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Przeczytaj t instrukcj.
Zachowaj t instrukcj na przyszo.
Rozwa wszystkie ostrzeenia.
Postpuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami.
Nie korzystaj z urzdzenia w pobliu wody.
Czy urzdzenie such ciereczk.
Nie blokuj adnych otworów wentylacyjnych. Instaluj
urzdzenie zgodnie z instrukcjami producenta.
Nie instaluj urzdzenia w pobliu adnych róde ciepa, takich
jak kaloryfery, wloty ciepego powietrza, kuchenki i inne
urzdzenia (w tym wzmacniacze), które wytwarzaj ciepo.
Zabezpiecz przewód zasilajcy w taki sposób, aby nie móg by
deptany ani uciskany, zwaszcza przy wtykach, gniazdach oraz
w miejscach, w których przewód wychodzi z urzdzenia.
Naley korzysta wycznie z dodatków oraz akcesoriów
wskazanych przez producenta.
Naley korzysta wycznie z wózka, stojaka,
trójnoga, wspornika lub stou wskazanego
przez producenta lub sprzedawanego wraz
z urzdzeniem. Przy korzystaniu z wózka
naley zachowa ostrono przy jego
przemieszczaniu, aby unikn obrae w
przypadku jego przewrócenia.
Odczaj urzdzenie od róda zasilania podczas burzy i gdy
nie jest uywane przez duszy czas.
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Napraw urzdzenia naley zleci wykwali kowanym
serwisantom. Naprawa jest konieczna, gdy urzdzenie
zostao uszkodzone w dowolny sposób, na przykad w
przypadku uszkodzenia przewodu zasilajcego, wylania
na urzdzenie pynu lub gdy spad na nie jaki przedmiot,
zostao naraone na dziaanie deszczu lub wilgoci, nie dziaa
poprawnie lub zostao upuszczone.
OSTRZE ENIE dotyczce korzystania z baterii. Aby zapobiec
wyciekowi baterii, który moe doprowadzi do obrae
zycznych, uszkodzenia mienia lub uszkodzenia urzdzenia:
• Wkadaj baterie w prawidowy sposób, zgodnie ze
znakami + i - umieszczonymi na urzdzeniu.
• Nie uywaj rónych baterii (starych z nowymi, zwykych
z alkalicznymi itp.).
• Wyjmuj baterie, jeli nie korzystasz z zestawu przez
dugi czas.
Nie naraaj urzdzenia na kontakt z kapic lub pryskajc wod.
Nie stawiaj na urzdzeniu potencjalnie niebezpiecznych
przedmiotów (np. naczy wypenionych pynami, poncych
wiec).
Produkt moe zawiera oów i rt. Utylizacja tych
materiaów moe by regulowana odpowiednimi przepisami
z uwagi na ochron rodowiska naturalnego. Informacji na
temat utylizacji lub recyklingu mog udzieli wadze lokalne
lub organizacja Electronic Industries Alliance: www.eiae.org.
Jeli urzdzenie jest podczone do gniazdka za pomoc
przewodu zasilajcego lub cznika, ich wtyki musz by
atwo dostpne.

Ostrzeenie

•
•
•
•
•
•

Nie naley zdejmowa obudowy tego urzdzenia Micro Hi-Fi.
Nie naley smarowa adnej czci urzdzenia Micro Hi-Fi.
Urzdzenia Micro Hi-Fi nie naley nigdy stawia na innym urzdzeniu
elektronicznym.
Urzdzenia Micro Hi-Fi nie naley nigdy wystawia na dziaanie
promieni sonecznych, róde otwartego ognia lub ciepa.
Nie naley patrze bezporednio na wizk lasera urzdzenia Micro Hi-Fi.
Upewnij si, e zawsze masz atwy dostp do przewodu zasilajcego,
wtyczki lub zasilacza w celu odczenia urzdzenia Micro Hi-Fi od
róda zasilania.

Przestroga

•

Obsuga urzdzenia w sposób niezgodny z instrukcj obsugi
grozi naraeniem uytkownika na dziaanie niebezpiecznego
promieniowania laserowego.

Ochrona suchu
Gono d wiku podczas suchania powinna by umiarkowana.
• Korzystanie ze suchawek przy duej gonoci moe
spowodowa uszkodzenie suchu. Ten produkt moe
generowa dwik o nateniu grocym utrat suchu
uytkownikowi ze zdrowym suchem, nawet przy uytkowaniu
trwajcym nie duej ni 1 minut. Wysze natenie dwiku
jest przeznaczone dla osób z czciowo uszkodzonym suchem.
• Gono dwiku moe by mylca. Z czasem such
dostosowuje si do wyszej gonoci dwiku, uznawanej za
odpowiedni. Dlatego przy dugotrwaym suchaniu dwiku
to, co brzmi „normalnie” w rzeczywistoci moe brzmie
gono i stanowi zagroenie dla suchu. Aby temu zapobiec,
naley ustawia gono na bezpiecznym poziomie, zanim
such dostosuje si do zbyt wysokiego poziomu.

