Радиосағат
DR402

Пайдаланушы
нұсқаулығы
Мына бетте өніміңізді тіркеңіз және қолдау алыңыз:
www.philips.com/support
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1 Маңызды

•

•

Қауіпсіздік

•

Ескерту
• Б
 ұл радиосағаттың корпусын ешқашан
алмаңыз.
• Бұл радиосағаттың ешбір бөлігін ешқашан
майламаңыз.
• Бұл радиосағатты басқа электр жабдыққа
ешқашан қоймаңыз.
• Бұл радиосағатты тік күн жарығынан,
ашық жалындардан немесе жылудан аулақ
ұстаңыз.
• Радиосағатты қуаттан ажырату үшін қуат
сымына, ашаға немесе адаптерге әрқашан
оңай қатынас бар екенін тексеріңіз.

•
•

•
•
•

•

2

Осы нұсқауларды оқып, орындаңыз.
Радиосағаттың айналасында желдету
үшін жеткілікті бос орын бар екенін
тексеріңіз.
Тек өндіруші көрсеткен тіркемелерді/
қосалқы құралдарды пайдаланыңыз.
Тек пайдаланушы нұсқаулығында
тізілген қуат көздерін пайдаланыңыз.
Найзағайлар ойнағанда немесе ұзақ
уақыт бойы пайдаланбағанда бұл
радиосағатты розеткадан ажыратыңыз.
Батареяны пайдалану туралы САҚТЫҚ
ЕСКЕРТУ – Дене жарақатына, мүліктің
зақымдалуына немесе радиосағаттың
зақымдалуына әкелуі мүмкін батарея
жылыстауын болдырмау үшін:
• Батареяны дұрыс орнатыңыз, +
және - радиосағатта белгіленгендей
болуы керек.
• Радиосағат ұзақ уақыт
пайдаланылмаса, батареяны
шығарыңыз.

KK

•

Батареяға күн жарығы, от немесе
сол сияқты артық жылу әсерін
тигізбеу керек.
Радиосағатқа тамшылардың немесе
шашырандылардың әсерін тигізбеу
керек.
Радиосағатқа ешбір қауіп көздерін
(мысалы, сұйықтық толтырылған
заттарды, жанып тұрған майшамдарды)
қоймаңыз.
Тікелей розеткаға қосылатын
адаптердің ашасы ажырату құрылғысы
ретінде пайдаланылса, ажырату
құрылғысы пайдалануға дайын тұруы
керек.

Батареяларды жұту қаупі бар!
•

•

•

•

Құрылғы жұтылуы мүмкін тиын/түйме
түріндегі батареяны қамтуы мүмкін.
Батареяны әрқашан балалардан
аулақ ұстаңыз! Жұтылса, батарея ауыр
жарақатқа немесе өлімге әкелуі мүмкін.
Жұтқаннан кейін екі сағат ішінде ауыр
ішкі күйіктер орын алуы мүмкін.
Батарея жұтылған немесе дененің
кез келген бөлігінің ішіне түскен деп
күдіктенсеңіз, дереу медициналық
көмекке жүгініңіз.
Батареяларды ауыстырсаңыз,
барлық жаңа және пайдаланылған
батареяларды әрқашан балалардан
аулақ ұстаңыз. Батареяны
ауыстырғаннан кейін батарея бөлімі
толығымен қорғалғанын тексеріңіз.
Батарея бөлімін толығымен қорғау
мүмкін болмаса, өнімді пайдалануды
тоқтатыңыз. Балалардан аулақ ұстаңыз
және өндірушіге хабарласыңыз.
Ескертпе

• Т
 үр тақтайшасы құрылғының артқы жағында
орналасқан

2 Радиосағатыңыз
Сатып алуыңызбен құттықтаймыз және
Philips компаниясына қош келдіңіз! Philips
ұсынатын қолдаудың толық артықшылығын
пайдалану үшін өніміңізді
www.philips.com/welcome бетінде тіркеңіз.

Қорапта не бар
Қаптаманың құрамын тексеріңіз және
идентификациялаңыз:

Кіріспе
Бұл радиосағат мына мүмкіндіктерді береді:
• FM радиосын тыңдау;
• мобильді құрылғыларды зарядтау;
және
• екі дабылды әртүрлі уақытта
шылдырлайтын етіп орнату.
Quick start guide

•
•

Радиосағат
Басылған материалдар

KK

3

Радиосағатқа шолу










 



Көз/
• Радионы қосу немесе өшіру
• Дабылды орнату (ұзақ басу)



TUNE/
• Радионы реттеуді белсендіру (FM
режимі)
• Ұйқы таймерін орнату



PRESET/
• Радиостанцияларды іздеу және
сақтау (FM режимі)
• Дисплей жарықтығын реттеу



VOLUME/
• Дыбыс деңгейін реттеу (FM режимі)
• FM радиостанцияларына реттеу
(FM режимі)
• Сағатты және минутты реттеу
• 12/24 сағаттық пішімді реттеу



Сағат/дисплей тақтасы
• Сенсорлық пернелерді белсендіру
• Ағымдағы күйді көрсету

4
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Кейінге қалдыру
• Дабылды кейінге қалдыру




Батарея бөлімі



USB зарядтау порты
• Мобильді құрылғыларды зарядтау
Қуат адаптерінің ұяшығы

3	Жұмысты
бастау
Осы тараудағы нұсқауларды әрқашан
ретпен орындаңыз.

