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1 Важно
Important
Safety
Безопасност
Важни
инструкции
за безопасност
Important
Safety Instructions
1
тези instructions.
инструкции.
aПрочетете
Read these
2
инструкции.
bПазете
Keepтези
these
instructions.
3
се с всички предупреждения.
cСъобразявайте
Heed all warnings.
4 Следвайте всички инструкции.
d Follow all instructions.
5 Не използвайте този уред в близост до вода.
e Do not use this apparatus near water.
6 Почиствайте уреда само със суха кърпа.
fНеClean
only with
dry cloth. отвори. Инсталирайте уреда в
7
блокирайте
вентилационните
с инструкциите
на производителя.
gсъответствие
Do not block
any ventilation
openings. Install in accordance
the manufacturer’s
instructions.
8 Неwith
инсталирайте
уреда в близост
до източници на топлина, като
решетки,
печки
или други уреди
hнапример
Do notрадиатори,
install nearвентилационни
any heat sources
such
as radiators,
heat
(включително
усилватели), които отделят топлина.
UHJLVWHUVVWRYHVRURWKHUDSSDUDWXV
LQFOXGLQJDPSOLÀHUV WKDW
9 Пазете
захранващия
produce
heat. кабел от настъпване или прищипване, особено при
контактите и мястото, където излиза от уреда.

i Protect the power cord from being walked on or pinched,
0 Използвайте
само приставки/аксесоари, посочени от производителя.
particularly
at plugs, convenience receptacles, and the point
qa Използвайте
уреда
количката,
стойката, триножника, скобата или
where they
exitсамо
fromс the
apparatus.
масата, посочени от производителя или включени в комплекта на уреда.

jКогато
2QO\XVHDWWDFKPHQWVDFFHVVRULHVVSHFLÀHGE\WKH
се използва количка, внимавайте при преместването на
manufacturer. за да се избегне нараняване при преобръщане.
количката/уреда,

k Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table
VSHFLÀHGE\WKHPDQXIDFWXUHURUVROGZLWKWKHDSSDUDWXV
When a cart is used, use caution when moving the cart/
apparatus combination to avoid injury from tip-over.

qs
уреда
от контакта
по време
на гръмотевични
бури unused
lИзключвайте
Unplug this
apparatus
during
lightning
storms or when
for
long не
periods
of time.
или
когато
се използва
дълго време.

mЗа5HIHUDOOVHUYLFLQJWRTXDOLÀHGVHUYLFHSHUVRQQHO6HUYLFLQJLV
qd
всички ремонти се обръщайте към квалифициран сервизен персонал.
required
when the
apparatus
damaged
in anyначин,
way,
Ремонт
е необходим,
когато
уредът еhas
билbeen
повреден
по някакъв
such
as power-supply
or plug is damaged,
has been
като
например
при повредаcord
на захранващия
кабел или liquid
щепсел,
spilled or
objectsили
have
fallen into
the излагане
apparatus,
apparatus
попадане
на течност
предмети
в уреда,
на the
уреда
на дъжд
или
влага,
работа
или изпускане
уреда.
has
beenнеправилна
exposed to
rain на
or уреда
moisture,
does notнаoperate
normally, or hasвъв
been
dropped.
qf ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
връзка с използването на батерии – За да се
протичане
на батериите,
което
може да
доведе leakage
до телесни
nизбегне
Battery
usage CAUTION
– To
prevent
battery
which
наранявания,
имущество
или повреда
на or
уреда:
may result повреда
in bodilyнаinjury,
property
damage,
damage to
the unit: батериите правилно: "+" и "–" да бъдат както е маркирано
• Поставяйте

Install all batteries correctly, + and - as marked on the unit.
на уреда.
 Do not mix batteries (old and new or carbon and alkaline,
• Не смесвайте
батерии (стари и нови, въглеродни и алкални, и т.н.)
etc.).
Remove
batteries
unit
used for
a long
time.
• 
Извадете
батериите
акоwhen
уредътthe
няма
да isсеnot
използва
дълго
време.
 The batteries shall not be exposed to excessive heat such as
• Батериите не трябва да се излагат на прекомерна топлина, като
VXQVKLQHÀUHRUWKHOLNH
слънчева светлина, огън и други подобни.

o Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing.
qg Уредът не трябва да се излага на капки или пръски.
p Do not place any sources of danger on the apparatus (e.g.
qh Не поставяйте върху уреда източници на опасност (например предмети,
OLTXLGÀOOHGREMHFWVOLJKWHGFDQGOHV 
пълни с течност, запалени свещи).

q This product may contain lead and mercury. Disposal of
qj Този
продукт може да съдържат олово и живак. Изхвърлянето на тези
these
materials may be regulated due to environmental

материали може да е регулирано поради екологични съображения. За
considerations. For disposal or recycling information, please
информация относно изхвърлянето или рециклирането, моля свържете се
contact your local authorities or the Electronic Industries
с местните власти или с Алианса на електронните индустрии:
Alliance: www.eiae.org.
www.eiae.org.

qk
захранващият
щепсел
се or
използва
за изключване
на isуреда,
rАко
Where
the MAINS
plug
an appliance
coupler
used той
as the
трябва
да бъде device,
лесно достъпен.
disconnect
the disconnect device shall remain readily
operable.
Предупреждение
Warning
• Никога махайте капаците на този уред.

