Radio ura
DR402

Priročnik za uporabnike
Vaš izdelek lahko registrirate in pomoč poiščete na
www.philips.com/support
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1 Pomembno

•

Če za izklapljanje uporabljate vtič adapterja
za neposredni vklop, mora ta biti pri roki za
uporabo.

Tveganje pogoltnenja baterij!

Varnost

•

Opozorilo
• N
 ikoli ne odstranjujte ohišja vaše radio ure.
• Ne nanašajte maziv na noben del vaše radio ure.
• Vaše radio ure nikoli ne postavljajte na drugo
elektronsko opremo.
• Ne izpostavljajte vaše radio ure neposredni sončni
svetlobi, odkritim plamenom ali vročini.
• Zagotovite, da imate vedno prost dostop do
napajalnega kabla, vtiča ali adapterja, da lahko radio
uro izklopite iz napajanja.

•
•
•
•
•
•

•
•
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Preberite in upoštevajte navodila v tem
priročniku.
Zagotovite, da je okoli radio ure vedno
zadosti prostora za prezračevanje.
Uporabite samo priključke/dodatno opremo,
ki jo odobrava proizvajalec.
Uporabljajte samo takšne vire napajanja, kot
so navedeni na seznamu v tem priročniku.
Med nevihtami ali daljšo neuporabo vašo
radio uro izklopite iz napajanja.
OPOZORILO glede porabe baterij - da bi
preprečili puščanje baterij, ki lahko privede
do telesnih poškodb, škode lastnine ali
poškoduje radio uro:
• Pravilno vdenite baterijo glede na + in -,
kot sta označena na radio uri.
• Odstranite baterijo, kadar radio ure dlje
časa ne boste uporabljali.
• Baterije ne izpostavljajte pretirani
vročini, kot je sončna svetloba, ogenj ali
podobno.
Radio ure ne izpostavljajte kapljam ali
curkom vode.
Ne postavljajte nevarnih predmetov na radio
uro (npr. objektov, napolnjenih s tekočino,
prižganih sveč).
SL

•

•

•

Ta naprava vsebuje majhne ploščate baterije,
ki se zlahka pogoltnejo. Baterije vedno
hranite izven dosega otrok! Pogoltnjena
baterija lahko privede do resnih poškodb
ali smrti. Do resnih notranjih opeklin lahko
pride znotraj dveh ur od pogoltnenja.
Če sumite, da je bila baterija pogoltnjena
ali je zdrsnila v kateri koli del telesa, takoj
poiščite zdravniško pomoč.
Kadar menjate baterije pazite, da hranite
nove in porabljene baterije izven dosega
otrok. Po tem, ko zamenjate baterijo vedno
pazite, da je predal za baterijo povsem zaprt.
Če predala za baterije ni mogoče docela
zapreti, izdelek prenehajte uporabljati.
Hranite izven dosega otrok in pokličite
proizvajalca.
Opomba

• Tipska ploščica je na zadnji strani naprave.

2 Vaša radio ura
Čestitamo vam ob vašem nakupu, dobrodošli pri
Philips! Da bi vam bila naša ponudba pri Philips
resnično v korist, izdelek registrirajte na
www.philips.com/welcome.

Uvod
S to radio uro boste lahko:
• poslušali FM radio;
• napajali vašo mobilno napravo; in
• nastavili dva alarma, ki bosta zvonila ob
različnih časih

Kaj je v paketu
Preglejte in poiščite naslednjo vsebino vašega
paketa:

Quick start guide

•
•

Radio ura
Tiskan material
SL
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Pregled radio ure
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Vir/
• Vklop ali izklop radia
• Nastavitev alarma (dolg pritisk)






ISKANJE RADIJSKIH POSTAJ/
• Vklop iskanja radijskih postaj (FM način)
• Nastavitev časomera spanja





PREDNASTAVITEV/
• Iskanje in shranjevanje radijskih postaj
(FM način)
• Prilagoditev svetlobe zaslona



JAKOST ZVOKA/
• Prilagoditev jakosti zvoka (FM način)
• Iskanje FM radijskih postaj (FM način)
• Prilagoditev ure in minute
• Prilagoditev 12 ali 24 urnega formata



Nadzorna plošča ure/zaslona
• Aktiviranje tipk na dotik
• Prikaz trenutnega stanja



Dremež
• Dremež alarma

4
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Predal za baterije
USB vtičnica za polnjenje
• Napajanje mobilnih naprav
Vtičnica napajalnega adapterja

3 Začetek

2

Vedno sledite navodilom v tem poglavju.