Ustawianie bezpiecznego poziomu gonoci:
• Ustaw gono na niskim poziomie.
• Stopniowo zwikszaj gono, a dwik bdzie czysty,
dobrze syszalny i bez zakóce .
Nie naley sucha zbyt dugo:
• Dugotrwae suchanie dwiku, nawet na „bezpiecznym”
poziomie, równie moe powodowa utrat suchu.
• Z urzdzenia naley korzysta w sposób umiarkowany oraz
robi odpowiednie przerwy.
Podczas korzystania ze suchawek naley stosowa si do
poniszych zalece.
• Nie suchaj zbyt gono i zbyt dugo.
• Zachowaj ostrono przy zmianie gonoci dwiku ze
wzgldu na dostosowywanie si suchu.
• Nie zwikszaj gonoci do takiego poziomu, przy którym nie
sycha otoczenia.
• W potencjalnie niebezpiecznych sytuacjach uywaj
suchawek z rozwag lub przesta ich uywa na jaki
czas. Nie uywaj suchawek podczas prowadzenia pojazdu
silnikowego, jazdy na rowerze, deskorolce itp., gdy moe to
spowodowa zagroenie dla ruchu ulicznego, a ponadto jest to
niedozwolone na wielu obszarach.

Informacje
Niniejszy produkt jest zgodny z przepisami Unii
Europejskiej dotyczcymi zakóce radiowych.
Niniejszy produkt jest zgodny z wymaganiami
nastpujcych dyrektyw oraz wytycznych: 2004/108/
WE i 2006/95/WE.
Wszelkie zmiany lub mody kacje tego urzdzenia, które nie zostan
wyranie zatwierdzone przez rm Philips Consumer Lifestyle, mog
uniewani pozwolenie na jego obsug.

Recykling
Niniejszy produkt zosta zaprojektowany i wykonany w
oparciu o wysokiej jakoci materiay i podzespoy, które
poddane recyklingowi mog by ponownie uyte.
Jeli na produkcie widoczny jest symbol przekrelonego
pojemnika na odpady, oznacza to, i podlega on
postanowieniom Dyrektywy Europejskiej 2002/96/WE:
Nie wolno wyrzuca produktu wraz ze zwykymi odpadami
komunalnymi. Naley zapozna si z lokalnymi przepisami
dotyczcymi selektywnej zbiórki urzdze elektrycznych
i elektronicznych. Odpowiednia utylizacja zuytego sprztu pomaga
chroni rodowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie.
Produkt zawiera baterie opisane w treci dyrektywy europejskiej
2006/66/WE, których nie mona zutylizowa z pozostaymi
odpadami domowymi.
Jeli na produkcie widoczny jest symbol przekrelonego
pojemnika na odpady wraz z chemicznym symbolem
„Pb”, to oznacza, e baterie speniaj warunki okrelone w
dyrektywie dotyczcej oowiu.
Naley zapozna si z lokalnymi przepisami dotyczcymi
selektywnej zbiórki baterii. Odpowiednia utylizacja baterii
Pb
pomaga chroni rodowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie.
Ochrona rodowiska
Producent dooy wszelkich stara , aby wyeliminowa zbdne rodki
pakunkowe. Uyte rodki pakunkowe mona z grubsza podzieli na
trzy grupy: tektura (karton), pianka polistyrenowa (boczne elementy
ochronne) i polietylen (worki foliowe, folia ochronna).
Urzdzenie zbudowano z materiaów, które mog zosta poddane
utylizacji oraz ponownemu wykorzystaniu przez wyspecjalizowane
przedsibiorstwa. Prosimy zapozna si z obowizujcymi w
Polsce przepisami dotyczcymi utylizacji materiaów pakunkowych,
rozadowanych baterii oraz zuytych urzdze elektronicznych.
Windows Media oraz logo Windows s znakami
towarowymi lub zastrzeonymi znakami
towarowymi rmy Microsoft Corporation w
Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Urzdzenie Micro Hi-Fi zawiera nastpujc etykiet:
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Micro Hi-Fi

Gratulujemy zakupu i witamy wród klientów rmy Philips! Aby w peni
skorzysta z oferowanej przez rm Philips pomocy, zarejestruj swój
produkt na stronie www.Philips.com/welcome.

