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1 Svarīgi

•

•

Drošība
Brīdinājums
• N
 ekad nenoņemiet šī radio pulksteņa apvalku.
• Nekad neeļļojiet nevienu šī radio pulksteņa daļu.
• Nekad nelieciet šo radio pulksteni uz citām
elektriskajām iekārtām.
• Sargājiet šo radio pulksteni no tiešiem saules
stariem, atklātas uguns vai karstuma.
• Pārliecinieties, vai vienmēr varat viegli piekļūt
strāvas vadam, spraudnim vai adapteram, lai
atvienotu radio pulksteni no barošanas avota.

Bateriju norīšanas risks!
•

•

•
•
•

•
•
•

•

•
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Izlasiet un ievērojiet šo instrukciju.
Pārliecinieties, vai radio pulkstenim visu
diennakti ir pietiekami daudz brīvas vietas
ventilācijai.
Izmantojiet tikai ražotāja norādītos pierīces/
piederumus.
Izmantojiet tikai barošanas avotus, kas
uzskaitīti lietotāja rokasgrāmatā.
Atvienojiet šo radio pulksteni pērkona
negaisa laikā vai ilgstošas nelietošanas
gadījumā.
UZMANĪBU baterijas lietošanas laikā - Lai
novērstu baterijas noplūdi, kas var izraisīt
miesas bojājumus, īpašuma bojājumus vai
radio pulksteņa bojājumus:
• Ievietojiet pareizi bateriju, + un -, kā
norādīts radio pulkstenī.
• Izņemiet bateriju, ja radio pulkstenis
netiek ilgstoši izmantots.
• Bateriju nedrīkst pakļaut pārmērīga
karstuma, piemēram, saules staru, uguns
vai tamlīdzīgai iedarbībai.
Radio pulksteni nedrīkst pakļaut pilieniem vai
šlakstiem.
LV

Nenovietojiet uz radio pulksteņa bīstamības
avotus (piem., ar šķidrumu pildītus
priekšmetus, iedegtas sveces).
Ja kā atvienošanas ierīci izmanto tiešā
spraudņa adaptera spraudni, atvienošanas
ierīcei jābūt viegli darbināmai.

•

Ierīcē var būt monētas/pogas tipa baterija,
kuru var norīt. Visu laiku glabājiet bateriju
bērniem nepieejamā vietā! Norijot, baterija
var izraisīt nopietnus ievainojumus vai pat
nāvi. Smagi iekšēji apdegumi var rasties divu
stundu laikā pēc norīšanas.
Ja rodas aizdomas, ka baterija ir norīta vai
ievietota jebkurā ķermeņa daļā, nekavējoties
meklējiet medicīnisko palīdzību.
Nomainot baterijas, vienmēr uzglabājiet
visas jaunās un lietotās baterijas bērniem
nepieejamā vietā. Pārliecinieties, vai bateriju
nodalījums ir pilnīgi drošs pēc baterijas
nomaiņas.
Ja baterijas nodalījumu nevar pilnībā
nodrošināt, pārtrauciet produkta lietošanu.
Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā un
sazināties ar ražotāju
Piezīme

• Tipa plāksnīte atrodas ierīces aizmugurē

2	Jūsu radio
pulkstenis
Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam
Philips! Lai pilnībā izmantotu Philips piedāvāto
atbalstu, reģistrējiet savu produktu vietnē:
www.philips.com/welcome.

Ievads
Izmantojot šo radio pulksteni, jūs varat:
• klausīties FM radio;
• uzlādēt mobilās ierīces; un
• iestatīt divus modinātāja signālus dažādos laikos.

Kas ir kastē
Pārbaudiet un identificējiet sava iepakojuma saturu:

Quick start guide

•
•

Radio pulkstenis
Dokumentācija
LV
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Radio pulksteņa pārskats










 



Source (avots) /
• Ieslēgt vai izslēgt radio
• Iestatīt modinātāju (ilgi nospiest)



TUNE (meklēt) /
• Aktivizēt radio meklēšanu (FM režīms)
• Iestatīt miega taimeri



PRESET (iestatīt iepriekš) /
• Skenēt un saglabāt radio stacijas (FM
režīms)
• Noregulēt displeja spilgtumu



VOLUME (skaļums) /
• Noregulēt skaļumu (FM režīms)
• Noregulēt uz FM radiostacijām (FM
režīms)
• Noregulēt stundu un minūtes
• Noregulēt 12/24 stundu formātu



Pulksteņa/displeja panelis
• Aktivizēt skārientaustiņus
• Rādīt pašreizējo statusu