Priklop napajanja

Namestitev baterije
Opozorilo
• T
 veganje eksplozije! Baterije ne izpostavljajte
vročini, sončni svetlobi ali ognju. Baterije nikoli ne
zavrzite v ogenj.
• Nepravilna menjava baterije lahko privede do
eksplozije. Menjajte samo z baterijami iste ali
podobne vrste.
• baterija vsebuje kemične snovi, zato jo morate
pravilno odstraniti.

Vdenite baterije 1 x CR2032 kot je
prikazano na sliki.

Opozorilo
• T
 veganje poškodbe izdelka! Zagotovite, da napetost
baterije ustreza napetosti, ki je navedena na zadnji
ali spodnji strani radio ure.
• Tveganje električnega udara! Ob izklapljanju napajanja
iz izmeničnega toka vedno potegnite vtič iz vtičnice.
Nikoli ne vlecite za kabel.

Povežite adapter s stensko vtičnico.

Opomba
• Z
 a napajanje lahko uporabljate samo izmenični tok.
Litijeva baterija CR2032 je zmožna shraniti samo
uro in nastavitve alarma.
• Kadar je napajanje izklopljeno, je osvetlitev ozadja
zaslona ugasnjena.

Za prvo uporabo:
Za aktiviranje baterije odstranite zaščitno nalepko.
Za menjavo baterije:

1

Potisnite sponko na levo in izvlecite predal
za baterije.

SL
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Nastavitev ure

3 sec

1
2
3
4
5
6
7

Na dolgo pritisnite površino baterije za
3 sekunde, da aktivirate nastavitev ure.
	[12H] začne utripati.
Za nastavitev 12 ali 24 urnega formata,
pritisnite
.
Pritisnite

za potrditev.

Za nastavitev ure, večkrat pritisnite
Pritisnite

za potrditev.

Za nastavitev minut, večkrat pritisnite
Pritisnite za potrditev.
Prikaže se nastavljen čas.

Vklopite
Pritisnite

za vklop radia.

	Izdelek preklopi v način radijskega
sprejemnika

6
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4	Poslušanje
preko radijskega
sprejemnika

4
5

Pritisnite in tri sekunde držite TUNE.
Pritisnite in tri sekunde držite / .
	Radijska ura bo samodejno našla postajo
z močnim sprejemom.
Če želite najti več radijskih postaj, ponovite 4.
korak.

Za ročno iskanje postaj

Pripravite FM anteno

V načinu sprejemnika, večkrat pritisnite
izberete frekvenco.

Za boljši sprejem docela izvlecite in usmerite
anteno.

/

, da

Samodejno shranjevanje FM
radijskih postaj
Opomba
• Shranite lahko največ 20 radijskih postaj.

Opomba
• Z
 a preprečevanje interference anteno namestite
kolikor je mogoče daleč od drugih elektronskih
naprav.

V načinu radijskega sprejemnika, pritisnite in
držite
za tri sekunde.
	Radijska ura samodejno hrani vse
razpoložljive radijske postaje.
	Prva postaja, ki je voljo, bo samodejno
predvajala.

Iskanje FM radijskih postaj
(STANDBY)

1
2

Dotaknite se površine ure za aktiviranje tipk
na dotik.
Za vklop radijskega sprejemnika, pritisnite

.
SL
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Izberite vnaprej nastavljeno
FM radijsko postajo

Ročno shranjevanje FM
radijskih postaj

Pritisnite
v načinu radijskega sprejemnika.
Za izbiro vnaprej nastavljene radijske postaje,
večkrat pritisnite / .

