Радіогодинник
DR402

Посібник
користувача
Зареєструйте свій виріб та отримайте підтримку тут:
www.philips.com/support
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1	Важлива
інформація
•

Безпека

•

Попередження
• Н
 іколи не знімайте корпус цього
радіогодинника.
• Ніколи не змащуйте жодну з деталей
радіогодинника.
• Ніколи не ставте радіогодинник на інше
електрообладнання.
• Тримайте цей радіогодинник подалі від
потрапляння прямих сонячних променів,
відкритого вогню або тепла.
• Переконайтеся, що ви завжди маєте легкий
доступ до шнура живлення, вилки або
адаптера, щоб вимкнути радіогодинник від
живлення.

•
•

•
•

•

•

2

Прочитайте і дотримуйтеся цих
інструкцій.
Переконайтеся, що навколо
радіогодинника вдосталь вільного
місця для провітрювання.
Використовуйте тільки пристосування
або аксесуари, визначені виробником.
Використовуйте тільки джерела
живлення, вказані в посібнику
користувача.
Від'єднуйте цей радіогодинник під
час грози або якщо він довго не
використовується.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ щодо використання
акумулятора – Щоб запобігти витоку
електроліту, що може призвести до
тілесних ушкоджень, псування майна
або пошкодження радіогодинника:
• Встановіть акумулятори
правильно, враховуючи значення
полярності + і −, як це вказано на
UK

радіогодиннику.
Виймайте акумулятор, якщо пристрій
не використовується тривалий час.
• Оберігайте акумулятор від
надмірного нагрівання, як-от
сонячного проміння, вогню тощо.
На радіогодинник не повинні
потрапляти краплі або бризки.
Не ставте на радіогодинник будьяке джерело небезпеки (наприклад,
предмети, заповнені рідиною, або
запалені свічки).
Якщо для вимикання пристрою
використовується штекер адаптера для
безпосереднього підключення, слід
стежити за його справністю.
•

•

Ризик проковтування
акумуляторів!
•

•

•

•

Пристрій може містити акумулятор
таблеткового типу, який можна легко
проковтнути. Завжди тримайте
акумулятори в недоступному для дітей
місці! Якщо акумулятор проковтнути, він
може спричинити серйозне травмування
або смерть. Протягом двох годин після
ковтання акумулятора можуть виникнути
серйозні внутрішні опіки.
Якщо ви підозрюєте, що хтось
проковтнув акумулятор або він
потрапив в організм у будь-який інший
спосіб, негайно зверніться до лікаря.
У разі заміни акумулятора завжди
зберігайте усі нові та використані
акумулятори в недоступному для дітей
місці. Замінивши акумулятор, надійно
закривайте відсік для акумулятора.
Якщо відсік акумулятора неможливо
повністю закрити, не використовуйте
пристрій. Зберігайте в недоступному
для дітей місці і зверніться до
виробника.
Примітка

• Типова табличка розташована на тильній
стороні виробу.

2 Радіогодинник
Вітаємо з придбанням і ласкаво просимо
до Philips! Щоб у повній мірі скористатися
підтримкою Philips, зареєструйте виріб за
адресою www.philips.com/welcome.

Знайомство
За допомогою цього радіогодинника ви
можете:
• Слухати FM-радіо.
• Заряджати свої мобільні пристрої; і
• Налаштовувати два будильники на
різний час.

Комплектація упаковки
Перевірте вміст пакунка:

Quick start guide

•
•

Радіогодинник
Друковані матеріали
UK
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Огляд радіогодинника










 




Source
• Увімкнення/вимкнення радіо
• Налаштування будильника
(тривале натискання)
TUNE/
• Активація налаштування радіо
(режим FM)
• Налаштування таймера сну



PRESET/
• Сканування і збереження
радіостанцій (режим FM)
• Налаштування яскравості дисплея



VOLUME/
• Регулювання гучності (режим FM)
• Налаштування FM-радіостанції
(режим FM)
• Налаштування годин і хвилин
• Налаштування формату 12/24
години



Годинник / індикаторна панель
• Увімкнення сенсорних клавіш
• Показ поточного стану

4
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Відкладення сигналу
• Повтор сигналу будильника




Акумуляторний відсік



USB-порт для заряджання
• Заряджання мобільних пристроїв
Роз'єм адаптера живлення

3	Початок
роботи
Завжди дотримуйтесь інструкцій у цьому
розділі.