4
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Snooze (atlikt)
• Atlikt modinātāja signālu




Baterijas nodalījums



USB uzlādes ports
• Uzlādēt mobilās ierīces
Strāvas adaptera ligzda

3 Uzsākt
Vienmēr secīgi ievērojiet šīs nodaļas instrukcijas.

Ievietot bateriju
Uzmanību
• E
 ksplozijas risks! Sargājiet bateriju no karstuma,
saules staru un uguns iedarbības. Nekad
neatbrīvojieties no baterijas ugunī.
• Nepareizi nomainīta baterija var izraisīt eksplozijas
risku. Nomainiet tikai ar tādu pašu vai līdzvērtīgu
tipu.
• Baterija satur ķīmiskas vielas, tā ir jāiznīcina
pienācīgā veidā.

2

Ievietojiet 1 x CR2032 bateriju, kā parādīts
attēlā.

Pievienot barošanas avotu
Uzmanību
• P
 rodukta bojājuma risks! Pārliecinieties, vai
barošanas avota spriegums atbilst spriegumam, kas
uzdrukāts radio pulksteņa aizmugurē vai apakšpusē.
• Elektriskās strāvas trieciena risks! Atvienojot
maiņstrāvas kontaktdakšu, vienmēr izvelciet
kontaktdakšu no kontaktligzdas. Nekad nevelciet
aiz vada.

Pievienojiet barošanas avota adapteri sienas
kontaktligzdai.

Piezīme
• M
 aiņstrāvu var izmantot tikai kā barošanas avotu.
Litija CR2032 baterija var dublēt tikai pulksteņa un
modinātāja iestatījumus.
• Ja barošanas avots ir atvienots, displeja fona
apgaismojums ir izslēgts.

Pirmās lietošanas reizes laikā.
Lai aktivizētu bateriju, noņemiet aizsargplēvi.
Lai nomainītu bateriju.

1

Nospiediet skavu pa kreisi un izvelciet
baterijas paliktni.
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Iestatīt pulksteni

3 sek.

1
2
3
4
5
6
7

3 sekundes ilgi nospiediet pulksteņa virsmu,
lai aktivizētu pulksteņa iestatīšanu.
	[12H] sāk mirgot.
Nospiest
formātu.
Nospiest
Nospiest
Nospiest
Nospiest

, lai iestatītu 12/24 stundu
, lai apstiprinātu.
atkārtoti, lai iestatītu stundu.
, lai apstiprinātu.
atkārtoti, lai iestatītu minūti.

Nospiest , lai apstiprinātu.
Tiek parādīts iestatītais laiks.

Ieslēgt
Nospiest , lai ieslēgtu radio.
	Produkts pārslēdzas uz FM uztvērēja
režīmu.
6
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4	Klausīties FM
radio

4

5
Sagatavot FM antenu
Labākai uztveršanai pilnībā iztaisnojiet un
noregulējiet izliekto antenu.

Nospiest un turēt nospiestu / trīs
sekundes.
	Radio pulkstenis automātiski noregulē
staciju ar spēcīgu uztveršanu.
Atkārtojiet 4. darbību, lai ieskaņotu vairāk
radiostaciju.

Lai staciju noskaņotu manuāli
Uztvērēja režīmā atkārtoti nospiest
lai atlasītu frekvenci.

/

,

Automātiski saglabāt FM
radiostacijas
Piezīme
• Jūs varat saglabāt ne vairāk kā 20 FM radiostacijas.

Piezīme
• L ai novērstu traucējumus, novietojiet antenu pēc
iespējas tālāk no visām citām elektroierīcēm.

Noregulēt uz FM radiostacijām
(STANDBY)

1
2
3

FM uztvērēja režīmā nospiest un turēt nospiestu
trīs sekundes.
	Radio pulkstenis automātiski saglabā
visas pieejamās FM radio stacijas.
	Pirmās pieejamās stacijas pārraidīta
automātiski.

Skārienekrāna virsma, lai aktivizētu
skārientaustiņus.
Nospiest

, lai ieslēgtu FM radio.

Nospiest un turēt nospiestu TUNE trīs
sekundes.
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Saglabāt FM radiostacijas manuāli
Piezīme
• Jūs varat saglabāt ne vairāk kā 20 FM radiostacijas.

Atlasīt iepriekš iestatītu FM
radiostaciju
FM uztvērēja režīmā nospiediet .
Nospiest / atkārtoti, lai atlasītu iepriekš
iestatītu radiostaciju.

