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1 Σημαντικό

έλασμα του βύσματος στη φαρδιά
υποδοχή και εισαγάγετε μέχρι τέρμα.

Ασφάλεια
a Διαβάστε αυτές τις οδηγίες.
b Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες.
c Λάβετε σοβαρά υπόψη σας όλες τις
προειδοποιήσεις.
d Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
e Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή
κοντά σε νερό.
f Καθαρίζετε μόνο με στεγνό πανί.
g Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού.
Πραγματοποιήστε την εγκατάσταση
σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστή.
h Μην πραγματοποιείτε εγκατάσταση
κοντά σε πηγές θερμότητας όπως
συσσωρευτές, ανοίγματα εκροής
θερμού αέρα, σόμπες ή άλλες συσκευές
(συμπεριλαμβανομένων των ενισχυτών)
που παράγουν θερμότητα.
i Για χώρες με πολωμένο ρεύμα
τροφοδοσίας, μην απενεργοποιείτε το
σύστημα ασφαλείας του πολωμένου
βύσματος ή του βύσματος γείωσης.
Το πολωμένο βύσμα εμφανίζει δύο
ελάσματα, το ένα φαρδύτερο από το
άλλο. Το βύσμα γείωσης εμφανίζει
δύο ελάσματα και ένα τρίτο άκρο που
αποτελεί τη γείωση. Το φαρδύτερο
έλασμα ή το τρίτο άκρο παρέχονται για
την ασφάλειά σας. Εάν το παρεχόμενο
βύσμα δεν ταιριάζει στην πρίζα σας,
συμβουλευτείτε έναν ηλεκτρολόγο ώστε
να αντικαταστήσετε την απαρχαιωμένη
πρίζα.
Προσοχή: Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας, ταιριάξτε το φαρδύ
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j Μην πατάτε και μην ασκείτε πίεση
στο καλώδιο τροφοδοσίας, ιδίως στα
βύσματα, τους ρευματοδότες και το
σημείο εξόδου τους από τη συσκευή.
k Χρησιμοποιείτε μόνο πρόσθετα/
εξαρτήματα που καθορίζονται από τον
κατασκευαστή.
l Χρησιμοποιείτε μόνο τη βάση με ρόδες,
τη βάση στερέωσης, το τρίποδο, το
βραχίονα ή το τραπέζι που καθορίζεται
από τον κατασκευαστή ή πωλείται μαζί
με τη συσκευή. Όταν χρησιμοποιείτε
βάση με ρόδες, να είστε ιδιαίτερα
προσεκτικοί κατά τις μετακινήσεις
προς αποφυγή τραυματισμού σε
περίπτωση ανατροπής.

m Αποσυνδέετε τη συσκευή από την
πρίζα κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή
όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο
χρονικό διάστημα.
n Για επισκευές, απευθυνθείτε σε
εξειδικευμένο προσωπικό. Επισκευή
απαιτείται όταν προκληθεί βλάβη στη
συσκευή κατ’ οποιονδήποτε τρόπο,
όπως εάν καταστραφεί το καλώδιο
ρεύματος ή το βύσμα, εάν χυθεί υγρό ή
πέσουν αντικείμενα μέσα στη συσκευή,
εάν η συσκευή εκτεθεί σε βροχή ή
υγρασία, δεν λειτουργεί κανονικά ή
πέσει στο έδαφος.
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p Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά.
q Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου πάνω
στη συσκευή (π.χ., αντικείμενα που
περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).
r Το εν λόγω προϊόν μπορεί να περιέχει
μόλυβδο και υδράργυρο. Λόγω των
συνεπειών που μπορεί να έχουν στο
περιβάλλον, η απόρριψη των υλικών
αυτών υπόκειται σε περιβαλλοντικές
ρυθμίσεις. Για πληροφορίες σχετικά
με την απόρριψη ή την ανακύκλωση,
επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή
επισκεφτείτε τη διεύθυνση της Electronic
Industries Alliance : www.eiae.org.
s Όπου το βύσμα παροχής ρεύματος ή ο
συζευκτήρας συσκευής χρησιμοποιείται
ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή
αποσύνδεσης παραμένει λειτουργική.
Προειδοποίηση

