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1 Важно

•

•

Безопасност
Предупреждение
• Н
 икога не отваряйте корпуса на това радио.
• Никога не смазвайте никакви части от радиото.
• Не поставяйте радиото върху други
електрически уреди.
• Пазете радиото от пряка слънчева светлина,
открит пламък или висока температура.
• Осигурете си лесен достъп до захранващия
кабел или адаптор, за да можете да изключите
радиото от захранването.

•
•
•

•
•

•

•

2

Прочетете и следвайте тези указания.
Осигурете достатъчно свободно място
около радиото за вентилация.
Използвайте само допълнения/
аксесоари, препоръчани от
производителя.
Използвайте само захранванията,
изброени в това ръководство.
Изключвайте радиото при гръмотевични
бури или когато няма да се използва
дълго време.
ВНИМАНИЕ при работа на батерии - за
избягване на протичането на батерията,
което може да доведе до нараняване или
повреди на радиото и друго имущество:
• Поставяйте правилно батерията - с
плюса и минуса, както са маркирани
на радиото.
• Изваждайте батерията, когато
радиото няма да се използва дълго
време.
• Батерията не трябва да се излага на
прекомерна топлина, като слънчева
светлина, огън или други подобни.
Радиото не трябва да се излага на влага
от капки или пръски.
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Не поставяйте потенциално опасни
предмети върху радиото (напр. съдове с
течности, горящи свещи и др.).
Когато за изключване се използва
щепсел или адаптор в контакта, те трябва
да са винаги достъпни.

Риск от поглъщане на батерията!
•

•
•

•

Уредът може да използва батерия тип
„копче“, която потенциално може да
бъде погълната. Винаги пазете батерията
далеч от деца! Ако бъде погълната,
батерията може да предизвика сериозни
наранявания или смърт. До два часа
след поглъщането могат да възникнат
сериозни вътрешни изгаряния.
Ако се съмнявате, че е била погълната
батерия, веднага потърсете лекар.
При смяна на батерията винаги пазете
новата и старата батерия далеч от деца.
След смяната на батерията се уверете,
че отделението за батерията е затворено
правилно.
Ако отделението за батерията не може
да се затвори плътно, не включвайте
радиото. Поставете радиото далеч
от достъпа на деца и уведомете
производителя.
Забележка
• Т
 иповата табелка е разположена на задната
страна на апарата

2	Вашето радио
с часовник

Какво има в кутията
Проверете съдържанието на опаковката,
която сте получили:

Поздравления за покупката и добре дошли
при Philips! За да се възползвате напълно
от поддръжката, която Philips предлага,
регистрирайте продукта си на
www.philips.com/welcome.

Въведение
С този апарат можете:
•
•
•

да слушате УКВ радиостанции;
да зареждате мобилни устройства и
да настроите две аларми да се включват
по различно време.
Quick start guide

•
•

Радио с часовник
Печатни материали
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Преглед на радиото с
часовник










 





Източник/



•



•

НАСТРОЙКА/

•
•



•

 каниране и запомняне на
С
радиостанции (FM режим)
Настройка на яркостта на дисплея

СИЛА НА ЗВУКА/

•
•
•
•

4

Активиране на избора на
радиостанция (FM режим)
Настройване на таймера за
заспиване

ЗАПОМНЯНЕ/

•



Включване или изключване на
радиото
Настройка на алармата
(продължително натискане)

BG

Настройка на силата на звука
(FM режим)
Избор на радиостанция
(FM режим)
Настройка на часа и минутата
Настройка на 12/24 формат





Часовник / дисплей

•
•

Активиране на сензорните бутони
Показване на настоящото състояние

Повтаряне

•

Повтаряне на алармата

Отделение за батерията
Порт за зареждане през USB

•

Зареждане на мобилни устройства

Конектор на захранващия адаптор

3 Първи стъпки

2

Винаги следвайте последователно указанията
в този раздел.

Включете захранването

Поставете батерия 1 x CR2032, както е
показано.

Внимание

Поставете батерия
Внимание
• Р
 иск от експлозия! Дръжте батерията далеч от
огън, висока температура или слънчева светлина.
Никога не хвърляйте батерията в огъня.
• При неправилна смяна на батерията
съществува опасност от експлозия. Подменяйте
само със същия или еквивалентен тип батерия.
• Батерията съдържа химически вещества и
трябва да се изхвърля според предписанията.

• Р
 иск от повреда! Уверете се, че захранващото
напрежение отговаря на указаното на задната
или долната страна на радиото.
• Риск от електрически удар! Когато изключвате
радиото от контакта, винаги издърпвайте
щепсела. Никога не дърпайте кабела.

Свържете адаптора към мрежата.

Забележка
• З
 а захранване може да се използва само
променлив ток. Литиевата батерия CR2032
е само за поддържане на настройките на
часовника и алармите.
• Когато захранването е откачено, осветяването
на дисплея се изключва.