Встановлення акумулятора
Увага!
• Р
 изик вибуху! Оберігайте акумулятор від
тепла, сонячних променів або вогню. Ніколи
не кидайте акумулятор у вогонь.
• Небезпека вибуху при неправильній заміні
акумулятора. Замінюйте тільки на такий
самий акумулятор або еквівалентний тип.
• Акумулятори містять хімічні речовини, тому
утилізуйте їх належним чином.

2

Вставте 1 акумулятор CR2032, як
зображено на малюнку.

Під'єднання до джерела
живлення
Увага!
• Р
 изик пошкодження виробу! Переконайтеся,
що напруга живлення відповідає напрузі,
яку вказано на задній або нижній стороні
радіогодинника.
• Небезпека ураження електричним струмом!
Коли ви від'єднуєте вилку змінного струму,
завжди виймайте її з розетки. Ніколи не
тягніть за шнур.

Під'єднайте адаптер живлення до
мережевої розетки.

Примітка
• Я
 к джерело живлення можна використовувати
тільки змінний струм. Літієвий акумулятор
CR2032 зберігає резервну копію тільки
налаштувань годинника і будильника.
• При вимкненні живлення підсвічування
дисплея вимикається.

Якщо пристрій використовується вперше:
Витягніть захисний ярличок, щоб працювали
акумулятори.
Щоб замінити акумулятор:
1 Натисніть затискач уліво й витягніть
акумуляторний відсік.

UK
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Встановлення годинника

Увімкнення
Натисніть , щоб увімкнути радіо.

3 сек

1
2
3
4
5
6
7

6

Натисніть та утримуйте поверхню
годинника протягом 3 секунд, щоб
увімкнути його налаштування.
[12H] починає блимати.
Натисніть
, щоб вибрати 12- або
24-годинний формат часу.
Натисніть

, щоб підтвердити.

Натисніть
кілька разів, щоб
вибрати годину.
Натисніть

, щоб підтвердити.

Натисніть
кілька разів, щоб
вибрати хвилину.
Натисніть , щоб підтвердити.
Буде показано встановлений час.

UK

 иріб перемикається в режим FMВ
тюнера.

4	Прослуховування
FM-радіо
Підготовка FM-антени
Щоб покращити прийом радіосигналу,
повністю витягніть і налаштуйте положення
антени.

3
4

5

Натисніть і утримуйте TUNE протягом
3 секунд.
Натисніть і утримуйте
/
протягом
3 секунд.
Р
 адіогодинник автоматично
налаштовується на станцію з
найсильнішим сигналом.
Повторіть крок 4, щоб налаштуватися
на інші радіостанції.

Налаштування на станцію вручну
У режимі тюнера натисніть кілька разів
кнопку
/ , щоб вибрати частоту.

Автоматичне збереження
FM-радіостанцій
Примітка
• Ви можете зберегти до 20 FM-радіостанцій.

Примітка
• Щ
 об уникнути перешкод, розташуйте антену
якнайдалі від будь-яких інших електроприладів.

Налаштування
FM-радіостанцій
(STANDBY)

1
2

У режимі FM-тюнера натисніть та утримуйте
протягом трьох секунд.
Радіогодинник автоматично зберігає
всі доступні FM-радіостанції.
Перші доступні станції
транслюються автоматично.

Натисніть поверхню годинника, щоб
активувати сенсорні клавіші.
Натисніть

, щоб увімкнути FM-радіо.
UK
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Збереження
FM-радіостанцій вручну
Примітка
• Ви можете зберегти до 20 FM-радіостанцій.