Wprowadzenie
Dziki urzdzeniu Micro Hi-Fi mona cieszy si ulubion muzyk
bezporednio z pyt audio, urzdze USB i innych urzdze
zewntrznych, a take sucha stacji radiowych.
Urzdzenie Micro Hi-Fi oferuje moliwo ustawienia rónych efektów
dwikowych, które wzbogacaj dwik za pomoc cyfrowego procesora
dwiku (DSC) i dynamicznego wzmocnienia tonów niskich (DBB).
Urzdzenie Micro Hi-Fi obsuguje nastpujce formaty multimedialne:

Zawarto opakowania
Po otwarciu opakowania naley sprawdzi jego zawarto:
• Jednostka centralna
• 2 kolumny gonikowe
• Pilot zdalnego sterowania
• Przewód MP3 link

Opis urzdzenia
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Panel wywietlacza
Wywietlanie biecego stanu urzdzenia
SOURCE
• Wybór róda: DISC, TUNER, USB lub MP3 LINK
PROG
• Programowanie utworów
• Programowanie stacji radiowych
• Wybór 12- lub 24-godzinnego formatu czasu
CLOCK
• Ustawianie zegara
• Wywietlanie zegara
• Wczanie funkcji wywietlania informacji podczas
odtwarzania

•

•

Zatrzymywanie odtwarzania lub usuwanie programu
PRESET/ALBUM+/• Wybór zaprogramowanej stacji radiowej
• Przechodzenie do poprzedniego lub nastpnego albumu
/
• Przechodzenie do poprzedniej lub nastpnej cieki
• Wyszukiwanie w utworze, na pycie lub w urzdzeniu USB
• Dostrajanie stacji radiowej.
• Ustawianie godziny
MP3 LINK
• Gniazdo typu jack dla zewntrznego urzdzenia audio
VOLUME
• Ustawianie gonoci

•

Gniazdo urzdzenia pamici masowej USB

•

Rozpoczynanie lub wstrzymywanie odtwarzania

DBB

•

Wczanie lub wyczanie wzmocnienia tonów niskich

m
n
o

DSC

•

Wybór ustawie dwiku: POP, JAZZ, CLASSIC lub ROCK
STANDBY-ON
• Wczanie zestawu lub przeczanie go w tryb
gotowoci.
PULL TO OPEN
• Otwieranie lub zamykanie szu ady na pyt

Opis pilota zdalnego sterowania
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POWER
Wczanie zestawu lub przeczanie go w tryb gotowoci.
Przyciski wyboru róda (DISC , TUN , USB , MP3 LINK)
• Wybór róda: CD, TUNER, USB lub MP3 LINK
SLEEP
• Ustawianie wycznika czasowego
SHUF
• Odtwarzanie losowe utworów
TIMER
• Ustawianie budzika
/
• Wyszukiwanie w utworze, na pycie lub w urzdzeniu USB
• Dostrajanie stacji radiowej.
• Ustawianie godziny
/
• Przechodzenie do poprzedniej lub nastpnej cieki
DBB
• Wczanie lub wyczanie wzmocnienia tonów niskich

•

•

Zatrzymywanie odtwarzania lub usuwanie programu
VOL +/• Ustawianie gonoci
Klawiatura numeryczna
• Bezporedni wybór utworu z pyty
CLOCK/DISPLAY
• Ustawianie zegara
• Wywietlanie zegara
• Wczanie funkcji wywietlania informacji podczas
odtwarzania
PROG
• Programowanie utworów
• Programowanie stacji radiowych
• Wybór 12- lub 24-godzinnego formatu czasu
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MUTE
Wyciszanie gonoci
ALB/PRESET+/• Przechodzenie do poprzedniego lub nastpnego albumu
• Wybór zaprogramowanej stacji radiowej
DSC
• Wybór ustawie dwiku: POP, JAZZ, CLASSIC lub ROCK

•

•

Rozpoczynanie lub wstrzymywanie odtwarzania
TIMER ON/OFF
• Wczanie i wyczanie budzika
REP ALL
• Odtwarzanie wielokrotne wszystkich utworów
REP
• Odtwarzanie wielokrotne jednego utworu

Podczanie

Podczanie goników

Uwaga

•
•
•

Wsu odizolowane ko cówki przewodów gonikowych do gniazda.
Aby uzyska optymalne efekty dwikowe, skorzystaj ze wszystkich
goników wchodzcych w skad zestawu.
Podczaj tylko goniki o impedancji takiej samej lub wyszej ni
impedancja goników wchodzcych w skad zestawu. Szczegóowe
informacje mona znale w rozdziale Dane techniczne w tej
instrukcji obsugi.