При първото включване:
Отстранете предпазното фолио, за да
активирате батерията.
За смяна на батерията:

1

Натиснете капака наляво и извадете
отделението за батерията.
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Настройка на часовника

Включване
Натиснете , за да включите радиото.

3 сек.

1
2
3
4
5
6
7

6

Натискайте повърхността на часовника
в продължение на 3 секунди, за да
активирате настройките на часовника.
[12H] започва да мига.
Натиснете
, за да настроите 12 или
24 часов формат.
Натиснете

, за да потвърдите.

Натискайте
настроите часа.
Натиснете

последователно, за да

, за да потвърдите.

Натискайте
последователно, за да
настроите минутите.
Натиснете , за да потвърдите.
Настроеното време се показва на
дисплея

BG

Радиото се включва в FM режим на
тунера.

4	Слушане
на УКВ
радиостанции
Подготовка на антената
За по-добро приемате развийте напълно и
настройте положението на кабелната антена.

2
3
4
5

Натиснете

, за да включите радиото.

Натиснете и задръжте TUNE за три
секунди.
Натиснете и задръжте
/
за три
секунди.
Р
 адиото автоматично се настройва
към станция със силен сигнал.
Повторете стъпка 4, за да настроите
други станции.

За да настроите станция ръчно
В режим на тунер, натискайте

/

последователно, за да изберете честотата.

Автоматично запомняне
на радиостанции
Забележка
• М
 ожете да запомните максимално 20
радиостанции.

Забележка
• З
 а да избегнете смущения, разположете антената
възможно далеч от други електрически уреди.

Настройка на УКВ
радиостанциите
(STANDBY)

В режим на тунер, натиснете и задръжте
за три секунди.
Радиото запомня автоматично всички
налични УКВ радиостанции.
Първата запомнена станция започва
да се възпроизвежда автоматично.

1

Натиснете върху повърхността на радиото,
за да активирате сензорните бутони.

BG
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Ръчно запомняне на
радиостанции
Забележка
• М
 ожете да запомните максимално
20 радиостанции.

Изберете запомнена
радиостанция
В режим на тунер, натиснете .
Натискайте
/
последователно, за да
изберете запомнена радиостанция.

Настройка на силата на
звука
Докато слушате радио, натискайте
последователно, за да увеличите или
намалите силата на звука.

1

В режим на тунер, натиснете и задръжте
TUNE за три секунди.


2
3
4
5
6

Натискайте
/
последователно, за да
изберете честотата.
Натиснете , за да потвърдите.
Показанието за избран номер
започва да мига.
Натиснете

/

, за да изберете номер.

Натиснете

, за да потвърдите.

Повторете стъпки 2 до 5, за да запомните
още станции.
Забележка

• З
 а да премахнете запомнена станция,
запомнете друга станция на нейно място.

8
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5	Настройка на
алармите

Активиране/деактивиране
на алармата

Настройка на аларма

Можете да настроите две аларми да се включват
по различно време.

Забележка
• Уверете се, че сте настроили часовника правилно.

1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9

 атиснете върху повърхността на радиото, за
Н
да активирате сензорните бутони.
Натиснете и задръжте
за три секунди,
за да активирате режима за настройка на
алармите.
Н
 атиснете
/ , за да изберете AL1 или AL2.
Натиснете , за да потвърдите.
Показанието за часовете започва да
мига.
Натискайте
/
настроите часа.

последователно, за да

Натиснете , за да потвърдите.
Показанието за минутите започва да
мига.
Натискайте
/
настроите часа.

последователно, за да

Натиснете , за да потвърдите.
Натиснете
/ , за да изберете вида на
алармата: звънец или включване на последно
слушаната радиостанция.

10 Натиснете

, за да потвърдите.

5

Натиснете върху повърхността на радиото, за
да активирате сензорните бутони.
Натиснете и задръжте
за три секунди,
за да активирате режима за настройка на
алармите.
Натиснете
/ , за да изберете AL1 или AL2.
Натиснете горната част на часовника, за да
изберете включване или изключване на
алармата.
Натиснете

, за да потвърдите.

Повтаряне/спиране на
алармата

9 мин.

Когато алармата спре, натиснете горната част на
часовника, за да задействате повтарянето и.
А
 лармата се повтаря след девет минути.

24 часа

Когато алармата спре, натиснете дисплея на
часовника, за да изключите алармата.
Алармата ще се включи отново на
следващия ден.

BG
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6	Други
характеристики

Настройка на яркостта на
дисплея

Настройване на таймера
за заспиване

1
2

Натиснете върху повърхността на радиото,
за да активирате сензорните бутони.
Натискайте
последователно, за да
изберете различните нива на яркост:
•
•
•

Висока
Средна
Ниска

Нощна светлина

Натискайте
последователно, за да
изберете времето за заспиване (в минути).
След зададеното време, радиото
автоматично преминава в режим на
изчакване.

