīme
• Lai pārrakstītu programmētu staciju,
saglabājiet citu staciju iepriekšējās stacijas
vietā.

Iepriekš iestatītas FM radio stacijas atlase
FM režīmā nospiediet / , lai
atlasītu iepriekš iestatītu skaitli.
• Klausoties FM radio, varat nospiest
OK, lai pārslēgtu stereo un
monofonisko skaņu.
RDS informācijas parādīšana
RDS (Radio datu sistēma) ir pakalpojums,
kuru izmantojot FM stacijās var parādīt
papildinformāciju.
1 Noskaņojiet FM radio staciju.

2

Visiem atbalstītajiem datu nesējiem ir
pieejamas šādas darbības.

Vairākas reizes nospiediet
, lai
parādītu dažādu RDS informāciju (ja
pieejama), piemēram, stacijas
nosaukumu, programmas veidu, laiku
u.c.
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•

Tālvadības pultī vairākas reizes
nospiediet.
Galvenajā iekārtā pagrieziet skaļuma
grozāmpogu.

Skaņas izslēgšana
•

Nospiediet , lai izslēgtu vai
ieslēgtu skaņu.

7

Citas funkcijas

Modinātāja taimera aktivizēšana/deaktivizēšana

Modinātāja iestatīšana
Šo iekārtu var izmantot kā modinātāju. Kā
modinātāja signālu iespējams atlasīt disku,
radio vai USB atmiņas ierīcē saglabātus
.mp3 failus.

•
•

Gaidstāves režīmā vairākas
reizes nospiediet ,lai ieslēgtu vai izslēgtu taimeri.
» Ja taimeris ir aktivizēts, tiek
parādīts
.
Gaidstāves režīmā varat nospiest un
turēt, lai ieslēgtu pulksteņa
displeju vai lai to izslēgtu.

Piezīme
• Modinātāja taimeris nav pieejams AUDIO
IN režīmā.
• Ja ir atlasīts CD/USB avots, bet nav ievietots
disks vai USB ierīce, radio avots tiks atlasīts
automātiski.

1

Pārliecinieties, ka pulkstenis ir
iestatīts pareizi.

1

Gaidstāves režīmā nospiediet un
2 sekundes turiet.
» Mirgo stundu cipari.

2

Vairākas reizes nospiediet
, lai
iestatītu stundas, un pēc
tam nospiediet, lai apstiprinātu.
» Mirgo minūšu cipari.

3

Nospiediet
, lai iestatītu minūtes,
un pēc tam
nospiediet, lai apstiprinātu.
» Mirgo iepriekšējo reizi atlasītais
modinātāja signāla avots.

4

Nospiediet
/
, lai atlasītu
modinātāja signāla avotu (disku,
USB, FM vai DAB+ radio), un pēc
tam nospiediet,
lai apstiprinātu.
» Mirgo XX (XX norāda modinātāja
skaļuma līmeni).

5

Nospiediet
/, lai iestatītu
modinātāja signāla skaļumu, un
pēc tam nospiediet,
lai apstiprinātu.

Miega taimera iestatīšana
Šo mūzikas sistēmu iespējams automātiski
pārslēgt gaidstāves režīmā pēc iepriekš iestatīta
laika.
• Kad mūzikas sistēma ir ieslēgta, vairākas
reizes
nospiediet
, lai atlasītu iestatāmo laika periodu
(minūtēs).
» Ja miega režīma taimeris ir
aktivizēts, tiek parādīts.
Miega režīma taimera deaktivizēšana
• Vairāk
as reizes
nospiediet
, līdz tiek parādīts
(miega režīms izsl.).
» Ja miega režīma taimeris ir deaktivizēts, vairs
netiek parādīts.

Ārējas ierīces satura klausīšanās
Izmantojot šo iekārtu un 3,5 mm stereo
audio kabeli, varat klausīties ārējas ierīces
saturu.

1

Savienojiet 3,5 mm stereo audio
kabeli (nav iekļauts komplektācijā):
•
starp iekārtas ligzdu
(3,5 mm)
• un ārējas ierīces austiņu ligzdu.

2

Vairāk
lai

kārt nospiediet,
atlasītuavotu.
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3

Sāciet atskaņot ierīces saturu (skatiet
ierīces lietotāja rokasgrāmatu).

Piezīme
• Šīs iekārtas saderība ar visām
ierīcēm netiek nodrošināta.

8

AUDIO IN

BTB251
5

Ierīču uzlādēšana
Izmantojot šo mūzikas mikrosistēmu,
iespējams uzlādēt ārējas ierīces,
piemēram, mobilo tālruni, MP3
atskaņotāju vai citas mobilās ierīces.
1 Izmantojiet USB kabeli, lai savienotu
šīs iekārtas USB ligzdu ar attiecīgo
ierīču USB ligzdām.

2

Pievienojiet iekārtu elektrotīklam.
» Kad ierīce tiek atpazīta, sākas
uzlāde.
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8 Informācija
par produktu
Piezī
me
• Informācija par produktu var mainīties bez
iepriekšēja paziņojuma.