Noregulēt skaļumu
Klausoties FM radio, atkārtoti nospiest
lai palielinātu vai samazinātu skaļumu.

1

FM uztvērēja režīmā, nospiest un turēt
nospiestu TUNE trīs sekundes.
	

2
3
4
5
6

Nospiest
frekvenci.

/

atkārtoti, lai atlasītu

Nospiest , lai apstiprinātu.
Esošais numurs sāk mirgot.
Nospiest

/

, lai atlasītu numuru.

Nospiest

, lai apstiprinātu.

Atkārtojiet 2.- 5. darbības, lai saglabātu citas
stacijas.
Piezīme

• L ai noņemtu iepriekš saglabātu staciju, tās vietā
glabājiet citu staciju.

8
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5	Iestatīt
modinātāja
taimeri

10 Nospiest

, lai apstiprinātu.

Modinātāja taimera aktivizēšana/
deaktivizēšana

Iestatīt modinātāju
Varat iestatīt divus modinātāja signālus dažādos laikos.

Piezīme
• Pārliecinieties, vai pulkstenis ir pareizi iestatīts.

1
2
3
4
5

Skārienekrāna virsma, lai aktivizētu skārientaustiņus.
Nospiest un turēt nospiestu
trīs sekundes, lai
aktivizētu modinātāja iestatīšanas režīmu.
Nospiest

/

, lai atlasītu AL1 vai AL2.

Nospiest pulksteņa augšdaļu, lai atlasītu vai izslēgtu
modinātāju.
Nospiest

, lai apstiprinātu.

Atlikt/apturēt modinātāju

1 Skārienekrāna virsma, lai aktivizētu skārientaustiņus.
2	Nospiest un turēt nospiestu trīs sekundes, lai
aktivizētu modinātāja iestatīšanas režīmu.

3 Nospiest
4	Nospiest
5
6
7
8
9

/

, lai atlasītu AL1 vai AL2.

, lai apstiprinātu.
Stundas cipari sāk mirgot.

Nospiest

/

atkārtoti, lai iestatītu stundu.

9 min.

Kad modinātājs izslēdzas, nospiediet pulksteņa augšdaļu,
lai aktivizētu funkciju SNOOZE (atlikt).
	Modinātāja signāls tiek atlikts un zvans
atkārtojas deviņas minūtes vēlāk.

Nospiest , lai apstiprinātu.
Minūtes cipari sāk mirgot.
Nospiest

/

atkārtoti, lai iestatītu minūtes.

Nospiest

, lai apstiprinātu.

Nospiest
/ , lai atlasītu modinātāja avotu:
zvana signālu vai pēdējo klausīto FM staciju.

24H

Kad atskan modinātāja signāls, nospiediet pulksteņa
displeju, lai modinātāju apturētu.
	Modinātāja signāls atkārto zvanu nākamajā
dienā.
LV
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6 Citas funkcijas

Displeja spilgtuma noregulēšana

Iestatīt miega taimeri

1
2

Skārienekrāna virsma, lai aktivizētu
skārientaustiņus.
Nospiest atkārtoti, lai atlasītu dažādus
spilgtuma līmeņus:
• Augsts
• Vidējs
• Zems

Nakts gaisma
Nospiest
atkārtoti, lai atlasītu miega taimera
periodu (minūtēs).
	Radio pulkstenis automātiski pārslēdzas
gaidstāves režīmā pēc iepriekš iestatītā
perioda.
Miega taimera deaktivizēšana.
Miega taimera iestatīšanas režīmā atkārtoti
nospiest
, līdz parādās [OFF].

Augsts
Zems
Izslēgts
Gaidīšanas režīmā atkārtoti nospiediet pulksteņa
augšdaļu, lai atlasītu dažādus nakts gaismas
spilgtuma līmeņus.
• Augsts
• Zems
• Izslēgts

10
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Ierīces uzlādēšana, izmantojot
USB portu

Pievienot USB kabeļa (nav iekļauts komplektā)
standarta izmēra galu USB portam ierīces
aizmugurē un otru galu pievienot ierīces uzlādes
portam.

LV
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7 Informācija par
produktu

Vispārīga informācija
Barošanas avots maiņstrāvas barošana

Zīmola nosaukums:
PHILIPS;
Modelis:
AS150-050-AE150

Piezīme

Ievade: 100-240 V~,
50/60 Hz, 0,7 A;

• Informācija par izstrādājumu var tikt mainīta bez
iepriekšēja brīdinājuma.