• Никога
Never не
remove
the casing of this apparatus.
смазвайте частите на този уред.
 Never lubricate any part of this apparatus.
• Никога не поставяйте уреда върху други електрически уреди.
• Дръжте
Never този
placeуред
this далеч
apparatus
on other electrical equipment.
от пряка слънчева светлина, открит пламък или
 топлина.
.HHSWKLVDSSDUDWXVDZD\IURPGLUHFWVXQOLJKWQDNHGÁDPHVRUKHDW
• Уверете
Ensure се,
thatчеyou
always
haveлесен
easy достъп
access до
to захранващия
the power cord,
plug or
винаги
имате
кабел,
adaptorили
to адаптер,
disconnect
apparatusтази
fromуред
the от
power.
щепсел
за the
да изключите
захранването.

Noticeинформация
Важна
Промените
или модификациите, които не са одобрени от Philips
$Q\FKDQJHVRUPRGLÀFDWLRQVPDGHWRWKLVGHYLFHWKDWDUHQRW
Consumer
Lifestyle могат
да анулират
правото
наmay
потребителя
да
expressly approved
by Philips
Consumer
Lifestyle
void the user’s
използва
уреда.
authority to
operate the equipment.

This product
with the сradio
interference
of
Този
продукт complies
е в съответствие
изискванията
заrequirements
радио смущения
theЕвропейския
European Community.
на
съюз.

Recycling
Рециклиране

Вашият продукт е проектиран и произведен с висококачествени
Your product is designed and manufactured with high quality
материали и компоненти, които могат да бъдат рециклирани и
materials andотново.
components,
canчеbeвърху
recycled
andпродукт
reused. е
използвани
Когатоwhich
видите,
даден
When youтози
see символ
the crossed-out
wheelконтейнер
bin symbolсattached
a
поставен
на зачеркнат
колелца,toтова
product, it че
means
the product
is covered
by the European
Directive
означава,
продуктът
е в обхвата
на европейската
Директива
2002/96/EC:
2002/96/ЕО.

Never dispose
of your product
with other
household waste.
Please
Никога
не изхвърляйте
своя продукт
с обикновените
битови
inform yourself
about
the local rules
the separate
collection
of за
отпадъци.
Моля,
информирайте
се on
относно
местните
правила
разделно
събиране
на електрически
електронни
продукти.
electrical and
electronic
products. The иcorrect
disposal
of your old
Правилното
на вашияnegative
стар продукт
помага on
за the
product helpsизхвърляне
prevent potentially
consequences
предотвратяване
на потенциалните
негативни последствия за
environment and human
health.
околната
среда
и човешкото
Вашият
съдържа
Your product
contains
batteriesздраве.
covered
by the продукт
European
Directive
батерии
в обхвата
на европейската
2006/66/ЕО,
2006/66/EC,
which cannot
be disposedДиректива
of with normal
household
които
waste.не могат да се изхвърлят с обикновените битови отпадъци.

Please информирайте
inform yourself about
local rules
on separate
collection of
Моля,
се за the
местните
правила
за разделно
batteries. The
correct disposal
of batteries
helps prevent
potentially
събиране
на батерии.
Правилното
изхвърляне
на батериите
помага
предотвратяването
на евентуалните
негативни
negativeза
consequences
on the environment
and human
health.
последствия за околната среда и човешкото здраве.
Norge
TySHVNLOWÀQQHVSnDSSDUDWHQVXQGHUVLGH
Observer: Nettbryteren er sekundert innkoplet. Den innebygde
QHWGHOHQHUGHUIRULNNHIUDNRSOHWQHWWHWVnOHQJHDSSDUDWHWHU
Екологична
информация
tilsluttet nettkontakten.
Избегнали
сме всички ненужни опаковки. Опитали сме се да
направим
така, че частите на опаковката да могат да бъдат
)RUnUHGXVHUHIDUHQIRUEUDQQHOOHUHOHNWULVNVW¡WVNDODSSDUDWHWLNNH
разделени
три
вида
материали: картон (кутия), полистиренова
utsettes for на
regn
eller
fuktighet.
пяна (буфер) и полиетилен (торбички, лист oт защитна пяна).
Environmental
information
Вашата система се състои от материали, които могат да бъдат
All unnecessary
packaging hasотново
been omitted.
We have tried
рециклирани
и използвани
ако се демонтират
от to make
the packaging easyкомпания.
to separate
into three
materials:
cardboard
(box),
специализирана
Моля,
спазвайте
местните
наредби
за
изхвърляне
опаковъчни
материали,
изтощени
батерии иfoam
стари
polystyrene на
foam
(buffer) and
polyethylene
(bags, protective
sheet.)
уреди.
Your system consists of materials which can be recycled and reused
if disassembled by a specialized company. Please observe the local

regulations regarding the disposal of packaging materials, exhausted
batteries and old equipment.
Забележка
Note

• Фирмената
The type plate
is located
on the
bottom of
the apparatus.
табелка
се намира
от долната
страна
на уреда.

2 Вашият
iPhone/
Your радио
Clock часовник
Radio forзаiPhone/
iPod
iPod

Поздравления за вашата покупка и добре дошли във Philips! За
Congratulations on your purchase, and welcome to Philips! To fully
да се възползвате пълноценно от помощта, която Philips предлага,
EHQHÀWIURPWKHVXSSRUWWKDW3KLOLSVRIIHUVUHJLVWHU\RXUSURGXFWDW
регистрирайте продукта си на www.philips.com/welcome.
www.philips.com/welcome.