Προσοχή
• Η χρήση διαφορετικών χειριστηρίων ή
προσαρμογών ή η εφαρμογή διαδικασιών
διαφορετικών από αυτές που υποδεικνύονται στο
παρόν εγχειρίδιο μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη
έκθεση σε ακτινοβολία ή άλλες μη ασφαλείς
λειτουργίες.
Ε λλην ι κ ά

o Χρήση μπαταριών ΠΡΟΣΟΧΗ
– Για να αποτραπεί διαρροή από
τις μπαταρίες, η οποία μπορεί να
προκαλέσει τραυματισμό, υλικές ζημιές
ή καταστροφή της μονάδας:
• Τοποθετήστε σωστά όλες τις
μπαταρίες, με τις ενδείξεις + και
- όπως επισημαίνονται επάνω στη
μονάδα.
• Μην συνδυάζετε μπαταρίες
διαφορετικού τύπου (παλιές με
καινούργιες ή μπαταρίες άνθρακα
με αλκαλικές κλπ.).
• Αφαιρείτε τις μπαταρίες όταν η
μονάδα δεν χρησιμοποιείται για
μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ανακοίνωση

Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις
προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
για παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων.
Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις
προδιαγραφές των ακόλουθων οδηγιών και
κατευθυντήριων οδηγιών: <RadioInteference
Directives>
Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις στη
συσκευή οι οποίες δεν είναι ρητώς
εγκεκριμένες από την Philips Consumer
Lifestyle ενδέχεται να καταστήσουν άκυρη την
εξουσιοδότηση του χρήστη να χειρίζεται τη
συσκευή αυτή.

Η ονομασία Windows Media και το λογότυπο
των Windows είναι εμπορικά σήματα της
Microsoft Corporation στις Ηνωμένες
Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.

• Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα του micro hi-fi.
• Μην λιπαίνετε κανένα τμήμα αυτού του micro hi-fi.
• Μην τοποθετείτε το micro hi-fi επάνω σε άλλο
ηλεκτρικό εξοπλισμό.

• Διατηρείτε το micro hi-fi μακριά από άμεσο ηλιακό
φως, γυμνή φλόγα ή θερμότητα.

• Μην κοιτάτε απευθείας την ακτίνα λέιζερ μέσα στη
micro hi-fi.

• Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάντα εύκολη πρόσβαση στο
καλώδιο ρεύματος, την πρίζα ή το τροφοδοτικό
ώστε να αποσυνδέσετε τη micro hi-fi από το ρεύμα.
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Απόρριψη παλιού εξοπλισμού και
χρησιμοποιημένων μπαταριών
Πληροφορίες για τους χρήστες σχετικά
με τη συλλογή και την απόρριψη παλιού
εξοπλισμού και χρησιμοποιημένων
μπαταριών

Πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη σε
άλλες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αυτά τα σύμβολα ισχύουν μόνο για την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν θέλετε να απορρίψετε
αυτά τα αντικείμενα, επικοινωνήστε με τις
τοπικές αρχές ή το μεταπωλητή σας και
ρωτήστε σχετικά με τη σωστή μέθοδο
απόρριψης.
Σημείωση για το σύμβολο μπαταρίας

Αυτά τα σύμβολα πάνω στα προϊόντα,
τις μπαταρίες, τη συσκευασία ή/και τα
συνοδευτικά έγγραφα υποδεικνύουν
ότι τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρικά και
ηλεκτρονικά προϊόντα, και οι μπαταρίες
δεν θα πρέπει να αναμειγνύονται με τα
τυπικά οικιακά απορρίμματα. Για σωστή
μεταχείριση, ανάκτηση και ανακύκλωση
παλιών προϊόντων και χρησιμοποιημένων
μπαταριών, παρακαλείστε να τα παραδίδετε
σε επίσημα σημεία συλλογής, σύμφωνα με
την τοπική νομοθεσία σας και τις Οδηγίες
2002/96/EΚ και 2006/66/EΚ.
Η σωστή απόρριψη αυτών των προϊόντων
και των μπαταριών συμβάλλει στην
εξοικονόμηση πολύτιμων πόρων και
αποτρέπει ενδεχόμενες αρνητικές
επιπτώσεις για την ανθρώπινη υγεία και
το περιβάλλον, οι οποίες θα μπορούσαν σε
διαφορετική περίπτωση να προκύψουν από
λανθασμένη μεταχείριση των απορριμμάτων.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με
τη συλλογή και την ανακύκλωση παλιών
προϊόντων και μπαταριών, επικοινωνήστε
με το δήμο σας, την αρμόδια υπηρεσία
απόρριψης αχρήστων ή το σημείο πώλησης
από όπου προμηθευτήκατε τα αντικείμενα.