Високо

За да деактивирате таймера за заспиване:

Ниско

В режима за настройка за времето за
заспиване, натискайте последователно
докато на дисплея се появи [OFF].

Изключено
В режим на изчакване, натискайте горната
част на часовника последователно, за да
изберете нивата на нощната светлина.
•
•
•

10
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Висока
Ниска
Изключена

Зареждане на устройства
през USB порта

Свържете стандартен USB кабел (не е
включен) към USB порта на задната страна на
уреда и другия му край към зарядния порт на
Вашето устройство.

BG
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7 Информация
за продукта

Обща информация
Захранване Променлив ток

Марка: PHILIPS;
Модел:

AS150-050-AE150

Забележка
• Информацията за продукта подлежи на
промяна без предварително уведомяване.

Вход: 100-240 V~,
50/60 Hz, 0,7 A;
Изход: 5 V 1,5 A

Спецификации

Захранване - батерия CR2032
(поддържане на
часовника)

Усилвател

Консумирана
<1W
мощност в режим на
изчакване

Обща изходна
мощност

1 W RMS

Размери - основен
уред (Ш х Д х В)

Тегло - основен уред 0,27 kg

Тунер (FM)
Обхват на приемане

87,5-108 MHz

Разделителна способност 50 KHz
Запомнени станции

20

Зареждане през USB

DC 5 V, 1 A /
накрайник тип А

12
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110 x 110 x 55 mm

Тегло с опаковката

0,47 kg

8	Отстраняване
на
неизправности
Предупреждение
• Никога не отваряйте корпуса на този уред.

Никога не се опитвайте да поправяте
уреда сами, за да запазите валидността на
гаранцията.
Ако имате проблеми при използването на
уреда, проверете следните точки, преди
да потърсите сервиз. Ако проблемът не се
разреши, влезте в уебстраницата на Philips
(www. philips.com/support). Когато влизате във
връзка с Philips, уредът трябва да е до Вас
и моделът и серийният номер трябва да са
достъпни.
Няма захранване
•

Уверете се, че захранващият кабел на
уреда е включен правилно в контакта.
•
Уверете се, че в контакта има
напрежение.
Радиото не се включва
•

Изключете и включете отново
захранващия кабел и пуснете радиото
отново.
Лошо приемане на радио сигнала
•

Дръжте радиото далеч от други електрони
уреди, за да избегнете смущения.
•
Развийте напълно и настройте
положението на кабелната антена.
Алармата не работи
•

Настройте правилно часовника и
алармата.

BG
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9 Забележка
Всякакви изменения или модификации,
извършени с уреда, които не са изрично
одобрени от MMD Hong Kong Holding Limited
могат да анулират правото на потребителя
да работи с оборудването. С настоящото,
MMD Hong Kong Holding Limited декларира,
че този продукт е в съответствие с основните
изисквания и други съответни разпоредби на
Директива 2014/53/ЕС. Можете да намерите
Декларацията за съответствие на
www.philips.com/support.

Опазване на околната
среда
Изхвърляне на Вашето старо оборудване и
батерии

Вашият продукт е разработен и произведен с
висококачествени материали и компоненти,
които могат да се рециклират и да се
използват повторно.

Този символ върху продукта означава,
че продуктът се покрива от Европейската
директива 2012/19/ЕС.

Този символ означава, че продуктът съдържа
батерия, покривана от Европейската
директива 2013/56/ЕС, която не трябва да се
изхвърля с обикновените битови отпадъци.
14

BG

Информирайте се за местната система
за разделно събиране на електрически и
електронни продукти и батерии. Спазвайте
местните правила и никога не изхвърляйте
продукта и батериите с нормалните
битови отпадъци. Правилното изхвърляне
на стари продукти и батерии помага за
предотвратяване на негативни последици за
околната среда и човешкото здраве.
Отстраняване на сменяемите батерии
За да отстраните сменяемата батерия, вижте
раздела за смяна на батерията.
Екологична информация
Избягва се всякаква ненужна опаковка. Ние
се опитваме да направим опаковките така, че
лесно да се разделят на три вида материали:
картон (кутията), хартия (уплътнението) и
полиетилен (пликове и предпазна пяна).
Вашият уред се състои от материали, които
могат да бъдат рециклирани и използвани
отново, ако се разглоби от специализирано
предприятие. Моля, спазвайте местните
разпоредби относно изхвърлянето на
опаковъчни материали, изтощени батерии и
старо оборудване.

2019 © Philips и щита с емблемата на Philips са регистрирани търговски
марки на Koninklijke Philips NV и се използват под лиценз. Този продукт
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