Introduction
Въведение
С
тозиthis
уред
слушате
музика
iPod,
iPhone,
други
With
unit,можете
you canда
enjoy
audio from
theотiPod,
iPhone,
other
audio
аудио
devices,устройства
or the radio.или радио.
Радиото,
илиcan
iPhone
бъдат
зададени
The radio,вашият
iPod, or iPod
iPhone
be setмогат
as theда
alarm
timer.
You can като
set two
източник
на to
аларма.
настроите две аларми, които да
alarm timers
go off atМожете
differentдаtime.
се активират по различно време.

What’sима
in the
box
Какво
в кутията
Вашият
пакет
съдържа:
Check and
identify
the contents of your package:
•
уред
 Основен
Main unit
•
адаптер
 1 захранващ
1 x AC power
adaptor
•
LINKLINK
кабел
 1 MP3
1 x MP3
cable
 Ръководство
User manual
•
на потребителя
 Ръководство
Quick startзаguide
•
бърз старт

Overview
the mainуред
unit
Преглед
наofосновния
Изглед
Top Viewотгоре
a

b

c

de

TUNING

SOURCE

AL1

SLEEP

AL 2

VO LU M E

D O C K for

DBB

TUNING

R E P E AT A L A R M

BRIGHTNESS CONTROL

l k j

i

h

g

f

a POWER
POWER
•Включване
или to
преминаване
в режим на готовност.
Turn on на
theустройството
unit or switch
standby mode.
•Деактивиране
за сън.
Deactivate на
theтаймера
sleep timer.
•Спиране
на алармата.
Stop alarm.
• AUTO TUNE/TIME SET
bDATE
'$7($872781(7,0(6(7
•Настройка
на датата
и часовника.
Set the date
and clock.
•Автоматично
и програмиране
на automatically.
радио станции.
Search andтърсене
program
radio stations
/ AL 2
c AL
AL1 1/AL
•Настройка
на таймера
Set the alarm
timer.за аларма.
•Изключване
на звука
алармата.
Turn off the
alarmнаtone.
•Преглед
на настройките
View alarm
settings. на алармата.

d

/
•Преминаване
към предишния/следващия аудио файл.
6NLSWRWKHSUHYLRXVQH[WDXGLRÀOH
•Търсене
в аудио файла.
6HDUFKZLWKLQDQDXGLRÀOH
•Избор
на aзапаметена
радио
станция.
Select
preset radio
station.
•Настройка
на часа.
Adjust time.

e TUNING
TUNING
+/–+/•Настройка
радиоstation.
станция.
Tune to на
a radio
•Настройка
на часа.
Adjust time.
/–
f VOL
VOL+ +/•Регулиране
на силата на звука.
Adjust volume.

g
Startили
orпауза
pauseнаiPod/iPhone
play.
•Старт
вашия iPod/iPhone.
h REPEAT
REPEAT
ALARM/BRIGHTNESS
CONTROL
ALARM/BRIGHTNESS
CONTROL
•Повтаряне
на алармата.
Repeat the
alarm.
•Регулиране
на display
яркосттаbrightness.
на дисплея.
Adjust the
за iPod/iPhone
i Поставка
iPod/iPhone
dock
•ЗаLoad
поставяне
на вашия iPod/iPhone.
an iPod/iPhone.

j DBB
DBB
•Включване
изключване
динамичното
увеличение на басите.
Turn on или
or off
dynamicна
bass
enhancement.
k SLEEP
SLEEP
•Настройка
на таймера
Set the sleep
timer.за сън.
l SOURCE
SOURCE
•Избор
на aизточник:
iPod/iPhone, FM
илиorAUX.
Select
source: iPod/iPhone,
FMтунер
tuner
AUX.

Back View
Изглед
отзад
OPEN

m

p

n
9V DC IN

MP3 LINK

FM AERIAL

o

m Отделение
Backup battery
compartment
за резервни
батерии
•Поставете
броя батерии
от тип AAA/R03/UM4,
1.5 V.
Insert 22pieces
of AAA/R03/UM4,
1.5V batteries.
n FM
FMAERIAL
AERIAL
•ЗаImprove
подобряване
на FM сигнала.
FM reception.
o MP3-LINK
MP3-LINK
•Букса
аудио устройство.
Jackзаforвъншно
an external
audio device.
ININ
p DC
DC
•Букса
за захранване.
Power
supply socket.

3 Първи
Get стъпки
started
Внимание
Caution
на or
контроли
или настройки,
както и of
извършването
• Използването
Use of controls
adjustments
or performance
procedures на
other

процедури,
от тук
поместените
може даexposure
доведе до
than hereinразлични
may result
in hazardous
radiation
orизлагане
other на
опасно
unsafe излъчване
operation.или друг вид опасно действие.

Винаги
следвайте
инструкциите
в тази
глава
последователно.
Always follow
the instructions
in this
chapter
in sequence.
Ако
свържете
с Philips,
попитат
модела
серийния
If youсеcontact
Philips,
you willще
be ви
asked
for theзаmodel
andиserial
number
номер
на този уред.
Номерът
на модела
и серийният
of this apparatus.
The model
number
and serial
number are номер
on the се
намират
долната
страна
Запишете
bottom ofотthe
apparatus.
Writeнаtheуреда.
numbers
here: номерата тук:
Model No.
Модел
№ __________________________
___________________________

Сериен
___________________________
Serial No.№
___________________________

Свързване
на захранването
Connect power
Внимание
Caution
на продукта!
че захранващото
• Риск
Riskотofповреждане
product damage!
Ensure Уверете
that the се,
power
voltage corresponds
напрежение
отговаря
наon
отпечатаното
или отдолу
уреда.
to the voltage
printed
the back orотзад
underside
of theна
apparatus.