Specifikācijas

Barošanas avots baterija (pulksteņa
dublējums)

CR2032

Pastiprinātājs

Enerģijas patēriņš
gaidstāves režīmā

<1 W

Kopējā izejas jauda

Izmēri - galvenā vienība
(P x A x Dz)
Svars - galvenā vienība 0,27 kg

Uztvērējs (FM)
Ieregulēšanas diapazons

Svars - ar iepakojumu
87,5-108 MHz

Ieregulēšanas režģis

50 KHz

Iepriekš iestatīta stacija

20

USB uzlāde

DC 5 V, 1 A / A tipa
ligzda

12
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0,47 kg

8	Problēmu
novēršana
Brīdinājums
• Nekad nenoņemiet šīs ierīces apvalku.

Lai garantija būtu spēkā, nekad nemēģiniet salabot
sistēmu pašu spēkiem.
Ja, izmantojot šo ierīci, rodas problēmas, pirms
servisa pieprasīšanas pārbaudiet šādus punktus.
Ja problēma joprojām nav atrisināta, dodieties uz
Philips tīmekļa vietni (www.philips.com/support).
Sazinoties ar Philips, pārliecinieties, vai ierīce
atrodas tuvumā un ir pieejams modeļa un sērijas
numurs.
Nav elektroapgādes
• Pārliecinieties, vai radio pulksteņa
maiņstrāvas spraudnis ir pareizi pievienots.
• Pārliecinieties, vai maiņstrāvas kontaktligzdā
ir strāvas padeve.
No radio pulksteņa nav atbildes
• Atvienojiet un atkal pievienojiet maiņstrāvas
kontaktdakšu, pēc tam no jauna ieslēdziet
radio pulksteni.
Slikta radio uztveršana
• Lai izvairītos no radio traucējumiem, turiet
radio pulksteni tālu no citām elektroniskām
ierīcēm.
• Pilnībā iztaisnojiet un noregulējiet izliekto
antēnu.
Modinātājs nedarbojas
• Iestatiet pareizi pulksteni/modinātāju.

LV
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9 Paziņojums

Vienreizējās lietošanas bateriju izņemšana
Lai noņemtu vienreizējās lietošanas baterijas,
skatiet bateriju uzstādīšanas sadaļu.

Visas šajā ierīcē veiktās izmaiņas vai modifikācijas,
kuras nav skaidri apstiprinājis MMD Hong Kong
Holding Limited, var anulēt lietotāja tiesības rīkoties
ar aprīkojumu. Ar šo MMD Hong Kong Holding
Limited paziņo, ka šis produkts atbilst Direktīvas
2014/53/ES būtiskajām prasībām un citiem
attiecīgajiem noteikumiem. Atbilstības deklarācija ir
pieejama vietnē: www.philips.com/support.

Informācija par vidi
Visi nevajadzīgie iepakojumi nav iekļauti. Mēs
esam centušies padarīt iepakojumu viegli
sadalāmu trīs materiālos: kartons (kaste), papīra
masa (buferis) un polietilēns (maisiņi, aizsargājošas
putu loksnes).
Jūsu sistēma sastāv no materiāliem, kurus var
pārstrādāt un atkārtoti izmantot, ja to izjauc
specializēts uzņēmums. Lūdzu, ievērojiet vietējos
noteikumus par iepakojuma materiālu, izlietoto
akumulatoru un veco iekārtu apglabāšanu.

Vides aprūpe
Vecā produkta un baterijas utilizācija

Jūsu produkts ir izstrādāts un ražots ar augstas
kvalitātes materiāliem un komponentiem, kurus
var pārstrādāt un atkārtoti izmantot.

Šis simbols uz produkta nozīmē, ka uz produktu
attiecas Eiropas Direktīva 2012/19/ES.

Šis simbols nozīmē, ka produkts satur baterijas,
uz kurām attiecas Eiropas Direktīva 2013/56/ES
un kuras nevar izmest kopā ar parastiem sadzīves
atkritumiem.
Informējieties par vietējo elektrisko un
elektronisko izstrādājumu un bateriju savākšanas
sistēmu. Ievērojiet vietējos noteikumus un nekad
neizmetiet izstrādājumu un baterijas parastos
sadzīves atkritumos. Pareiza veco produktu un
bateriju utilizācija palīdz novērst negatīvas sekas
videi un cilvēku veselībai.

14

LV

2019 © Philips un Philips Shield Emblem ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas
preču zīmes un tiek izmantotas saskaņā ar licenci. Šo produktu ražo un
pārdod MMD Hong Kong Holding Limited vai viena no tā filiālēm, un MMD
Hong Kong Holding Limited ir garantētājs saistībā ar šo produktu.