Opomba
• Shranite lahko največ 20 radijskih postaj.

Prilagoditev glasnosti
Kadar poslušate preko radijskega sprejemnika,
večkrat pritisnite
zmanjšanje glasnosti.

1

V načinu radijskega sprejemnika, za tri
sekunde pritisnite in držite TUNE.
	

2
3
4
5
6

Za izbiro frekvence, večkrat pritisnite

/

Pritisnite
za potrditev.
Vnaprej nastavljena številka začne
utripati.
Za izbiro številke pritisnite
Pritisnite

/

.

za potrditev.

Za shranjevanje drugih postaj, pritisnite
2 do 5.
Opomba

• Č
 e želite odstraniti predhodno shranjeno radijsko
postajo, na njenem mestu shranite drugo.

8
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.

za povečanje ali

5	Nastavitev
časomera alarma

Omogočanje/onemogočanje
časomera alarma

Nastavitev alarma
Nastavite lahko dva alarma, ki bosta zvonila ob
različnih časih.
Opomba
• Prepričajte se, da ste uro pravilno nastavili.

1
2
3
4
5

Dotaknite se površine ure za aktiviranje tipk
na dotik..
Pritisnite in tri sekunde držite
za
omogočanje načina nastavitve alarma.
Pritisnite

/

za izbiro AL1 ali AL2.

Za vklop ali izklop alarma, pritisnite površino
ure.
Pritisnite

za potrditev.

Dremež/zaustavitev alarma
1

Dotaknite se površine ure za aktiviranje tipk
na dotik..

2	Pritisnite in tri sekunde držite

9 min

za
aktiviranje načina nastavitve alarma.

3	Pritisnite
4	Pritisnite

/

Ko se vklopi alarm, za DREMEŽ pritisnite zgornjo
površino ure.
Alarm bo prekinjen in bo zazvonil
ponovno po devetih minutah.

za izbiro AL1 ali AL2.

za potrditev.
Številke ure bodo začele utripati.

5
6
7
8
9

Večkrat pritisnite

/

za nastavitev ure.

Pritisnite za potrditev.
Številke minut bodo začele utripati.
Za nastavitev minut, večkrat pritisnite
Pritisnite

24H

/

.

za potrditev.

Pritisnite / za izbiro vira alarma: zvonec
ali nazadnje poslušana FM postaja.

10 Pritisnite

za potrditev.

Ko se vklopi alarm, za zaustavitev pritisnite zaslon
ure.
Alarm bo ponovno zvonil naslednji dan.
SL
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6 Druge lastnosti

Prilagoditev svetlosti zaslona

Nastavitev časomera spanja

1
2

Dotaknite se površine ure za aktiviranje tipk
na dotik.
Večkrat pritisnite
jakosti svetlobe:
•
•
•

za nastavitev različnih

Močna
Srednja
Šibka

Nočna luč

Za izbiro intervala časomera spanja, večkrat
pritisnite
(v minutah).
	Radio ura preklopi v način čakanja takoj
po nastavljenem intervalu.
Za onemogočanje časomera spanja:
V načinu nastavitve časomera spanja, večkrat
pritisnite
, dokler se ne prikaže [IZKLOP].

Močna
Šibka
Izklopljena
V načinu čakanja večkrat pritisnite zgornjo
površino ure za izbiro različnih jakosti svetlobe
nočne luči.
• Močna
• Šibka
• Izklopljena

10
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Napajanje naprave preko USB
vtičnice

Standardni konec USB kabla (ni priložen) vklopite
v USB vtičnico na zadnji strani enote in povežite
drugi konec z napajalno vtičnico na vaši napravi.

SL
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7 Podatki izdelka

Splošni podatki
Napajanje - AC

Opomba

Model:

• Podatki tega izdelka se lahko spremenijo brez
predhodnega obvestila.