удар!
Когато
изключвате
захранващия
кабел, винаги
• Риск
Riskотofтоков
electric
shock!
When
you unplug
the AC adaptor,
always pull
издърпвайте
щепсела
от контакта.
Никога
дърпайте кабела.
the plug from
the socket.
Never pull
the не
cord.

свържете захранващия
кабел
се уверете,
че сте
направили
• Преди
Beforeдаconnecting
the AC adaptor,
ensure
you have
completed
all
всички
връзки.
other останали
connections.

11 Включете
край
на AC
захранващия
в буксата
DC
Connectединия
one end
of the
adaptor toадаптер
the DC IN
socket on
INthe
на main
основния
unit. уред.
22 Включете
крайend
на of
захранващия
адаптера
контакта.
Connectдругия
the other
the AC adaptor
to the вwall
outlet.

Забележка
Note
за power
напрежението
и захранването
се намира
долната
• Информацията
The voltage and
rating information
is located
on theотbottom
страна
уреда.
of the на
unit.

Set time and
Настройка
наdate
часа и датата

11 Сложете
вашия
на поставката
на устройството.
Dock the
iPod iPod/iPhone
/ iPhone on the
unit.
22 Отворете
вашия
Open the
iPod iPod/iPhone.
/ iPhone.
↳ Информацията
заinformation
часа и датата
сеiPod
прехвърля
» Time and date
on the
/ iPhoneавтоматично
transfers to
в уреда
от вашия
iPod/iPhone.
the unit
automatically.
За ръчна настройка на часа и датата:

To set time and date manually:
1 В режим на готовност натиснете и задръжте DATE • AUTO
1 TUNE/TIME
In standby mode, press and hold '$7($872781(/TIME
SET за 2 секунди.
SET for 2 seconds.
↳ [24 HR] започва да мига.
» [24 HR] begins to blink.
2 Натиснете TUNING +/– или ?m/M?, за да изберете формат
2 наPressTUNING
/
to select 12/24 hour format.
часа 12/24. +/- or
Press '$7($872781(/TIME
SETWRFRQÀUP
33 Натиснете
DATE • AUTO TUNE/TIME
SET, за да потвърдите.
The hour
to blink.
↳»
Цифрите
на digits
часа begin
започват
да мигат.
44 Натиснете
TUNING
за да
настроите часа.
Press TUNING
+/-+/–
or или/ ?m/M?
to set, the
hour.
55 Натиснете
DATE • AUTO TUNE/TIME
SET, за да потвърдите.
Press '$7($872781(/TIME
SETWRFRQÀUP
↳»
Цифрите
на минутите
започват
The minute
digits begin
to blink.да мигат.
66 Повторете
стъпки
заthe
да minute,
настроите
минутите,
годината,
Repeat steps
4-54-5,
to set
year,
month, and
day.
месеца и деня.

Turn on
Включване
Press POWER.
11 Натиснете
POWER.

The unit switches
to theна
lastпоследния
selected source.
↳»
Устройството
се включва
избран източник.

Превключване
в режим на готовност
Switch to standby
11 Отново
натиснетеagain
POWER,
за да
уреда
в режим
Press POWER
to switch
theпревключите
unit to standby
mode.
на »
готовност.
The time and date (if set) appear on the display panel.
↳ Часът и датата (ако са настроени) се появяват на дисплея.

4 Възпроизвеждане
Play
Възпроизвеждане
от iPod/iPhone
Play from iPod/iPhone

Чрез това устройство можете да слушате музика от вашия iPod/
You can enjoy audio from iPod/iPhone through this unit.
iPhone.

Съвместими
Compatible iPod/iPhone
iPod/iPhoneапарати
Apple
iPhone
модели
с 30-пинов
конектор:
Apple iPod
iPod иand
iPhone
models
with a 30-pin
dock connector:
•
classic,
iPod
touch,
iPod
nano,
 iPod
iPod
classic,
iPod
touch,
iPod
nano,iPod
iPod5-то
5th поколение
generation (видео),
(video),
iPod
с цветен
дисплей,
iPod
with color
display,iPod
iPodmini.
mini.
•
iPhone
3G,
iPhone
3GS.
 iPhone,
iPhone,
iPhone
3G,
iPhone
3GS.

Слушане
от iPod/iPhone
Listen to на
theмузика
iPod/iPhone

1 Сложете вашия iPod/iPhone на поставката.
Place the
iPod/iPhoneSOURCE,
into theза
dock.
2 Натиснете
неколкократно
да изберете източник iPod/iPhone.
↳ Press
Възпроизвеждането
от свързания
iPod/iPhone
започваsource.
автоматично.
SOURCE repeatedly
to select
iPod/iPhone
• За
спрете
на паузаiPod/iPhone
или да продължите
възпроизвеждането,
» даThe
connected
plays automatically.
натиснете
u.