Aby podczy przewody goników: przytrzymaj klapk gniazda. Umie
w gniedzie ca wtyczk przewodu. Zwolnij klapk.
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W przypadku prawego gonika wybierz te gniazda jednostki
centralnej, które oznaczono napisem „RIGHT”.
Umie czerwony przewód w czerwonym gniedzie (+).
Umie czarny przewód w czarnym gniedzie (-).
W przypadku lewego gonika wybierz te gniazda jednostki
centralnej, które oznaczono napisem „LEFT”.
Powtórz czynnoci 2-3.

Podczanie zasilania

Przestroga

•
•

1

4

Ryzyko uszkodzenia produktu! Upewnij si, e napicie róda
zasilania jest zgodne z wartoci zasilania, która jest podana na
spodzie lub tylnej ciance urzdzenia Micro Hi-Fi.
Przed podczeniem przewodu zasilajcego upewnij si, e wykonane
zostay wszystkie pozostae poczenia.

Podcz przewód zasilajcy do gniazdka elektrycznego

Przygotowywanie do pracy
Przestroga

•

Z przycisków sterujcych naley korzysta wycznie w sposób
wskazany w niniejszej instrukcji obsugi.

Instrukcje z tego rozdziau zawsze wykonuj w podanej tu kolejnoci.
W przypadku kontaktu z rm Philips zostaniesz zapytany o numer modelu
i numer seryjny urzdzenia Micro Hi-Fi. Numer modelu i numer seryjny
mona znale na ty urzdzenia Micro Hi-Fi. Zapisz numery tutaj:
Nr modelu __________________________
Nr seryjny ___________________________

Przygotowanie pilota
Przestroga

•

Niebezpiecze stwo wybuchu! Baterie naley trzyma z daleka od ciepa,
promieni sonecznych lub ognia. Baterii nigdy nie naley wrzuca do ognia.

Aby wymieni bateri w pilocie zdalnego sterowania:
1 Otwórz komor baterii.
2 Wó 2 baterie AAA z zachowaniem wskazanej prawidowej
biegunowoci (+/-).
3 Zamknij komor baterii.

1

3
2

Uwaga

•
•

Przed naciniciem dowolnego przycisku funkcji na pilocie najpierw
wybierz waciwe ródo za pomoc pilota, a nie jednostki centralnej.
Jeli pilot nie bdzie uywany przez duszy czas, wyjmij z niego bateri.

Automatyczne programowanie stacji
radiowych
Przy pierwszym podczaniu urzdzenia Micro Hi-Fi do róda zasilania,
lub jeli w urzdzeniu Micro Hi-Fi nie s zapisane adne stacje
radiowe, zostanie uruchomiona funkcja „Plug and Play” umoliwiajca
automatyczny zapis wszystkich dostpnych stacji radiowych.
1 Podcz urzdzenie Micro Hi-Fi do róda zasilania.
» Zostanie wywietlony komunikat [AUTO INSTALL - PRESS
PLAY] (automatyczna instalacja — nacinij przycisk PLAY).
2 Nacinij przycisk
na urzdzeniu, aby rozpocz instalacj
(programowanie stacji).
» Zostanie wywietlony komunikat [AUTO] (automatycznie).
» Stacje radiowe nadajce wystarczajco silny sygna zostan
zaprogramowane automatycznie w urzdzeniu Micro Hi-Fi.
» Po zapisaniu wszystkich dostpnych stacji automatycznie
wybrana zostanie ta, która zostaa zaprogramowana jako
pierwsza.

Ustawianie zegara
1
2
3
4
5
6
7

Nacinij i przytrzymaj przycisk CLOCK/DISPLAY, aby
uaktywni tryb nastawiania zegara.
» Wywietli si format 12- lub 24-godzinny.
Nacinij kilkakrotnie przycisk PROG , aby wybra format 12godzinny lub 24-godzinny.
Nacinij przycisk CLOCK/DISPLAY, aby zatwierdzi.
» Zostan wywietlone i zaczn miga cyfry godzin.
Za pomoc przycisków
/
ustaw godzin.
Nacinij przycisk CLOCK/DISPLAY, aby zatwierdzi.
» Zostan wywietlone i zaczn miga cyfry minut.
Za pomoc przycisków
/
ustaw minuty.
Nacinij przycisk CLOCK/DISPLAY, aby zatwierdzi.

Wskazówka

•

Aby wywietli zegar podczas odtwarzania, nacinij kilkakrotnie przycisk
CLOCK/DISPLAY, a do momentu pojawienia si zegara na ekranie.

Wczanie
1

Nacinij przycisk POWER .
» Urzdzenie Micro Hi-Fi przeczy si na ostatnio wybrane
ródo.

Przeczanie w tryb gotowoci

1

5

Nacinij przycisk POWER , aby przeczy urzdzenie Micro
Hi-Fi w tryb gotowoci.
» Intensywno podwietlenia panelu wywietlacza zostanie
zmniejszona.
» Na panelu wywietlacza pojawi si zegar (jeeli jest
ustawiony).