Вибір попередньо
встановленої
FM-радіостанції
У режимі FM-тюнера натисніть .
Натисніть
/ , щоб вибрати попередньо
встановлену радіостанцію.

Регулювання гучності
Під час прослуховування FM-радіо
натисніть кілька разів
або зменшити гучність.

1

У режимі FM-тюнера натисніть та
утримуйте TUNE протягом 3 секунд.


2
3
4
5
6

Натисніть

/

, щоб вибрати частоту.

Натисніть , щоб підтвердити.
П
 очинає блимати попередньо
встановлений номер.
Натисніть

/

, щоб вибрати номер.

Натисніть

, щоб підтвердити.

Повторіть кроки від 2 до 5, щоб
зберегти інші станції.
Примітка

• Щ
 об видалити попередньо збережену
станцію, збережіть натомість іншу станцію.

8
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, щоб збільшити

5	Налаштування
таймера
будильника

Вмикання/вимкнення
таймера будильника

Налаштування будильника
Ви можете встановити два будильники на різний
час.
Примітка
• Переконайтеся, що час встановлено правильно.

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

Натисніть поверхню годинника, щоб
активувати сенсорні клавіші.

Натисніть поверхню годинника, щоб
активувати сенсорні клавіші.

Натисніть і утримуйте
протягом трьох
секунд, щоб увімкнути режим налаштування
будильника.
Натисніть

/

, щоб вибрати AL1 або AL2.

Натисніть на верхню частину годинника,
щоб увімкнути або вимкнути будильник.
Натисніть

, щоб підтвердити.

Відкладення/вимкнення
сигналу будильника

 атисніть і утримуйте
Н
протягом трьох
секунд, щоб увімкнути режим налаштування
будильника.
 атисніть
Н
/ , щоб вибрати AL1 або AL2.
Натисніть , щоб підтвердити.
Цифри годин починають блимати.
Натисніть
/
кілька разів, щоб
налаштувати годину.
Натисніть , щоб підтвердити.
Цифри хвилин починають блимати.

9 хв.

Коли будильник задзвонить, натисніть верхню
частину годинника, щоб увімкнути SNOOZE
(Відкладення сигналу).
Будильник «дрімає» і повторно дзвонить
через дев'ять хвилин.

Натисніть
/
кілька разів, щоб
налаштувати хвилину.
Натисніть , щоб підтвердити.
Натисніть
/ , щоб вибрати джерело
сигналу будильника: сирену або остання
прослухана FM-станція.

10 Натисніть

, щоб підтвердити.

24 год.

Коли будильник задзвонить, натисніть дисплей
годинника, щоб зупинити будильник.
Будильник повторно дзвонить
наступного дня.
UK
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6 Інші функції

Налаштування яскравості
дисплея

Налаштування таймера
сну

1
2

Натисніть поверхню годинника, щоб
активувати сенсорні клавіші.
Натисніть
кілька разів, щоб вибрати
різні рівні яскравості:
• Високий
• Середній
• Низький

Нічне освітлення

Натисніть
кілька разів, щоб вибрати
період таймера сну (у хвилинах).
Після закінчення заданого періоду
радіогодинник автоматично
перемикається в режим очікування.
Щоб вимкнути таймер сну:
У режимі налаштування таймера сну
натисніть кнопку
кілька разів, доки не
з'явиться [OFF].

Високий
Низький
Вимк.
У режимі очікування натисніть верхню
частину годинника кілька разів, щоб вибрати
різні рівні яскравості нічного освітлення.
• Високий
• Низький
• Вимк.

10
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Заряджання пристрою
через USB-порт

Підключіть стандартний кінець USB-кабелю
(не входить у комплект) до USB-порту на
задній панелі пристрою і підключіть інший
кінець до зарядного порту на пристрої.

UK

11

7 Інформація
про виріб

Загальна інформація
Джерело живлення
– мережа змінного
струму

Назва бренду:
PHILIPS;
Модель:

Примітка

AS150-050-AE150

• Інформація про виріб може змінюватися без
попереднього повідомлення.