To pause/resume
play, press
.
• За да преминете към друга песен, натиснете ?m/M?.
 To skip to a track, press
/
.
• За търсене по време на възпроизвеждане натиснете и
 To search during play, press and hold
/
, then release
задръжте ?m/M?, след което освободете, за да продължи
to resume normal play.
нормалното възпроизвеждане.

1
2

Зареждане
iPod/iPhone
Charge theна
iPod/iPhone
Когато
уредът
в захранването,
свързаният
iPod/iPhone
When the
unit еis включен
connected
to power, the docked
iPod/iPhone
започва
се зарежда.
begins toда
charge.
Полезна
информация
Tip
iPod появяването
наup
индикатора
за before
зареждане
• При
For някои
certainмодели
iPod models,
it may take
to a minute
the може
да
отнеме indication
до една минута.
charging
appears.

Play from an external
deviceустройство
Възпроизвеждане
от външно
Чрез
тозиalso
уред
можете
да слушате
музика
от външно
устройство.
You can
listen
to anсъщо
external
audio device
through
this unit.
11 Натиснете
неколкократно
SOURCE,
за да
изберете
Press SOURCE
repeatedly
to select
AUX
source.източник AUX.
2 Включете предоставения MP3 LINK кабел в:
2 Connect the supplied MP3 link cable to:
• MP3
(3.5(3.5mm)
mm) на гърба
уреда.
theLINK
MP3буксата
LINK jack
on theнаback
of the unit.
• Буксата
за слушалки
наon
външното
устройство.
the headphone
jack
an external
device.
3 Пуснете музика от устройството (вижте ръководството на
3 Start to play the device (see the device user manual).
устройството).

5 Слушане
Listen to
5
на radio
радио
Забележка
Note

• Това
Onlyустройство
FM radio reception
is available
this unit.
хваща само
FM радиоon
станции.

Tune to a radio
station
Настройка
на радио
станция
Полезна
информация
Tip
антената
колкото
по-далеч
от TV,
телевизори,
видео
• Поставете
Position the
antenna
as far може
as possible
from
VCR or other
плейъри
или
други източници на излъчване.
radiation
source.

Забележка
Note
обхват разпънете
напълно
регулирайте
положението
• За
Forоптимален
optimal reception,
fully extend
and иadjust
the position
of the на
антената.
antenna.

11 Натиснете
SOURCE,
за даFM.
изберете FM.
Press SOURCE
to select

22 Натиснете
задръжте
TUNING
за than
повече
от 2 секунди.
Press andиhold
TUNING
+/- for+/–
more
2 seconds.
» дисплея
[SRCH] (search)
displays.
↳ На
се появява
[SRCH] (търсене).
» The radio tunes to a station with strong reception
↳ Радиото автоматично хваща станция със силен сигнал.
automatically.
33 Повторете
стъпка
за to
да more
настроите
още станции.
Repeat step
2 to2,
tune
stations.

to a weak
station,
pressнатиснете
TUNINGнеколкократно
+/- repeatedly
• 
За To
да tune
настроите
слаба
станция,
XQWLO\RXÀQGRSWLPDOUHFHSWLRQ
TUNING
+/–, докато намерите оптимален сигнал.

Program radio
stations automatically
Автоматично
програмиране
на радио станции
Можете
да програмирате
20 radio
радио
станции.
You can program
a maximumмаксимум
of 20 preset
stations.
11 В режим
тунерmode,
натиснете
задръжте
DATE • AUTO TUNE/
In the tuner
press иand
hold '$7($872781(/TIME
TIME
повече
2 секунди,
за да активирате
SETSET
for за
more
than от
2 seconds
to activate
automatic program
автоматичния
режим на програмиране.
mode.
↳ На
появява
[AUTO] (авто).
» дисплея
[AUTO] се
(auto)
displays.
↳ Всички
наличниstations
станции
програмират
по order
реда на
» All available
areсеprogrammed
in the
of силата
на сигнала
waveband reception strength.
↳ Първата
програмирана радио станция се излъчва
» 7KHÀUVWSURJUDPPHGUDGLRVWDWLRQLVEURDGFDVWDXWRPDWLFDOO\
автоматично.

Ръчно
програмиране
на manually
радио станции
Program
radio stations
Можете
да програмирате
20 radio
радио
станции.
You can program
a maximumмаксимум
of 20 preset
stations.
Tune toнякоя
a radio
station.
11 Пуснете
радио
станция.
Press '$7($872781(/TIME
SET
to activate
the program
22 Натиснете
DATE • AUTO TUNE/TIME
SET,
за да активирате
mode.на програмиране.
режима
» PR01 begins to blink.
↳ PR01 започва да мига.
3
Press '$7($872781(/TIME SETWRFRQÀUP
3 Натиснете DATE • AUTO TUNE/TIME SET, за да потвърдите.
4 Repeat the above steps to program other stations.
4 Повторете горните стъпки, за да програмирате още станции.

Полезна
информация
Tip
изтриете aпрограмирана
запаметете
друга
станция
• За
Toдаoverwrite
programmed станция,
station, store
another
station
in itsна
нейното
place. място.

Избор
запаметена
радио станция
Select aнаpreset
radio station
11 Натиснете
?m/M?, за да изберете номер на запаметена
Press
/
to select a preset program number.
станция.