Odtwarzanie z pyty/
urzdzenia USB

Odtwarzanie pyty
1
2
3
4

Nacinij przycisk DISC , aby jako ródo odtwarzania wybra
pyt CD.
Podnie pokrywk kieszeni na pyt CD.
Wó pyt nadrukiem do góry i zamknij szu ad.
Nacinij przycisk
, aby rozpocz odtwarzanie.

Odtwarzanie z urzdzenia USB

Uwaga

•

Upewnij si, e pami urzdzenia USB zawiera pliki muzyczne w
formatach obsugiwanych przez to urzdzenie .

1
2

Podcz wtyczk urzdzenia USB do gniazda
zestawu.
Nacinij przycisk USB , aby wybra ródo USB.
» Wywietlona zostanie czna liczba utworów.
Nacinij przycisk ALB/PRESET+/- , aby wybra folder.
Za pomoc przycisków / wybierz plik.
Nacinij przycisk
, aby rozpocz odtwarzanie.

3
4
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Opcje odtwarzania

Przejcie do cieki
W trybie pyty CD:
1 Za pomoc przycisków / wybierz inn ciek.
• Aby wybra ciek bezporednio, moesz równie
nacisn przycisk na klawiaturze numerycznej.
W trybie pyt MP3 i USB:
1 Nacinij przycisk ALB/PRESET+/-, aby wybra album lub folder.

2

Za pomoc przycisków

/

wybierz ciek lub plik.

Wstrzymanie/wznawianie odtwarzania
1

Podczas odtwarzania nacinij przycisk
wstrzymania/wznowienia odtwarzania.

w celu

Wyszukiwanie w utworze
1
2

Podczas odtwarzania nacinij i przytrzymaj przyciski
Zwolnij przyciski, aby wznowi odtwarzanie.

/

.

Wywietlanie informacji odtwarzania
1

Podczas odtwarzania nacinij kilkakrotnie przycisk CLOCK/
DISPLAY, aby wywietli róne informacje odtwarzania.

Odtwarzanie z powtarzaniem
Odtwarzanie wielokrotne jednego utworu

1
2

Podczas odtwarzania nacinij przycisk REP.
» zostanie wywietlony komunikat [REP] (powtarzanie):
bieca cieka bdzie odtwarzana wielokrotnie.
W celu wznowienia normalnego odtwarzania ponownie
nacinij przycisk REP.

Odtwarzanie wielokrotne wszystkich cieek lub albumu

1

Podczas odtwarzania nacinij kilkakrotnie przycisk REP ALL ,
aby wybra:
» zostanie wywietlony komunikat [REP ALL] (powtarzanie
wszystkich): wszystkie dostpne cieki bd odtwarzane
wielokrotnie.
» zostanie wywietlony komunikat [REP ALL] (powtarzanie
albumu) (tylko urzdzenia MP3 i USB): biecy album bdzie
odtwarzany wielokrotnie.

2

W celu wznowienia normalnego odtwarzania nacinij
kilkakrotnie przycisk REP ALL , a z wywietlacza zniknie
wskazanie trybu powtarzania.

Odtwarzanie losowe
1
2

Nacinij przycisk SHUF.
» zostanie wywietlony komunikat [SHUF] (losowe): wszystkie
cieki bd odtwarzane losowo.
W celu wznowienia normalnego odtwarzania ponownie
nacinij przycisk SHUF.

Wskazówka

•

Nie mona aktywowa jednoczenie funkcji powtarzania i
odtwarzania w kolejnoci losowej.

Programowanie utworów
Mona zaprogramowa odtwarzanie maksimum 40 utworów.
1 Po zatrzymaniu odtwarzania w trybie CD/USB nacinij przycisk
PROG , aby wczy tryb programowania.
» Na wywietlaczu zacznie miga oznaczenie [PROG] (program).
2 W przypadku utworów z pyty MP3/WMA nacinij przycisk
ALB/PRESET+/- , aby zaprogramowa dany album.
3 Za pomoc przycisków / wybierz numer utworu do
zaprogramowania i nacinij przycisk PROG , aby zatwierdzi.
4 Powtórz czynnoci od 2 do 3, aby wybra i zapisa wszystkie
utwory do programu.
5 Nacinij przycisk , aby odtworzy zaprogramowane utwory.
» Podczas odtwarzania na ekranie wywietla si oznaczenie
[PROG] (program).
• Aby usun program, nacinij przycisk , gdy
odtwarzanie jest zatrzymane.
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Dostosowywanie poziomu
gonoci i efektów d wikowych

Dostosowywanie poziomu gonoci
1

Podczas odtwarzania nacinij przycisk VOL +/- , aby zwiksza/
zmniejsza poziom gonoci.