20

Αυτό το σύμβολο μπορεί να χρησιμοποιηθεί
σε συνδυασμό με το σύμβολο για χημικά
προϊόντα. Σε αυτή την περίπτωση
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που έχουν
οριστεί στην ανάλογη Οδηγία για χημικά
προϊόντα.
Περιβαλλοντικές πληροφορίες
Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει
παραλειφθεί. Καταβάλαμε κάθε προσπάθεια
ώστε η συσκευασία να διαχωρίζεται εύκολα
σε επιμέρους υλικά.
Τηρήστε τους τοπικούς κανονισμούς
όσον αφορά την απόρριψη των υλικών
συσκευασίας.
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Συγχαρητήρια για την αγορά σας
και καλωσορίσατε στη Philips! Για να
επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη
που προσφέρει η Philips, δηλώστε το προϊόν
σας στη διεύθυνση www.Philips.com/welcome.

Τι περιέχεται στη
συσκευασία;
Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της
συσκευασίας:
• Κύρια μονάδα
• 1 x τροφοδοτικό AC
• 1 x βάση
• 5 x συνδέσεις για GoGear player
• 1 x καλώδιο MP3 Link
• Κιτ ανάρτησης (2 πείροι και 2 βίδες)

Ε λλην ι κ ά

2 Το Docking
Entertainment
System

Εισαγωγή
Με το micro hi-fi, μπορείτε να απολαύσετε
μουσική από το Philips GoGear player και
άλλες εξωτερικές συνδεδεμένες συσκευές
ήχου, ή να ακούσετε ραδιοφωνικούς
σταθμούς.
Το micro hi-fi σάς προσφέρει πολλές
ρυθμίσεις ηχητικών εφέ που εμπλουτίζουν
τον ήχο χάρη στις λειτουργίες ελέγχου
ψηφιακού ήχου (DSC) και δυναμικής
ενίσχυσης μπάσων (DBB).
Τα ισχυρά ηχεία του micro hi-fi σάς
παρέχουν μια υπέροχη εμπειρία ήχου.
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Επισκόπηση της κύριας
μονάδας

DC950

i

h g

a
DBB
DSC

b
c

SLEE

P

PR
OG

d
e
DC

MP3 Link

f
a POWER
• Ενεργοποιεί το micro hi-fi ή
πραγματοποιεί μετάβαση σε
λειτουργία αναμονής.
b SOURCE
• Επιλέξτε πηγή: GoGear,TUNER ή AUX.
c PRESET +/- / DBB / DSC
• Επιλογή προεπιλεγμένου
ραδιοφωνικού σταθμού.
• Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση
της δυναμικής βελτίωσης μπάσων.
• Επιλογή προκαθορισμένης ρύθμισης
ήχου: POP, JAZZ, CLASSIC ή ROCK.
d MP3 Link
• Υποδοχή (3.5mm) για εξωτερική
συσκευή ήχου.

e DC
• Υποδοχή για το παρεχόμενο
τροφοδοτικό AC.
f VOLUME + / • Προσαρμογή της έντασης.
• Ρύθμιση ώρας.
• Επιλογή φορμά 12 ή 24 ωρών
g
•

/

Συντονιστείτε σε έναν ραδιοφωνικό
σταθμό.

h SLEEP/PROG
• Ρύθμιση χρονοδιακόπτη αυτόματης
διακοπής λειτουργίας.
• Προγραμματισμός ραδιοφωνικών
σταθμών.
• Ρύθμιση του ρολογιού.
i Βάση σύνδεσης
• Βάση για παρεχόμενη σύνδεση.