Other
features
6 Други
функции
Set the alarm
Настройка
на timer
таймера за аларма
Можете
двеwhich
аларми,
се активират
You canда
setнастроите
two alarms
goкоито
off atда
different
time. по различно
време.
Ensure that you have set the clock correctly.
1 Уверете се, че сте настроили часовника правилно.
Press and hold AL 1 or AL 2 for 2 seconds.
2 Натиснете и задръжте AL 1 или AL 2 за 2 секунди.
» [AL 1] or [AL 2] begin to blink.
↳ [AL 1] или [AL 2] започва да мига.
Press
repeatedly
to select
an alarmизточник
sound source:
3 НатиснетеSOURCE
неколкократно
SOURCE,
за да изберете
на звука на
iPod/iPhone,
iPod/iPhone
playlist,
FM tuner,
or buzzer.
алармата:
iPod/iPhone,
iPod/iPhone
плейлист,
FM тунер
или звънец.
Press AL
4 Натиснете
AL11or
илиAL
AL2.2.
» Hourнаdigits
to blink.
↳ Цифрите
часаbegin
започват
да мигат.
5 Натиснете
неколкократно
или ?m/M?
за да
Press TUNING
+/- orTUNING
/ +/–
repeatedly
to, set
theнастроите
hour.
часа.
Press AL 1 or AL 2WRFRQÀUP
6 Натиснете
AL 1 или
ALbegin
2, за to
да blink.
потвърдите.
» Minute
digits
↳ Цифрите на минутите започват да мигат.
Repeat steps 5-6 to set the minute.
7 Повторете стъпки 5-6, за да настроите минутите.
Repeat steps 5-6 to select whether to ring alarm the whole
8 Повторете стъпки 5-6, за да изберете дали алармата да звучи през
week,
on weekdays,
or at weekend.
цялата
седмица,
през делничните
дни или в събота и неделя.
Repeat стъпки
steps 5-6
the alarmсилата
volume.
9 Повторете
5-6, to
за set
да настроите
на звука на алармата.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tip
Полезна
информация
• Ако искате да се събуждате с конкретна песен (песни) от вашия iPhone/
 iPod,
,I\RXZDQWWRZDNHXSWRVSHFLÀFPXVLFWUDFN V RQL3KRQHL3RG
след като зададете плейлист от вашия iPhone/iPod като източник
after set iPhone/iPod playlist as the wake up source on the unit, you
на събуждане за устройството, трябва чрез iTunes да създадете
need to create a playlist called ‘PHILIPS’ via iTunes and copy the
плейлист с името "PHILIPS" и да копирате песента (песните) в този нов
track(s) to
this new ‘PHILIPS’ playlist.
плейлист
"PHILIPS".
• Ако
If noнеplaylist
is created
or thereили
is no
songняма
in the
playlist,
the unit will
бъде създаден
плейлист
в него
песни,
устройството
ще
play
the
music
trackпоследно
according
to the lastпредпочитание
music playbackзаpreference
пусне песен според
зададеното
on
iPhone/iPod.
възпроизвеждане във вашия iPhone/iPod.

Активиране
деактивиране
таймера
Activate andи deactivate
theна
alarm
timerза аларма

1 Натиснете неколкократно AL 1 или AL 2, за да активирате или
Press AL таймера.
1 or AL 2 repeatedly to activate or deactivate the timer.
деактивират
» таймерът
If the timer
is activated,
AL 1]сеorпоявява
[ AL2]
is 1]
displayed.
↳ Ако
е активиран,
на[ дисплея
[ AL
или
[» AL2].
If the timer is deactivated, before [AL1] or [AL2] disappears.
↳ Ако таймерът е деактивиран,
преди [AL 1] или [AL 2] изчезва.

1

Нежно
Gentle събуждане
wake

Тази функция ви събужда нежно с постепенно увеличаваща се сила на
Gentle wake function peacefully wakes you with gently ascending
звука.
•alarm
Ако volume.
за източник на алармата е избран вашия iPhone/iPod, плейлист от
 вашия
If selected
the alarm
iPhone/iPod
playlist or
iPhone/iPod
или FM,source
звукът iPhone/iPod,
на алармата ще
се увеличава
FM,
alarm volume will gentle increase.
постепенно.
selected
source
Buzzer,
the alarm
will increases
• АкоIf за
източникthe
наalarm
алармата
е избран
звънецът,
честотата
на звука на
beep tone
frequency
within seconds.
алармата
се увеличава
в рамките
на секунди.

Повтаряне
на алармата
Repeat alarm

1

1 Когато
зазвъни
алармата,
BRIGHTNESS/REP ALM.
When
the alarm
rings,натиснете
press BRIGHTNESS/REP
ALM.
↳ Алармата
звъни repeats
отново минути
» The alarm
ringingпо-късно.
minutes later.

Полезна
информация
Tip
• Можете да натиснете
 наYou
can press
/
алармата.

?m/M?,

за да настроите интервала на повтаряне

to adjust the interval to repeat alarm.

Спиране
наring
звъненето на алармата
Stop alarm

1

1 Когато
зазвъни
алармата,
бутон AL
When
the alarm
rings,натиснете
press theсъответния
corresponding
AL1 1или
orAL
AL2.2.
↳ Алармата
спира,stops
но настройките
на алармата
се запазват.
» The alarm
but the alarm
settings remain.