Wybór zaprogramowanego efektu
d wikowego
1

Podczas odtwarzania nacinij kilkakrotnie przycisk DSC , aby
wybra:
[POP]
[JAZZ]
[CLASSIC]
[ROCK]

•
•
•
•

Wzmocnienie tonów niskich
1

Podczas odtwarzania nacinij przycisk DBB , aby wczy lub
wyczy funkcj wzmocnienia tonów niskich.
» Jeli funkcja DBB jest wczona, na ekranie widoczne jest
oznaczenie „DBB”.

Wyciszanie d wiku
1

Podczas odtwarzania nacinij przycisk MUTE w celu wyciszenia
lub przywrócenia dwiku.
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Odbiór stacji radiowych

Dostrajanie stacji radiowej
1
2

3

Nacinij kilkakrotnie przycisk TUN, aby wybra opcj FM lub MW.
Nacinij i przytrzymaj przyciski
/
przez ponad 2 sekundy.
» Zostanie wywietlony komunikat [SEARCH] (szukanie).
» Tuner automatycznie dostroi si do stacji o najsilniejszym
sygnale.
Powtórz czynno 2, aby dostroi tuner do wikszej liczby stacji.
• W celu dostrojenia tunera do stacji radiowej o sabym
sygnale nacinij kilkakrotnie przyciski
/ , a do
momentu uzyskania optymalnego odbioru.

Automatyczne programowanie stacji radiowych
Uwaga

•

Mona zaprogramowa odtwarzanie maksimum 40 stacji radiowych.

1

W trybie USB/tunera nacinij i przytrzymaj przycisk
PROG przez 2 sekundy, aby wczy tryb automatycznego
programowania.
» Zostanie wywietlony komunikat [AUTO] (automatycznie).
» Wszystkie dostpne stacje s programowane w kolejnoci
od najsilniejszego pasma odbioru.
» Stacja zaprogramowana jako pierwsza zostanie wybrana
automatycznie.

Rczne programowanie stacji radiowych
Uwaga

•

1
2
3

4

Mona zaprogramowa odtwarzanie maksimum 40 stacji radiowych.

Dostrajanie stacji radiowej.
Nacinij przycisk PROG , aby wczy tryb programowania.
» Na wywietlaczu zacznie miga oznaczenie [PROG] (program).
Za pomoc przycisków ALB/PRESET+/- przypisz stacji dany
numer (od 1 do 40), a nastpnie nacinij przycisk PROG , aby
zatwierdzi.
» Wywietlony zostanie numer i czstotliwo
zaprogramowanej stacji.
W celu zaprogramowania innych stacji powtórz powysze
czynnoci.

Uwaga

•

Aby nadpisa zaprogramowan stacj, zapisz w jej miejsce inn stacj.

Wybór zaprogramowanej stacji radiowej
1

Za pomoc przycisków ALB/PRESET+/- wybierz numer stacji.

Wskazówka

•
•
•

Antena FM jest podczona do jednostki centralnej.
Umie anten jak najdalej od odbiornika TV, magnetowidu czy
innych róde promieniowania elektromagnetycznego.
Aby uzyska optymalny odbiór, rozó anten i dostosuj jej pooenie.
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Inne funkcje

Ustawianie budzika
Urzdzenia Micro Hi-Fi mona uywa jak budzika. Odtwarzanie ze
róde takich jak DISC, TUNER czy USB moe si rozpocz o godzinie
wybranej przez uytkownika.
1 Sprawd, czy zegar zosta ustawiony prawidowo.
2 Nacinij i przytrzymaj przycisk TIMER .
3 Za pomoc przycisków DISC , TUN lub USB wybierz ródo
odtwarzania.
4 Nacinij przycisk TIMER , aby zatwierdzi.
» Zostan wywietlone i zaczn miga cyfry godzin.
5 Za pomoc przycisków / ustaw godzin.
6 Nacinij przycisk TIMER , aby zatwierdzi.
» Zostan wywietlone i zaczn miga cyfry minut.
7 Za pomoc przycisków / ustaw minuty.
8 Nacinij przycisk TIMER , aby zatwierdzi.
» Budzik zosta ustawiony i jest wczony.

Wczanie i wyczanie budzika

1

Aby wczy lub wyczy budzik, nacinij kilkakrotnie przycisk
TIMER ON/OFF.
» Jeli jest on wczony, na ekranie wywietla si oznaczenie .
nie bdzie ju
» Po wyczeniu budzika oznaczenie
widoczne na ekranie urzdzenia.