Технічні характеристики
Підсилювач
Номінальна вихідна 1 Вт РМС
потужність

Тюнер (FM)
Діапазон налаштування 87,5–108 МГц
Сітка налаштування

50 кГц

Запрограмовані
радіостанції

20

USB-заряджання

Мережа
постійного струму
5 В, 1 A / роз'єм
тип А

12
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Вхід: 100–240 В~
50/60 Гц, 0,7 А
Вихід: 5 В 1,5 A
Джерело живлення
– акумулятор
(резервне
копіювання
годинника)

CR2032

Споживана
< 1 Вт
потужність у режимі
очікування
Габарити – основний 110 x 110 x 55 мм
блок (Ш x В x Г)
Вага – основний
блок

0,27 кг

Вага – з упаковкою

0,47 кг

8	Усунення
несправностей
Попередження
• Ніколи не знімайте корпус цього пристрою.

Щоб зберегти гарантію, ніколи не
намагайтеся відремонтувати систему
самостійно.
Якщо у вас виникли проблеми під час
використання цього пристрою, перш ніж
звернутися в сервіс, перевірте такі пункти.
Якщо проблему не вдається вирішити,
перейдіть на веб-сторінку компанії Philips
(www.philips.com/support). У разі звернення
у Philips переконайтеся, що пристрій, номер
моделі та серійний номер під рукою.
Немає живлення
• Перевірте, чи вилку живлення змінного
струму радіогодинника підключено
правильно.
• Перевірте наявність живлення в розетці.
Радіогодинник не працює
• Від'єднайте та під'єднайте штекер
змінного струму, після чого увімкніть
радіогодинник знову.
Поганий радіосигнал
• Тримайте радіогодинник подалі від
інших електронних пристроїв, щоб
уникнути перешкод.
• Повністю витягніть антену й
відрегулюйте її положення.
Будильник не працює
• Налаштуйте годинник/будильник
належним чином.

UK
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9 Примітка
Будь-які зміни або модифікації цього
пристрою, не схвалені компанією MMD Hong
Kong Holding Limited, можуть призвести до
анулювання повноважень користувача на
роботу з обладнанням. Цим самим MMD
Hong Kong Holding Limited заявляє, що
цей виріб відповідає основним вимогам та
іншим відповідним положенням Директиви
2014/53/EU. Ви можете знайти Заяву про
відповідність на www.philips.com/support.

Турбота про довкілля
Утилізація старого виробу й акумулятора

Цей виріб сконструйовано і виготовлено
з високоякісних матеріалів і компонентів,
що підлягають переробці й вторинному
використанню.

Цей символ на продукті означає, що на
виріб поширюються умови Європейської
директиви 2012/19/EU.

Цей символ означає, що виріб містить
акумулятори, на які поширюється
Європейська директива 2013/56/EU, які не
можна утилізовувати разом зі звичайними
побутовими відходами.
Дізнайтеся про місцеву систему роздільного
збору відходів для електронних і
електричних виробів, а також акумуляторів.
Дотримуйтеся місцевих правил і ніколи
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не викидайте виріб і акумулятори зі
звичайними побутовими відходами.
Належна утилізація старих виробів
та акумуляторів допоможе запобігти
негативному впливу на навколишнє
середовище та здоров’я людей.
Витягнення одноразових акумуляторів
Щоб витягнути одноразові акумулятори,
див. розділ встановлення акумуляторів.
Екологічна інформація
Усе зайве пакування не використовувалося.
Ми намагалися зробити упаковку, яку легко
розділити на три матеріали: картон (коробка),
целюлоза (захист від ударів) і поліетилен
(мішки, захисний пінопластовий лист).
Ваша система складається з матеріалів, які
можуть бути перероблені спеціалізованими
підприємствами і використані вдруге. Будь
ласка, дотримуйтеся місцевих правил
утилізації пакувальних матеріалів, старих
акумуляторів і обладнання.
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