Преглед
настройките
View theнаalarm
settings на алармата

11

Натиснете
или2.AL 2.
Press
AL 1ALor1AL

BackupнаBattery
Mode
Режим
резервно
захранване от батерии
При
нормална
устройството
да сеthrough
захранва
Under
normalупотреба
use, the unit
should beследва
powered
theчрез
AC adapter.
адаптера.
Ако захранващият
адаптерthe
бъде
устройството
If the AC adapter
is disconnected,
unitизключен,
will automatically
switch to
автоматично преминава в режим на резервно захранване от батерии.
Backup Battery mode.
ВUnder
режимBackup
на резервно
захранване
Battery
mode: от батерии:
• Устройството
показва the
същото,
при режим
на готовност,
но with
с
The unit displays
sameкакто
as under
the Standby
mode,
изключена
подсветка.
backlight
off.
• НаOnly
разположение
са само
следните
функции:
the functions
below
are available:
• 
Часовник
Clock
• 
Аларма
Alarm
Забележка
Note
режим на резервно захранване от батерии, за източник на алармата
• ВAlarm
source is defaulted to ‘Buzzer’ under Backup Battery mode.
по подразбиране е зададен звънецът.
Когато
се включи
захранването
мрежата,
излиза
от
When отново
AC Power
is plugged
back, theотunit
will exitуредът
Backup
Battery
режима
на резервно
захранване
mode and
go to Standby
mode.от батерии и преминава в режим на
готовност.

Забележка
Note
• В режим на резервно захранване от батерии, уредът може да работи в
 продължение
Under Backup Battery mode, the unit can work over 3 months.
на 3 месеца.
 When the battery power is low, the display panel will indicate “bAtt Lo”
• Когато батериите са на път да се изтощят, на дисплея се появява "bAtt
until the batteries are empty and the unit will switch off automatically.
Lo", докато батериите се изтощят напълно, при което уредът се изключва
In this case, please
replace
theмоля
batteries
in the
backup battery
автоматичното.
В този
случай,
сменете
батериите
в отделението за
compartment
withс две
2 pieces
new 1.5V,
AAA/R03/UM4
batteries.
резервни
батерии
нови of
батерии
от 1.5
V, тип AAA/R03/UM4.

Поставяне
на резервните
Install backup
batteries батерии
Внимание
Caution
от експлозия! Дръжте батериите далеч от топлина, слънчева
• Риск
5LVNRIH[SORVLRQ.HHSEDWWHULHVDZD\IURPKHDWVXQVKLQHRUÀUH
светлина
или огън. Никога не изхвърляйте батериите в огън.
1HYHUGLVFDUGEDWWHULHVLQÀUH
продукта!
Акоthe
няма
да използвате
дълго
• Риск
Riskотofповреда
productна
damage!
When
apparatus
is not уреда
used for
long
време,
извадете
periods,
removeбатериите.
the battery.
1 Отворете отделението за батерии на гърба на устройството.

1 Open the battery compartment on the back of the unit.
2 Insert 2 x 1.5V R03/UM-4/AAA batteries with correct polarity.
3 Затворете отделението за батерии.
3 Close the battery compartment.
2 Поставете 2 х 1.5 V R03/UM-4/AAA батерии с правилна полярност.

Забележка
Note
химичниsubstances,
вещества и so
затова
изхвърлят
• Батериите
Batteries съдържат
contain chemical
theyтрябва
shouldда
beсе
disposed
по
of правилния
properly. начин.

Set the sleep
Настройка
на timer
таймера за сън

Това устройство може автоматично да преминава в режим на готовност след
This unit can switch to standby automatically after a set period of time.
определен период от време.
Забележка
Note
• Преди да настроите таймера за сън, се уверете, че са настроени часът
 иMake
sure the time and date is set before setting the sleep timer.
датата.

1

1 Натиснете
неколкократно
SLEEP,
за даaизберете
определен
период
от
Press SLEEP
repeatedly
to select
set period
of time (in
minutes).
време
минути).
» (вThe
sleep timer is activated
↳ Таймерът за сън се активира.

» The display shows

↳ На дисплея се появява
» The volume starts to. decrease gradually from the last 5
↳ Силата
на звука
започва
постепенно да намалява през последните 5
minutes
of sleep
timer
минути от таймера за сън.
» The unit switches to standby when reaches the set time.
↳ Уредът преминава в режим на готовност при достигане на
определеното време.

To deactivate sleep timer

1

Деактивиране на таймера за сън

Press SLEEP
repeatedly
untilдокато
[OFF]
1 Натиснете
неколкократно
SLEEP,
наdisplays.
дисплея се появи [OFF].
↳

»

disappears on the display.

изчезва от дисплея.

Регулиране
на brightness
яркостта на дисплея
Adjust display
11 Натиснете
неколкократно BRIGHTNESS/REP
да
Press BRIGHTNESS/REP
ALM repeatedly toALM,
selectзаdifferent
изберете
нива на яркост на дисплея.
levels ofразлични
display brightness.

7 Регулиране
Adjust sound
7
на звука
Adjust volume
level на звука
Регулиране
на силата

11 ПоDuring
времеplay,
на възпроизвеждане
натиснете VOL +/–,
за да level.
press VOL +/- to increase/decrease
the volume
увеличите/намалите звука.