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

Nominālā izejas jauda (pastiprinātājs):
kopā 15W (maks.)
Akustiskā frekvenču raksturlīkne: 110Hz
- 20 KHz
Skaļruņa draiveris: 2 x 75 mm pilna
diapazona
Zemfrekvences skaņas pastiprinājums: 2 x
zemfrekvences skaņas porti
Atbalstītie disku veidi: CD-DA, CD-R,
CDRW, MP3-CD (8/12 cm)
Bluetooth versija: V2.1 + EDR
Bluetooth atbalstītie profili: A2DP V1.2,
AVRCP V1.0
Bluetooth frekvenču josla/izejas jauda:
2,402 GHz ~ 2,480 GHz ISM josla/
4 dBm (2. klase)
USB satura atskaņošana:
• Type A, USB Direct 2.0, 5V / 1A ,
MSC failu formāts, FAT 16/32
• Atbalsts USB līdz 32 G
USB uzlāde:
2 A maks. (gaidstāve); 500 mA maks.
(USB avots); 1 A maks. (kā avots
BT/Radio/CD/Audio)
* Faktiskā uzlādes strāva ir atkarīga no
mobilajām ierīcēm.
Uztvērēja frekvenču diapazons: FM
87,5- 108 MHz
Iepriekš iestatītas stacijas: 20
AUDIO IN ieejas līmenis: 600 mV
±100 mV RMS
Jauda: 100 - 240 V~, 50/60 Hz (AC
ieeja)
Darbības enerģijas patēriņš:
25 W
Bluetooth gaidstāves
enerģijas patēriņš: < 2W
Gaidstāves enerģijas patēriņš:
< 0,5 W (pulksteņa displejs izsl.)

•

•

Izmēri (P x A x Dz.):
220 x 104 x 231 mm (galvenā iekārta);
150 x 238 x 125 mm (skaļruņa skanda).
Svars: 1,7 kg (galvenā iekārta);
2 x 1 kg (skaļruņa skanda).

USB satura atskaņošanas informācija
Saderīgās USB ierīces:
• USB zibatmiņa (USB 2.0 vai
USB 1.1)
• USB Flash atskaņotāji (USB 2.0 vai USB 1.1)
• Atmiņas kartes (izmantošanai ar šo
iekārtu nepieciešams papildu kartes
lasītājs)
Atbalstītie USB formāti:
• USB vai atmiņas failu formāts: FAT12,
FAT16, FAT32 (sektora izmērs:
512 baiti)
• MP3 bitu ātrums (datu ātrums):
32- 320 Kbps un mainīgs bitu
ātrums
• Direktoriju ligzdošana līdz maks. 8
līmeņiem
• Albumu/mapju skaits: maks. 99
• Audio ierakstu/nosaukumu skaits:
maks. 999
• Faila nosaukums Unicode UTF8
(maks. garums: 32 baiti)
Neatbalstītie USB formāti:
• Tukši albumi: tukšā albumā nav
neviena MP3/WMA faila, un tas netiks
parādīts displejā.
• Neatbalstīti failu formāti tiek izlaisti.
Piemēram, Word dokumenti (.doc) vai
MP3 faili ar paplašinājumu .dlf tiek
ignorēti, un šādus formātus neatskaņo.
• WMA, AAC, WAV, PCM audio faili
• DRM aizsargāti WMA faili (.wav,
.m4a, .m4p, .mp4, .aac)
• WMA faili bezzudumu formātā
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Atbalstītie MP3 disku formāti
•
•
•
•
•

ISO9660, Joliet
Maks. nosaukumu skaits: 128
(atkarībā no nosaukuma garuma)
Maks. albumu skaits: 99
Atbalstītās tveršanas frekvences:
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Atbalstītais bitu ātrums: 32~256 (kbps),
mainīgs bitu ātrums

9

Problēmu novēršana
Brīdinājums.

• Nekad nenoņemiet šīs iekārtas apvalku.