Батареяны орнату
Сақтық ескерту
• Ж
 арылыс қаупі бар! Батареяны жылудан,
күн жарығынан немесе оттан аулақ ұстаңыз.
Батареяны отқа ешқашан лақтырмаңыз.
• Батарея дұрыс емес ауыстырылса, жарылыс
қаупі бар. Тек бірдей немесе баламалы түрге
ауыстырыңыз.
• Б
 атарея химиялық заттарды қамтиды, сондықтан
оны қоқысқа тиісті түрде лақтыру керек.

Ескертпе
• Қ
 уат көзі ретінде тек айнымалы ток
қуатын пайдалануға болады. CR2032
литий батареясы тек сағат және дабыл
параметрлерін орнатуға жетеді.
• Қуат ажыратылғанда, дисплейдің артқы
жарығы өшеді.

2

1 x CR2032 батареясын көрсетілгендей
салыңыз.

Қуатты қосу
Сақтық ескерту
• Ө
 німнің зақымдалу қаупі бар! Қуат кернеуі
радиосағаттың артқы жағында немесе астында
басылған кернеуге сай екенін тексеріңіз.
• Ток соғу қаупі бар! Айнымалы ток ашасын
розеткадан суырғанда, әрқашан ашадан
тартыңыз. Сымды ешқашан тартпаңыз.

Қуат адаптерін розеткаға қосыңыз.

Бірінші рет пайдалану үшін:
Батареяны белсендіру үшін қорғағыш ілмекті
алыңыз.
Батареяны ауыстыру үшін:

1

Қысқышты солға қарай басып, батарея
науасын шығарыңыз.

KK
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Сағатты орнату

Қосу
түймесін радионы қосу үшін басыңыз.
 Өнім FM тюнері режиміне ауысады.

3 сек

1
2
3
4
5
6
7

6

Сағатты орнатуды белсендіру үшін сағат
бетін 3 секунд бойы ұзақ басыңыз.
[12H] жазуы жыпылықтай бастайды.
түймесін 12/24 сағаттық пішімді
орнату үшін басыңыз.
түймесін растау үшін басыңыз
түймесін сағатты орнату үшін
қайта-қайта басыңыз.
түймесін растау үшін басыңыз
түймесін минутты орнату үшін
қайта-қайта басыңыз.
түймесін растау үшін басыңыз.
Орнатылған уақыт көрсетіледі.

KK

4	FM радиосын
тыңдау

2
3
4

FM антеннасын дайындау
Жақсырақ қабылдау үшін пигтейл
антеннасын толығымен ұзартыңыз және
күйін реттеңіз.

5

түймесін FM радиосын қосу үшін
басыңыз.
Үш секунд бойы TUNE түймесін басып
тұрыңыз.
Үш секунд бойы /
түймесін басып
тұрыңыз.
Р
 адиосағат күшті қабылданатын
станцияға автоматты түрде реттеледі.
Көбірек радиостанцияға реттеу үшін
4-қадамды қайталаңыз.

Станцияға қолмен реттеу үшін
Жиілікті таңдау үшін тюнер режимінде
түймесін қайта-қайта басыңыз.

/

FM радиостанцияларын
автоматты түрде сақтау
Ескертпе

Ескертпе

• К
 едергілерді болдырмау үшін
антеннаны кез келген басқа электр
құрылғылардан мүмкіндігінше алыс
қойыңыз.

• С
 із ең көбі 20 FM радиостанциясын сақтай
аласыз.

FM радиостанцияларына
реттеу
(STANDBY)

FM тюнер режимінде
түймесін үш
секунд бойы басып тұрыңыз.
Радиосағат барлық қолжетімді FM
радиостанцияларын автоматты
түрде сақтайды.
Бірінші қолжетімді станциялар
автоматты түрде трансляцияланады.

1

Сенсорлық пернелерді белсендіру
үшін сағат бетін түртіңіз.
KK
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FM радиостанцияларын
қолмен сақтау
Ескертпе
• Сіз ең көбі 20 FM радиостанциясын сақтай
аласыз.

Алдын ала орнатылған
FM радиостанциясын
таңдау
FM тюнері режимінде
түймесін басыңыз.
Алдын ала орнатылған радиостанцияны
таңдау үшін
/
түймесін қайта-қайта
басыңыз.