Enhance bass
Увеличение
на басите

11 ПоDuring
време play,
на възпроизвеждане
DBB, заbass
да включите
press DBB to turnнатиснете
on or off dynamic
илиenhancement.
изключите динамичното увеличение на басите.
↳ Ако
на 1]
дисплея
се появява [DBB 1].
» IfDBB
DBBеisактивирано,
activated, [DBB
is displayed.
↳ Ако
на дисплея
се появява [DBB 0].
» IfDBB
DBBеisдеактивирано,
de-activated, [DBB
0] is displayed.

8 Информация
Product information
8
за продукта
Забележка
Note

• Информацията
Product information
is subject
to change
without
notice.
за продукта
подлежи
на промяна
безprior
предизвестие.

6SHFLÀFDWLRQV
Спецификации
Усилвател

$PSOLÀHU
Номинална
изходна
мощност
Rated Output
Power

х 2.5
RMS
2 x22.5
WW
RMS

Честотна
характеристика
Frequency
Response

KHz,
3 dB
125125
Hz Hz
- 16- 16
kHz,
±3±dB

Съотношение
на сигнал
Signal to Noise
Ratio към шум

55 dB
>55> dB

MP3 link

500 mV RMS 10 kohm

MP3 връзка

500 mV RMS 10 kohm

Тунер
Tuner
FM

FM

Честотен обхват

87.5 - 108 MHz

Tuningна
Range
Стъпка
настройване

87.5
- 108 MHz
50 KHz

Tuning grid

50
KHz
<22 dBu

Чувствителност
–Sensitivity
Моно, 26 dB съотношение на
сигнал
към 26dB
шум S/N Ratio
- Mono,
– -Стерео,
dB съотношение
Stereo,46
46dB
S/N Ratio на
сигнал към шум

<22 dBu
<45 dBu
<45
dBu

Search Selectivity

<36 dBu

Total Harmonic Distortion

<3%

Signal to Noise Ratio

>45 dB

Избирателност на търсенето

Общо хармонично изкривяване
Съотношение на сигнал към шум

<36 dBu
<3%

>45 dB

General information
Обща информация

AC power

AC
захранване
(адаптор)
(power
adaptor)

AS190-090-AE180;
AS190-090-AE180;
Input:
100-240 V~, 50/60Hz, 0,7 A;
Входящо:
Class
II; 100-240 V~, 50/60Hz, 0,7
A; Class II; Изходящо: 9.0 V ⎓ 1.8A
Output: 9.0V
1.8A

Консумация
енергия при работа 10
10 W
W
Operation на
Power

Consumption
Консумация
на енергия в режим на <1 W
готовност
Standby Power Consumption <1 W
Размери
216.9 x 105 x 139.4 mm
Dimensions
– Основен уред (ШxВxД)
- Main Unit (W x H x D)

216.9 x105 x139.4 mm

- Main Unit

0.75 kg

Тегло
Weight
– Основен уред

0.75 kg

Troubleshooting
9 Отстраняване
на проблеми
Предупреждение
Warning

• Никога
Never не
remove
theкапаците
casing ofна
this
apparatus.
махайте
уреда.
To да
keep
warranty
valid, neverнаtryгаранцията,
to repair theникога
systemне
yourself.
За
сеthe
запази
валидността
се
If you encounter
problemsсистемата
when usingсами.
this apparatus, check the
опитвайте
да поправяте
following
pointsпроблеми
before requesting
service. If theнаproblem
remains
Ако
срещнете
при използването
този уред,
unsolved, goследните
to the Philips
web
site (www.philips.com/welcome).
проверете
точки,
преди
да потърсите сервизно When
you contact Philips,
ensure thatостане
the apparatus
is nearbyотидете
and the на
model
обслужване.
Ако проблемът
неразрешен,
уеб
number
serial (www.
numberphilips.com/welcome).
are available.
сайта
наand
PHILIPS
Когато се
свързвате
No powerс PHILIPS, уредът трябва да е близо до вас и да
разполагате
с номера
модела
серийния
номер.

Ensure that
the ACна
power
plugи of
the unit is
connected

properly.

Ensure that there is power at the AC outlet.
• Уверете се, че захранващият щепсел на уреда е свързан
правилно.
No sound
• Уверете
в контакта има захранване.
Adjustсе,
theчеvolume.
Няма захранване

Няма
звук
No response
from the unit

• Регулирайте
на звука.the AC power plug, then turn on the
Disconnectсилата
and reconnect
unit again.
Лош сигнал на радиото

•Poor
Увеличете
разстоянието между уреда и вашия телевизор или
radio reception
 видео
Increase
the distance between the unit and your TV or VCR.
плейър.
Fully extend
the FM
FM антената.
antenna.
• Разпънете
докрай

Timer does
work
Таймерът
неnot
работи

Set the clock
correctly.
• Настройте
часовника
правилно.
Switch on
the timer.
• Включете
таймера.

Настройката
на часовника/таймера
е изтрита
Clock/timer setting
erased

• Захранването
е било
прекъснато
илиpower
захранващият
щепсел е
Power has been
interrupted
or the
plug has been
билdisconnected.
изключен.
Reset theотново
clock/timer.
• Настройте
часовника/таймера.

Грешка на часовника при синхронизиране на часа с iPod touch

error when
time
with
iPod touch
•Clock
Направете
ресетsynchronize
на iPod touch
като
натиснете
и задържите
 бутоните
Reset iPod
touch
by pressing
andtouch
holding
Menu keys
Power
и Menu
на iPod
за Power
около and
10 секунди.
on iPod touch for 10 seconds.
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