Lai garantija paliktu spēkā, nekad
nemēģiniet labot sistēmu patstāvīgi.
Ja šīs iekārtas izmantošanas laikā jums rodas
problēmas, pirms servisa pieprasīšanas izlasiet
šo informāciju. Ja problēmu nav iespējams
atrisināt, atveriet Philips tīmekļa vietni
(www.philips.com/support). Sazinoties ar
uzņēmumu Philips, nodrošiniet, lai iekārta
atrastos jums līdzās un būtu pieejams tās
modeļa numurs un sērijas numurs.
Nav strāvas
•
Pārliecinieties, vai iekārtai ir pareizi
pievienots maiņstrāvas barošanas vads.
•
Pārliecinieties, vai maiņstrāvas ligzdā ir
strāva.
•
Enerģijas taupīšanas funkcija iekārtu
automātiski izslēdz, ja pēc audio ieraksta
atskaņošanas 15 minūtes nav darbināta
neviena vadīkla.
Nav skaņas vai vāja skaņa
•
Regulējiet skaļumu.
•
Pārbaudiet, vai ir pareizi
pievienoti skaļruņi.
•
Pārbaudiet, vai svītrainie skaļruņa vadi
ir saspiesti.
Iekārta nereaģē
•
Atvienojiet un vēlreiz pievienojiet
maiņstrāvas kontaktdakšu; pēc tam
vēlreiz ieslēdziet iekārtu.
•
Enerģijas taupīšanas funkcija iekārtu
automātiski izslēdz, ja pēc audio ieraksta
atskaņošanas 15 minūtes nav darbināta
neviena vadīkla.
•
Iekārta atrodas demonstrācija režīmā.
Lai aizvērtu šo režīmu: regulējiet
skaļuma līmeni uz 03, pēc tam
nospiediet un 10 sekundes turiet
.
galvenās iekārtas pogu
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Nedarbojas tālvadības pults
•
Pirms jebkuras funkcijas pogas
nospiešanas vispirms ar tālvadības
pulti atlasiet pareizo avotu (nevis
galveno iekārtu).
•
Samaziniet attālumu starp tālvadības
pulti un iekārtu.
•
Ievietojiet baterijas ar pareizo
polaritāti (+/– zīmes), kā norādīts.
•
Nomainiet baterijas.
•
Vērsiet tālvadības pulti tieši pret
sensoru iekārtas priekšpusē.
Nav noteikts disks
•
Ievietojiet disku.
•
Pārbaudiet, vai disks ir ievietots ar
pareizo pusi.
•
Uzgaidiet, kamēr uz objektīva
vairs nav mitruma kondensāta.
•
Nomainiet vai notīriet disku.
•
Izmantojiet pabeigtu CD vai pareiza
formāta disku.
Nevar parādīt dažus failus USB ierīcē
•
Mapju vai failu skaits USB ierīcē ir
pārsniedzis noteiktu robežvērtību. Šī
darbība neliecina par kļūmi.
•
Šo failu formāti nav atbalstīti.
USB ierīce nav atbalstīta
•
USB ierīce nav saderīga ar šo
iekārtu. Mēģiniet izmantot citu.
Vāja radio uztveršana
•
Palieliniet attālumu starp šo iekārtu un
TV vai citu starojuma avotu.
•
Pilnībā izbīdiet radio antenu.
•
Pievienojiet ārējo radio antenu.
Iespējams iegādāties nomaiņas antenas
kabeli ar L veida spraudni, kā parādīts
tālāk.
• Pievienojiet L veida spraudni šai
iekārtai un otru spraudņa galu
iespraudiet sienas kontaktligzdā.

Iekārta nevar atskaņot mūziku pat pēc sekmīga
Bluetooth savienojuma
•
Attiecīgo ierīci nav iespējams izmantot
mūzikas bezvadu atskaņošanai šajā
iekārtā.
Pēc savienojuma izveides ar Bluetooth ierīci
ir zema skaņas kvalitāte
•
Vāja Bluetooth uztveršana. Pārvietojiet
ierīci tuvāk šai iekārtai vai novāciet
visus šķēršļus starp ierīci un iekārtu.
Bluetooth nevar pievienot šai iekārtai
•
Attiecīgā ierīce neatbalsta šai iekārtai
nepieciešamos profilus.
•
Ierīces Bluetooth funkcija nav ieslēgta.
Lai noskaidrotu, kā šo funkciju ieslēgt,
skatiet attiecīgās ierīces lietotāja
rokasgrāmatu.
•
Šī iekārta nav pārī savienošanas režīmā.
•
Šī iekārta jau ir savienota ar citu
Bluetooth ierīci. Atvienojiet attiecīgo
ierīci un pēc tam mēģiniet vēlreiz.
Pārī savienotā mobilā ierīce pastāvīgi savienojas un
atvienojas
•
Vāja Bluetooth uztveršana. Pārvietojiet
ierīci tuvāk šai iekārtai vai novāciet
visus šķēršļus starp ierīci un iekārtu.
•
Daži mobilie tālruņi var pastāvīgi
izveidot un pārtraukt savienojumu
tālruņa zvanu veikšanas vai beigšanas
laikā. Tas neliecina par šīs iekārtas
darbības kļūmi.
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•

Dažām ierīcēm enerģijas taupīšanas
funkcija Bluetooth savienojumu var
deaktivizēt automātiski. Tas neliecina
par šīs iekārtas darbības kļūmi.

Nedarbojas taimeris
•
Iestatiet pareizi pulksteni.
•
Ieslēdziet taimeri.
Dzēsts pulksteņa/taimera iestatījums
•
Pārtraukta energopadeve vai ir bijis
atvienots barošanas vads.
•
Atiestatiet pulksteni/taimeri.
Kā ieslēgt un izslēgt pulksteņa displeju
gaidstāves režīmā?
•
Gaidstāves režīmā nospiediet
un turiet
lai ieslēgtu un izslēgtu pulksteņa displeju.
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