22

EL

DC950_12_Book 2.indd

Sec1:22

2008-08-22

12:45:30 PM

3 Ξεκινώντας

3

Εισάγετε τη βάση στις δύο υποδοχές
στο πίσω μέρος του micro hi-fi.

Προσοχή
• Χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα ελέγχου μόνο όπως
DC

Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες αυτού του
κεφαλαίου με τη σειρά που αναφέρονται.
Σε περίπτωση που επικοινωνήσετε με τη
Philips, θα σας ζητηθεί ο αριθμός μοντέλου
και ο αριθμός σειράς του προϊόντος. Βρείτε
τον αριθμό μοντέλου και τον αριθμό σειράς
της micro hi-fi στο πίσω ή το κάτω μέρος της
micro hi-fi. Σημειώστε αυτούς τους αριθμούς
εδώ:
Αριθμός μοντέλου ______________________
Αριθμός σειράς ________________________

Ανάρτηση σε τοίχο
Για να αναρτήσετε το micro hi-fi στον τοίχο,
ανατρέξτε στο ξεχωριστό ένθετο που
περιλαμβάνεται για οδηγίες ανάρτησης σε
τοίχο.

Τοποθετήστε σε επίπεδη επιφάνεια
Πριν τοποθετήσετε το micro hi-fi σε μια
επίπεδη επιφάνεια, προσαρμόστε την
παρεχόμενη βάση.

2

Τοποθετήστε το micro hi-fi σε μια
επίπεδη επιφάνεια με την πρόσοψη προς
τα κάτω.
Κρατήστε τη βάση πάνω από το micro
hi-fi και περάστε την κεραία FM απαλά
μέσα από τη βάση.

Προσοχή
• Κίνδυνος καταστροφής του προϊόντος! Βεβαιωθείτε

•

•

1

ότι η τάση της τροφοδοσίας ρεύματος αντιστοιχεί
στην τάση που εμφανίζεται τυπωμένη στην πίσω
πλευρά ή το κάτω μέρος του micro hi-fi.
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Όταν βγάζετε το
τροφοδοτικό AC από την πρίζα, αποσυνδέετε πάντα
το βύσμα από την υποδοχή. Μην τραβάτε ποτέ το
καλώδιο.
Πριν συνδέσετε το τροφοδοτικό AC, βεβαιωθείτε ότι
έχετε ολοκληρώσει όλες τις άλλες συνδέσεις.

Συνδέστε το ένα άκρο του τροφοδοτικού
AC στην υποδοχή DC στην κύρια μονάδα.

POWERFUL BASS

DC

MP3 Link

FM

Σύνδεση στην πρίζα

Τοποθέτηση

1

MP3 Link

Ε λλην ι κ ά

δηλώνεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης.

POWERFUL BASS

FM
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2

Συνδέστε το άλλο άκρο του του
τροφοδοτικού AC στην πρίζα.

Ενεργοποίηση
1

Πατήστε POWER.
» Το micro hi-fi μεταβαίνει στην
τελευταία επιλεγμένη πηγή.

Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής

1

Πατήστε ξανά POWER για να μεταβεί το
micro hi-fi σε λειτουργία αναμονής.
» Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται
το ρολόι (εάν έχει ρυθμιστεί).

Ρύθμιση του ρολογιού
1

2
3
4
5
6
7

24

Σε λειτουργία αναμονής, πατήστε
και κρατήστε πατημένο το κουμπί
SLEEP/PROG για δύο δευτερόλεπτα για
να μεταβείτε στη λειτουργία ρύθμισης
ρολογιού.
Πατήστε VOLUME + / - επανειλημμένα
για να επιλέξετε 12 ώρες ή 24 ώρες.
Πατήστε SLEEP/PROG για επιβεβαίωση.
» Τα ψηφία της ώρας εμφανίζονται και
αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
Πατήστε VOLUME + / - για να ρυθμίσετε
την ώρα.
Πατήστε SLEEP/PROG για επιβεβαίωση.
» Τα ψηφία των λεπτών εμφανίζονται
και αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
Πατήστε VOLUME + / - για να ρυθμίσετε
τα λεπτά.
Πατήστε SLEEP/PROG για να
επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση του ρολογιού.
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4 Αναπαραγωγή

4

Τοποθετήστε τη σύνδεση στη βάση.
» Το GoGear player αρχίζει να φορτίζει.