Дыбыс деңгейін реттеу
FM радиосын тыңдау кезінде дыбыс
деңгейін арттыру немесе азайту үшін
түймесін қайта-қайта басыңыз.

1

FM тюнері режимінде 3 секунд бойы
TUNE түймесін басып тұрыңыз.


2
3
4
5
6

Жиілікті таңдау үшін /
қайта-қайта басыңыз.

түймесін

түймесін растау үшін басыңыз.
А
 лдын ала орнатылған сан
жыпылықтай бастайды.
Санды таңдау үшін
басыңыз.

/

түймесін

түймесін растау үшін басыңыз.
Басқа станцияларды сақтау үшін 2 - 5
қадамдарын қайталаңыз.
Ескертпе

• Алдын ала сақталған станцияны жою үшін оның
орнына басқа станцияны сақтаңыз.

8
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5	Дабыл таймерін
орнату

Дабыл таймерін
белсендіру/белсенсіздіру

Дабылды орнату
Екі дабылды әртүрлі уақытта шылдырлайтын
етіп орнатуға болады.
Ескертпе
• Сағатты дұрыс орнатқаныңызды тексеріңіз.

1
2
3
4
1

Сенсорлық пернелерді белсендіру үшін

2

Дабылды орнату режимін белсендіру

3
4
5
6
7
8
9
10

сағат бетін түртіңіз.

үшін
түймесін үш секунд бойы басып
тұрыңыз.

AL1 немесе AL2 таңдау үшін
басыңыз.

/

Сағат цифрлары жыпылықтай бастайды.
/

түймесін қайта-

түймесін растау үшін басыңыз.
Минут цифрлары жыпылықтай бастайды.
Минутты орнату үшін
қайта басыңыз.

/

AL1 немесе AL2 таңдау үшін
түймесін басыңыз.

/

Дабылды қосуды немесе өшіруді таңдау
үшін сағаттың жоғарғы жағын басыңыз.
түймесін растау үшін басыңыз.

Дабылды кейінгі
қалдыру/тоқтату

9 мин

Дабыл өшкенде, КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРУДЫ іске қосу
үшін сағаттың жоғарғы жағын басыңыз.
Дабыл кейінге қалдырылады және тоғыз
минуттан кейін қайтадан шылдырлайды.

түймесін қайта-

түймесін растау үшін басыңыз
/

Үш секунд бойы
түймесін үш секунд
бойы басып тұрыңыз.

түймесін

 түймесін растау үшін басыңыз.
Сағатты орнату үшін
қайта басыңыз.

5

Сенсорлық пернелерді белсендіру үшін
сағат бетін түртіңіз.

түймесін түймесін басыңыз.

түймесін  растау үшін басыңыз

24 сағ

Дабыл өшкенде дабылды тоқтату үшін сағат
дисплейін басыңыз.
Дабыл келесі күні қайтадан
шылдырлайды.
KK
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6	Басқа
мүмкіндіктер

Дисплей жарықтығын
реттеу

Ұйқы таймерін орнату

1
2

Сенсорлық пернелерді белсендіру
үшін сағат бетін түртіңіз.
түймесін әртүрлі жарықтық
деңгейлерін таңдау үшін қайта-қайта
басыңыз.
•
•
•

Жоғары
Орташа
Төмен

Түнгі жарық
түймесін ұйқы таймерінің кезеңін
(минуттар түрінде) таңдау үшін қайта-қайта
басыңыз.
Алдын ала орнатылған кезеңнен
кейін радиосағат күту режиміне
автоматты түрде ауысады.
Ұйқы таймерін белсенсіздіру үшін:
Ұйқы таймерін орнату режимінде
түймесін [OFF] (ӨШІРУЛІ) жазуы көрінгенше
қайта-қайта басыңыз.

Жоғары
Төмен
Өшірулі
Түнгі жарықтың әртүрлі жарықтық
деңгейлерін таңдау үшін күту режимінде
сағаттың үстіңгі жағын қайта-қайта басыңыз.
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•
•
•

Жоғары
Төмен
Өшірулі

Құрылғыны USB порты
арқылы зарядтау

USB кабелінің (қамтылмаған) стандартты
өлшемді соңын құрылғының артқы
жағындағы USB портына қосып,
құрылғыдағы зарядтау портының екінші
соңына қосыңыз.

KK
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7 Өнім туралы
ақпарат

Жалпы ақпарат
Қуат көзі - айнымалы Бренд атауы: PHILIPS;
ток қуаты
Үлгі:
AS150-050-AE150

Ескертпе

Кіріс: 100-240 В~,
50/60 Гц, 0,7 A;

• Өнім туралы ақпарат алдын ала ескертусіз
өзгеруі мүмкін.