AS150-050-AE150
Vnos 100-240 V~,
50/60 Hz, 0,7 A;

Tehnični podatki

Iznos: 5 V 1,5 A

Ojačevalnik
Celotna oddajna moč

1 W RMS

Radijski sprejemnik (FM)
Razpon sprejema

87,5-108 MHz

Mreža sprejema

50 KHz

Pred-nastavljena postaja

20

Napajanje preko USB

DC 5 V, 1 A /
Vtičnica vrste -A

12
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Blagovna znamka:
PHILIPS;

Napajanje - baterija
(podpora za uro)

CR2032

Poraba toka v stanju
čakanja

<1 W

Dimenzije - glavna
enota (W x H x D)

110 x 110 x 55 mm

Teža - glavna enota

0,27 kg

Teža - skupaj z
embalažo

0,47 kg

8	Odpravljanje
težav
Opozorilo
• Nikoli ne odstranjujte ohišja te radio ure.

Za ohranitev veljavnosti garancije, nikoli ne
poskušajte sami popraviti sistema.
Če naletite na težave pri uporabi te naprave,
preden zahtevate popravilo preverite naslednje:
Če težava ostane nerazrešena, pojdite na spletno
stran Philips (www.philips.com/support). Ko
pokličete Philips poskrbite, da boste imeli napravo
pri roki, ter pripravljeno številko modela in
serijsko številko.
Ni napajanja
•

Prepričajte se, da je napajalni kabel radio ure
za izmenični tok pravilno povezan.
• Prepričajte se, da je v viru napajanja z
izmeničnim tokom tok prisoten.
Radio ura se ne odziva
•

Izklopite, ter ponovno vklopite napajalni vtič  
za izmenični tok in ponovno vklopite radio
uro.
Slab radijski sprejem
•

Hranite radio uro na primerni razdalji
od elektronskih naprav, da se izognete
interferenci radijskih valov.
• Docela izvlecite in usmerite anteno.
Alarm ne deluje
•

Pravilno nastavite uro/alarm.

SLV
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9 Opomba

odstranjevanje starih naprav in baterij pomaga pri
preprečevanje negativnega vpliva na okolje in na
zdravje ljudi.

Spremembe ali prilagoditve te naprave, ki jih
MMD Hong Kong Holding Limited izrecno ne
odobri, bodo izničile avtoriteto uporabnika za
uporabljanje te naprave. MMD Hong Kong Holding
Limited izjavlja, da je naprava v skladu z osnovnimi
zahtevami in drugimi povezanimi določbami
direktive 2014/53/EU. Izjavo o skladnosti najdete
na on www.philips.com/support.

Odstranjevanje baterij za enkratno uporabo.

Skrb za okolje
Odstranjevanje starega izdelka in baterije

Vaš izdelek je oblikovan in proizveden iz visoko
kakovostnih materialov in komponent, katere je
mogoče reciklirati in ponovno uporabiti.

Ta simbol na izdelku pomeni, da ga pokriva
evropska direktiva 2012/19/EU.

Ta simbol pomeni, da izdelek vsebuje baterije,
katere pokriva evropska direktiva 2013/56/
EU, ki se jih ne sme odstranjevati med običajne
gospodinjske smeti.
Pozanimajte se o vašem lokalnem sistemu
ločevanja in zbiranja električnih in elektronskih
odpadkov in baterij. Sledite lokalnim navodilom
in niti izdelka, niti baterij ne odstranjujte skupaj
z običajnimi gospodinjskimi smetmi. Pravilno

14
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Glede odstranjevanja baterij za enkratno uporabo
glejte razdelek o nameščanju baterij.
Informacije okolja
Opuščena je vsa odvečna embalaža. Potrudili
smo se, da smo embalažo naredili lahko ločljivo
na tri različne materiale: karton (zaboj), papirnato
mašilo in polietilen (vrečke, zaščitna pena in
zaščitne plošče).
Vaša naprava sestoji iz materialov, katere je
mogoče reciklirati in jih ponovno uporabiti, če jo
razstavi za to specializirano podjetje.  Prosimo,
upoštevajte lokalna pravila glede odstranjevanja in
pakiranja materialov, porabljenih baterij in starih
naprav.
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