Uwaga

•
•

Budzik jest niedostpny w trybie MP3 LINK.
Jeli jako ródo wybrano DISC/USB, a odtwarzanie utworu nie jest
moliwe, automatycznie zostanie wybrany tryb tunera.

Ustawianie wycznika czasowego
Urzdzenie Micro Hi-Fi jest wyposaone w funkcj umoliwiajc
samoczynne wyczenie po ustawionym czasie.
1 Po wczeniu urzdzenia Micro Hi-Fi nacinij kilkakrotnie
przycisk SLEEP, aby wybra ustawiony okres czasu (w minutach).
» Jeli wycznik czasowy jest wczony, na ekranie wywietla
si oznaczenie .
Wyczanie wycznika czasowego
Nacinij kilkakrotnie przycisk SLEEP, aby uzyska warto „0”.
» Po dezaktywacji wycznika czasowego oznaczenie
nie
bdzie ju widoczne na ekranie zestawu.

1

Odtwarzanie d wiku z urzdzenia
zewntrznego
Moesz sucha muzyki z odtwarzacza MP3 za porednictwem
urzdzenia Micro Hi-Fi.
1 Nacinij przycisk MP3 LINK , aby wybra ródo AUX.
2 Za pomoc przewodu MP3 link (doczony do zestawu) pocz
gniazdo typu jack (3,5 mm) MP3 LINK urzdzenia Micro Hi-Fi z
gniazdem suchawek odtwarzacza MP3.
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Informacje o produkcie
Uwaga

•

Informacje o produkcie mog ulec zmianie bez powiadomienia.

Dane techniczne
Wzmacniacz
Zakres mocy wyjciowej

2 x 5 W RMS

Pasmo przenoszenia

60 - 16 kHz, ±3 dB

Odstp sygnau do szumu

>65 dB

Wejcie Aux

0,5 V RMS 20 k

Pyta
Typ lasera
rednica pyty

Póprzewodnikowy
12 cm/8 cm

Obsugiwane pyty

CD-DA, CD-R, CD-RW,
MP3-CD, WMA-CD

Przetwornik C/A dwiku

24-bitowy / 44,1 kHz

Cakowite znieksztacenia harmoniczne

<1%

Pasmo przenoszenia

60 Hz -16 kHz (44,1 kHz)

Odstp sygnau do szumu

>65 dBA

Tuner
Zakres strojenia

FM: 87,5 - 108 MHz;
MW: 531 - 1602 kHz

Siatka strojenia

50 kHz

FM
Czuo
- Mono, 26 dB; Odstp sygnau do szumu < 22 dBf
- Stereo, 46 dB; Odstp sygnau do szumu < 43 dBf
Selektywno wyszukiwania

> 28 dBf

Cakowite znieksztacenia harmoniczne

<3%

Odstp sygnau do szumu

>55 dB

Goniki
Impedancja gonika

4 omy

Przetwornik

3,5-calowy gonik
niskotonowy + 0,8”
gonik wysokotonowy

Czuo

>82 dB/m/W

Informacje ogólne
Zasilanie prdem przemiennym

220 - 230 V, 50 Hz

Pobór mocy podczas pracy

20 W

Pobór mocy w trybie gotowoci

<2 W

Bezporednie poczenie USB

Wersja 2.0/1.1

Wymiary
- Jednostka centralna (szer. x wys. x gb.) 147 x231 x 209 mm
- Gonik (szer. x wys. x gb.)
134 x 233 x 153 mm
Waga
- z opakowaniem
- jednostka centralna
- gonik

4,75 kg
1,95 kg
2 x 1,2 kg

Informacje o odtwarzaniu USB
Zgodne urzdzenia USB:
• Karta pamici ash USB (USB 2.0 lub USB 1.1)
• Odtwarzacze audio z pamici ash USB (USB 2.0 lub USB 1.1)
• Karty pamici (wymagane jest podczenie do urzdzenia
Micro Hi-Fi dodatkowego czytnika kart).
Obsugiwane formaty:
• USB lub system plików FAT12, FAT16, FAT32 (rozmiar sektora:
512 bajtów)
• Szybko kompresji MP3 (przepustowo): 32-320 kb/s i zmienna
• WMA wersja 9 lub wczeniejsza
• Maksymalnie 8 poziomów katalogów
• Maksymalna liczba albumów/folderów: 99
• Maksymalna liczba cieek/tytuów: 999
• Znacznik ID3 wersja 2.0 lub nowsza
• Nazwa pliku w standardzie Unicode UTF8 (maksymalna
dugo: 128 bajtów)
Nieobsugiwane formaty:
• Puste albumy: s to albumy, które nie zawieraj plików MP3/
WMA i nie s pokazywane na wywietlaczu;
• Pliki w formacie nieobsugiwanym przez urzdzenie s
pomijane; Przykadowo dokumenty Word (.doc) lub pliki MP3
z rozszerzeniem .dlf s ignorowane i nieodtwarzane;
• Pliki audio AAC, WAV, PCM;
• Pliki WMA zabezpieczone przed kopiowaniem (DRM) (.wav,
.m4a, .m4p, .mp4, .aac);
• Pliki WMA w formacie bezstratnym.