Шығыс: 5 В 1,5 A

Техникалық
сипаттамалары
Күшейткіш
Жалпы шығыс қуат

1 Вт RMS

Тюнер (FM)
Реттеу ауқымы

87,5-108 МГц

Желіні реттеу

50 кГц

Алдын ала орнатылған
станция

20

USB арқылы зарядтау

Тұрақты ток 5 В, 1
A /Type-A ұяшығы
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Қуат көзі - батарея
(сағаттың резервтік
батареясы)

CR2032

Күту режимінде
қуатты тұтыну

< 1 Вт

Өлшемдері - негізгі
блок (Е x Б x Д)

110 x 110 x 55 мм

Салмағы - негізгі
блок

0,27 кг

Салмағы қаптамамен бірге

0,47 кг

8	Ақаулықтарды
жою
Ескерту
• Бұл құрылғының корпусын ешқашан алмаңыз.

Кепілдіктің жарамдылығын сақтау үшін
жүйені өз бетіңізше жөндеуге ешқашан
тырыспаңыз.
Осы құрылғыны пайдалану кезінде
мәселелер болса, қызмет көрсетуді сұрау
алдында келесі тұстарды тексеріңіз.
Мәселе шешілмей қалса, Philips веббетіне (www. philips.com/support) өтіңіз.
Philips компаниясына хабарласқанда,
құрылғы маңайда екенін және үлгі нөмірі
мен сериялық нөмір қолжетімді екенін
тексеріңіз.
Қуат жоқ
• Радиосағаттың айнымалы ток қуат
ашасы тиісті түрде қосылғанын
тексеріңіз.
• Айнымалы ток розеткасында қуат бар
екенін тексеріңіз.
Радиосағаттан жауап жоқ
• Айнымалы ток қуат ашасын
ажыратыңыз және қайта қосыңыз,
содан кейін радиосағатты қайтадан
қосыңыз.
Радио сигналды қабылдау нашар
• Радио кедергілерді болдырмау үшін
радиосағатты басқа электрондық
құрылғылардан аулақ ұстаңыз.
• Пигтейл антеннасын толығымен
ұзартыңыз және күйін реттеңіз.
Дабыл жұмыс істемейді
• Сағатты/дабылды дұрыс орнатыңыз.

KK
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9 Ескерту
Осы құрылғыға MMD Hong Kong
Holding Limited компаниясының ашық
мақұлдауынсыз енгізілген кез келген
өзгертулер пайдаланушының жабдықты
пайдалану құқығын жоюы мүмкін.
Осымен, MMD Hong Kong Holding
Limited компаниясы бұл өнім 2014/53/
EU директивасының негізгі талаптарына
және басқа қатысты шарттарына сай
екенін жариялайды. Сәйкестік туралы
декларацияны www.philips.com/support
бетінде табуға болады.

Қоршаған ортаны күту
Ескі өнімді және батареяны қоқысқа
лақтыру

Өніміңіз қайта өңдеуге және қайта
пайдалануға болатын жоғары сапалы
материалдарды және құрамдастарды
пайдаланып жобаланған және өндірілген.

Өнімдегі бұл таңба өнімді 2012/19/EU
еуропалық директивасы қамтитынын
білдіреді.

Бұл таңба өнім 2013/56/EU еуропалық
директивасымен қамтылған, қалыпты
тұрмыстық қоқыспен бірге қоқысқа лақтыру
мүмкін емес батареяларды қамтитынын
14
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білдіреді.
Электр және электрондық өнімдерді
және батареяларды жергілікті бөлек
жинау жүйесі туралы ақпарат алыңыз.
Жергілікті ережелерді сақтаңыз және
өнім мен батареяларды қалыпты
тұрмыстық қоқыспен бірге ешқашан
қоқысқа лақтырмаңыз. Ескі өнімдер мен
батареяларды қоқысқа дұрыс лақтыру
қоршаған орта мен адам денсаулығына
теріс салдарларды болдырмауға
көмектеседі.
Бір рет пайдалануға арналған
батареяларды шығару
Бір рет пайдалануға арналған батареяларды
шығаруды батареяны орнату бөлімінде
қараңыз.
Қоршаған орта туралы ақпарат
Бүкіл қажет емес қаптама материалдары
пайдаланылмады. Біз қаптаманы үш
материалға бөлуді оңай етуге тырыстық:
картон (қорап), қағаз массасы (буфер) және
полиэтилен (пакеттер, қорғағыш көбікті
парақ).  
Жүйеңіз арнайы компания бөлшектесе,
қайта өңдеуге және қайта пайдалануға
болатын материалдардан тұрады. Қаптама
материалдарын, таусылған батареяларды
және ескі жабдықты қоқысқа лақтыруға
қатысты жергілікті ережелерді сақтаңыз.
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