Αναπαραγωγή από το
Philips GoGear
Ε λλην ι κ ά

Μπορείτε να απολαύσετε μουσική από Philips
GoGear player μέσω του micro hi-fi.

Συμβατό με GoGear player.
Σε αυτό το micro hi-fi είναι δυνατή η
αναπαραγωγή GoGear player με αριθμό
μοντέλου που ξεκινά από τους εξής αριθμούς:
• SA30 (σειρά)
• SA31 (σειρά)
• SA32 (σειρά)
• SA34 (σειρά)
• SA52 (σειρά)

Ακρόαση από GoGear player

1
2
3

Επιλέξτε τη σωστή βάση για το
GoGear player
Παρέχονται 5 συνδέσεις GoGear. Κάθε σύνδεση
ταιριάζει στα μοντέλα GoGear που ξεκινούν με
το μοντέλο που υποδεικνύεται στη σύνδεση.

Σύνδεση GoGear player

1
2
3

Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει καμία
σύνδεση στη βάση του micro hi-fi.
Επιλέξτε τη σωστή σύνδεση για το
GoGear player.
Ευθυγραμμίστε τις υποδοχές USB και
ακουστικών του GoGear player με τα
βύσματα της σύνδεσης και, στη συνέχεια,
πιέστε με δύναμη προς τα μέσα.

Πατήστε επανειλημμένα SOURCE για να
επιλέξετε πηγή GoGear.
» Εμφανίζεται η ένδειξη “GoGear”.
Ενεργοποιήστε το GoGear player.
Μπορείτε να ελέγξετε την αναπαραγωγή
με τα πλήκτρα ελέγχου του GoGear player.
• Για να ρυθμίσετε την ένταση και τα
ηχητικά εφέ, μπορείτε να πατήσετε
VOLUME + / -, DBB και DSC στο
micro hi-fi.

Φόρτιση του GoGear player
Όταν το micro hi-fi συνδεθεί με την
τροφοδοσία, το συνδεδεμένο στη βάση
GoGear player, αρχίζει να φορτίζεται.

Αναπαραγωγή από
εξωτερική συσκευή
Μπορείτε επίσης να ακούσετε μουσική από μια
εξωτερική συσκευή ήχου μέσω του micro hi-fi.

1
2

Πατήστε επανειλημμένα SOURCE για να
επιλέξετε πηγή AUX.
Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο MP3
Link στην:
• υποδοχή MP3 Link (3.5mm) στο
κάτω μέρος του micro hi-fi.
• υποδοχή ακουστικών σε μια
εξωτερική συσκευή.
EL
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5 Ρύθμιση
επιπέδου
έντασης και
ηχητικών εφέ
Προσαρμογή επιπέδου
έντασης
1

Βελτίωση μπάσων
1
1

Σε λειτουργία GoGear/aux:
•
Πατήστε DBB για ενεργοποίηση
ή απενεργοποίηση της δυναμικής
ενίσχυσης μπάσων.
Σε λειτουργία δέκτη:
• Πατήστε και κρατήστε πατημένο το
κουμπί DBB για 2 δευτερόλεπτα για
ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση
της δυναμικής ενίσχυσης μπάσων.

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής,
πατήστε VOLUME + / - για αύξηση/
μείωση του επιπέδου της έντασης.

Επιλογή προκαθορισμένου
ηχητικού εφέ
Μπορείτε να επιλέξετε τα εξής ηχητικά εφέ:
• [POP] (pop)
• [JAZZ] (jazz)
• [CLASSIC] (classic)
• [ROCK] (rock)

1
1

26

Σε λειτουργία GoGear/aux:
•
Πατήστε επανειλημμένα DSC για
να επιλέξετε εφέ.
Σε λειτουργία δέκτη:
• Πατήστε και κρατήστε πατημένο
το DSC για 2 δευτερόλεπτα για να
επιλέξετε εφέ.
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Σημείωση
• Μόνο η ραδιοφωνική λήψη FM είναι διαθέσιμη στο
micro hi-fi.