Obsugiwane formaty pyt MP3
•
•
•
•
•

ISO9660, Joliet
Maksymalna dugo tytuu: 512 (zaley od dugoci nazwy pliku)
Maksymalna liczba albumów: 255
Dwik o czstotliwoci próbkowania: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Dwik o szybkoci kompresji: 32~256 (kb/s), zmienne
szybkoci kompresji (VBR)
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Rozwizywanie problemów
Przestroga

•

Nie naley zdejmowa obudowy tego urzdzenia Micro Hi-Fi.

Aby zachowa wano gwarancji, nigdy nie naley samodzielnie
naprawia urzdzenia.
Jeli w trakcie korzystania z tego urzdzenia Micro Hi-Fi wystpi
problemy, wykonaj nastpujce czynnoci sprawdzajce przed
wezwaniem serwisu. Jeli nie uda si rozwiza problemu, odwied
stron rmy Philips (www.Philips.com/support) lub skontaktuj si z
przedstawicielem rmy Philips. Kontaktujc si z przedstawicielem rmy
Philips, naley mie przygotowane w pobliu urzdzenie Micro Hi-Fi oraz
jego numer modelu i numer seryjny.
Brak zasilania
•
Upewnij si, e wtyczka przewodu zasilajcego urzdzenia
Micro Hi-Fi zostaa podczona prawidowo.
•
Upewnij si, e w gniazdku elektrycznym jest napicie.
•
W celu oszczdzania energii urzdzenie Micro Hi-Fi
automatycznie przecza si w tryb gotowoci po 15 minutach
bezczynnoci od momentu zako czenia odtwarzania z pyty
lub urzdzenia USB.
Brak d wiku lub d wik znieksztacony
•
Ustaw gono.
•
Odcz suchawki.
•
Sprawd, czy przewody gonikowe zostay prawidowo
podczone.
•
Sprawd, czy odcinki przewodu gonikowego z usunit
izolacj s zabezpieczone za pomoc zacisku.
Odwrócony d wik z lewego i prawego gonika
•
Sprawd poczenie i ustawienie goników.

Brak reakcji urzdzenia Micro Hi-Fi
•
Odcz zasilacz zestawu, a nastpnie podcz go ponownie i
wcz zasilanie.
Pilot zdalnego sterowania nie dziaa
•
Przed naciniciem dowolnego przycisku funkcji na pilocie
najpierw wybierz waciwe ródo za pomoc pilota, a nie
jednostki centralnej.
•
Uyj pilota w mniejszej odlegoci od zestawu Micro Hi-Fi.
•
Sprawd, czy baterie zostay woone w sposób zgodny z
oznaczeniami +/– w komorze baterii.
•
Wymie baterie.
•
Skieruj pilota bezporednio na czujnik sygnaów zdalnego
sterowania na panelu przednim urzdzenia Micro Hi-Fi.
Nie wykryto pyty
•
Umie pyt w odtwarzaczu.
•
Sprawd, czy pyta nie jest woona nadrukiem do dou.
•
Poczekaj, a zaparowanie soczewki zniknie.
•
Wymie lub wyczy pyt.
•
Uyj s nalizowanej pyty CD lub pyty zapisanej w jednym z
obsugiwanych formatów.
Nie mona wywietli niektórych plików z urzdzenia USB
•
Ilo folderów lub plików w urzdzeniu USB przekroczya
dopuszczaln wielko. Nie oznacza to usterki urzdzenia.
•
Formaty tych plików nie s obsugiwane.
Przenone urzdzenie USB nie jest obsugiwane
•
Urzdzenie USB jest niekompatybilne z Micro Hi-Fi. Spróbuj
podczy inne urzdzenie.
Saby odbiór stacji radiowych
•
Zwiksz odlego pomidzy zestawem Micro Hi-Fi a
odbiornikiem TV lub magnetowidem.
•
Rozcignij cakowicie przewodow anten FM.

Zegar nie dziaa
•
Nastaw poprawnie zegar.
•
Wcz zegar.
Ustawiania zegara/timera usunite
•
Nastpia przerwa w zasilaniu lub odczony zosta przewód
zasilajcy.
•
Ponownie ustaw zegar/budzik.
Producent zastrzega moliwo wprowadzania zmian technicznych.
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