2

1

3

Πατήστε επανειλημμένα SOURCE για να
επιλέξετε FM.
Πατήστε και κρατήστε πατημένο
το /
για περισσότερο από 2
δευτερόλεπτα.
» Όταν εμφανιστεί η ένδειξη [Srch]
(αναζήτηση), αφήστε το κουμπί.
» Ο δέκτης ραδιοφώνου συντονίζεται
αυτόματα σε ένα σταθμό με ισχυρό
σήμα λήψης.

3

Μπορείτε να προγραμματίσετε έως 40
προεπιλεγμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

2

Συντονιστείτε σε έναν
ραδιοφωνικό σταθμό.
1

Μη αυτόματος
προγραμματισμός
ραδιοφωνικών σταθμών

Επαναλάβετε το βήμα 2 για συντονισμό
σε περισσότερους σταθμούς.
• Για να συντονιστείτε σε ένα σταθμό
με ασθενές σήμα λήψης, πατήστε
επανειλημμένα /
μέχρι να
εντοπιστεί η βέλτιστη λήψη.

4

Συντονιστείτε σε έναν ραδιοφωνικό
σταθμό.
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το
SLEEP/PROG για 2 δευτερόλεπτα για να
ενεργοποιήσετε τον προγραμματισμό..
» Η ένδειξη “PR01” αναβοσβήνει στην
οθόνη.
Πατήστε / για να εκχωρήσετε έναν
αριθμό (από το 1 έως το 40) σε αυτόν το
ραδιοφωνικό σταθμό και, στη συνέχεια,
πατήστε SLEEP/PROG για επιβεβαίωση.
» Εμφανίζονται ο αριθμός
προεπιλογής και η συχνότητα του
προεπιλεγμένου σταθμού.
Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα για
προγραμματισμό άλλων σταθμών.
Σημείωση

• Για αντικατάσταση ενός προγραμματισμένου
σταθμού, αποθηκεύστε κάποιον άλλο σταθμό στη
θέση του.
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Αυτόματος
προγραμματισμός
ραδιοφωνικών σταθμών
Μπορείτε να προγραμματίσετε έως 40
προεπιλεγμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

1

Σε λειτουργία δέκτη, πατήστε και
κρατήστε πατημένο το SLEEP/PROG για
4 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε
τη λειτουργία αυτόματου
προγραμματισμού.
» Εμφανίζεται η ένδειξη [AUTO] (auto).

Επιλογή προεπιλεγμένου
ραδιοφωνικού σταθμού.
1

Πατήστε /
προεπιλογής.

για επιλογή αριθμού

Συμβουλή
• Τοποθετήστε την κεραία όσο πιο μακριά γίνεται από
την τηλεόραση, το VCR ή άλλη πηγή ακτινοβολίας.

• Για βέλτιστη λήψη, προεκτείνετε πλήρως και
προσαρμόστε τη θέση της κεραίας.

» Πραγματοποιείται προγραμματισμός
όλων των διαθέσιμων σταθμών
σύμφωνα με την ισχύ του σήματος
λήψης της ζώνης συχνοτήτων.
» Πραγματοποιείται αυτόματη
μετάδοση του πρώτου
προγραμματισμένου ραδιοφωνικού
σταθμού.

28
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7 Άλλες
λειτουργίες
Ε λλην ι κ ά

Ρύθμιση χρονοδιακόπτη
αυτόματης διακοπής
λειτουργίας
Το micro hi-fi μπορεί να μεταβεί αυτόματα σε
κατάσταση αναμονής μετά από καθορισμένο
χρονικό διάστημα.

1

Όταν το micro hi-fi είναι ενεργοποιημένο,
πατήστε επανειλημμένα SLEEP για να
επιλέξετε μια προκαθορισμένη χρονική
περίοδο (σε λεπτά).
» Όταν έχει ενεργοποιηθεί ο
χρονοδιακόπτης αυτόματης
διακοπής λειτουργίας, στην οθόνη
εμφανίζεται η ένδειξη .

Για να απενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη
αυτόματης διακοπής λειτουργίας

1

Πατήστε το SLEEP επανειλημμένα μέχρι
να εμφανιστεί η ένδειξη “0”.
» Όταν απενεργοποιηθεί ο
χρονοδιακόπτης, η ένδειξη
εξαφανίζεται από την οθόνη.
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8 Πληροφορίες
προϊόντος

Ηχεία
Σύνθετη αντίσταση
ηχείων
Οδηγός ηχείου
Ευαισθησία

Σημείωση
• Οι πληροφορίες προϊόντος μπορεί να αλλάξουν
χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Γενικές πληροφορίες-Προδιαγραφές
Ισχύς AC
(τροφοδοτικό)

Προδιαγραφές
Προδιαγραφές ενισχυτή
Ονομαστική ισχύς εξόδου
Απόκριση συχνοτήτων
Λόγος σήματος προς
θόρυβο
Είσοδος Aux

2X15W RMS
125Hz - 16kHz,
±3dB
> 65dB
0,5 V RMS
20kohm

Προδιαγραφές δέκτη
Εύρος συντονισμού
Πλέγμα συντονισμού
Ευαισθησία
– Μονοφωνικός, λόγος
σήματος προς θόρυβο 26dB
– Στερεοφωνικός, λόγος
σήματος προς θόρυβο 46dB
Επιλεκτικότητα αναζήτησης
Συνολική αρμονική
παραμόρφωση
Λόγος σήματος προς θόρυβο

30

87,5 108MHz
50KHz

4ohm
Γούφερ 3,5”+τουίτερ
0,8
>82dB/m/W

Κατανάλωση
ενέργειας σε
λειτουργία
Κατανάλωση
ενέργειας κατά την
αναμονή
USB Direct
Διαστάσεις
– Κύρια μονάδα
(Π x Υ x Β)
Βάρος
– Κύρια μονάδα

Είσοδος 100-240V~,
50/60Hz, 1.5A Max.;
Έξοδος: 24V 2.0A;
Κατασκευαστής: Philips;
Αριθμός μοντέλου.: OH1048B2402000U-VDE)

<20W

<2W
Έκδοση 2.0/1.1
500 x165 x 120,7mm

3,.3 kg

<22 dBf
>43 dBf
>28dBf
< 3%
>55dB
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Προσοχή
• Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα του micro hi-fi.

Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση,
μην επιχειρήσετε ποτέ να επιδιορθώσετε τη
συσκευή μόνοι σας.
Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά
τη χρήση του micro hi-fi, ελέγξτε τα
παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε σέρβις.
Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται,
επισκεφθείτε την τοποθεσία στο web της
Philips στη διεύθυνση (www.Philips.com/
support). Εάν επικοινωνήσετε με τη Philips,
βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε κοντά στο micro
hi-fi και ότι έχετε διαθέσιμα τον αριθμό
μοντέλου και το σειριακό αριθμό (δείτε
‘Ξεκινώντας’ στη σελίδα 23).

Το micro hi-fi δεν ανταποκρίνεται
•
Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε
το βύσμα τροφοδοσίας AC και, στη
συνέχεια, ενεργοποιήστε το micro hi-fi
ξανά.
Κακή ραδιοφωνική λήψη
•
Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του micro
hi-fi και της τηλεόρασης ή του VCR.
•
Προεκτείνετε πλήρως την κεραία FM.
Η ρύθμιση ρολογιού διαγράφηκε
•
Υπήρξε διακοπή ρεύματος ή το καλώδιο
ρεύματος αποσυνδέθηκε.
•
Πραγματοποιήστε επαναφορά του
ρολογιού.

Ε λλην ι κ ά

9 Αντιμετώπιση
προβλημάτων

Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα
Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα τροφοδοσίας
•
AC του micro hi-fi είναι σωστά
συνδεδεμένο.
Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα AC
•
τροφοδοτείται με ρεύμα.
Για εξοικονόμηση ενέργειας, το micro
•
hi-fi μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία
αναμονής 15 λεπτά αφού ολοκληρωθεί
η αναπαραγωγή δίσκου/USB και δεν
πραγματοποιηθεί καμία εντολή ελέγχου.
Δεν αναπαράγεται ήχος
•
Προσαρμόστε την ένταση του ήχου.
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