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1 Svarbu

Sauga
Prieš naudodami gaminį perskaitykite ir 
supraskite visas instrukcijas. Jei žala padaryta dėl 
instrukcijų nesilaikymo, garantija negalioja.

PERSPĖJIMAS.
ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUS

NEATIDARYTI

ATSARGIAI: NORĖDAMI SUMAŽINTI ELEKTROS SMŪGIO RIZIKĄ, 
NENUIMKITE DANGTELIO (AR ATGAL). VIDUJE NĖRA NAUDOTOJŲ 

DĖMESIO REIKALAUJANČIŲ DALIŲ. TECHNINĘ PRIEŽIŪRĄ PATIKĖKITE 
KVALIFIKUOTAM TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PERSONALUI.

„Žaibas“ reiškia, kad įrenginyje esanti neizoliuota 
medžiaga gali sukelti elektros smūgį. Visų namų 
ūkyje esančių asmenų saugumui nenuimkite 
dangčio. „Šauktukas“ atkreipia dėmesį į savybes, 
su kuriomis reikia susipažinti atidžiai perskaitant 
pridedamą literatūrą, kad būtų išvengta 
eksploatavimo ir priežiūros problemų.
ĮSPĖJIMAS: Siekiant sumažinti gaisro ar elektros 
smūgio pavojų, įrenginio neturi veikti lietus ar 
drėgmė, o ant prietaiso neturėtų būti skysčiais 
pripildytų indų, pvz., vazų.
ATSARGIAI: Siekiant išvengti elektros smūgio, 
kištuką įstumkite iki galo. (Regionuose su 
poliarizuotais kištukais: Kad išvengtumėte 
elektros smūgio, plačiąją geležtę įkiškite į plačią 
angą.)

Įspėjimas

 Niekada nenuimkite šio aparato korpuso.
 Niekada netepkite jokių šio gaminio dalių.
 Niekada nedėkite šio įrenginio ant kitos elektros įrangos.
 Saugokite šį įrenginį nuo tiesioginės saulės spindulių, 

atviros liepsnos ar karščio.
 Pasirūpinkite, kad visada galėtumėte laisvai prieiti prie 

maitinimo kabelio, kištuko ar adapterio ir galėtumėte 
nesunkiai atjungti įrenginio maitinimą.

 Ant įrenginio neturi lašėti ir patekti purslų.
 Nedėkite jokių pavojaus šaltinių ant įrenginio 

(pvz., indų su skysčiu, degančių žvakių). 
 Jei įtaiso išjungimui naudojamas MAITINIMO 

ŠALTINIO kištukas arba įrenginio jungtis, 
išjungimo įtaisas turi likti lengvai prieinamas.

 Pasirūpinkite, kad apie gaminį būtų palikta 
pakankamai laisvos vietos ventiliacijai.

 ATSARGIAI. Akumuliatoriaus naudojimas– 
Siekiant išvengti akumuliatoriaus nutekėjimo, 
kuris gali sužeisti, sugadinti turtą ar sugadinti 
įrenginį.

 Baterijas įdėkite kaip nurodyta: išlaikydami 
teisingą poliškumą.

 Baterijos (supakuotos arba sumontuotos) 
neturi būti veikiamos pernelyg didelio 
karščio, pvz., saulės šviesos, ugnies ar pan.

 Išimkite baterijas, kai įrenginys nebus 
naudojamas ilgą laiką.

 Naudokite tik gamintojo nurodytus priedus.

Dėmesio

 Norėdami išvengti klausos pažeidimų, apribokite laiką, 
per kurį klausotės užsidėję ausines dideliu garsu ir 
nustatykite saugų garso lygį.

 Kuo didesnis garsas, tuo trumpesnis saugaus klausymosi 
laikas.

Klausos apsauga
Naudodamiesi ausinėmis, būtinai laikykitės šių 
nurodymų.
 Klausykite ne per garsiai ir ne per ilgai.
 Stenkitės nereguliuoti garso, nes klausa 

prisitaiko.
 Nedidinkite garsumo, kad nebegalėtumėte 

girdėti kas aplink jus vyksta.
 Potencialiai pavojingose situacijose 

turėtumėte būti atsargūs arba laikinai 
nutraukti naudojimą.

 Per didelis ausinių garso slėgis gali sukelti 
klausos praradimą.
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2 Jūsų interneto 
radijo aparatas

Sveikiname įsigijus šį pirkinį ir tapus „Philips“ 
nariu! Norėdami pasinaudoti „Philips“ siūloma 
pagalba, užregistruokite gaminį adresu  
www.philips.com/support.

Įvadas
Su šiuo įrenginiu galite
 Klausytis interneto radijo per tinklo ryšį.
 Klausytis FM skaitmeninio garso transliavimo 

(DAB) radijo.
 Atkurti garsą iš Bluetooth įrenginių.
 Naudoti telefoną, planšetinį kompiuterį ar 

kompiuterį kaip nuotolinį Spotify valdymo 
pultą.

 Rodyti laiką ir nustatyti žadintuvą.

Kas yra dėžėje
Sutikrinkite paketo turinį pagal žemiau pateiktą 
sąrašą:
 Pagrindinis blokas
 Stalinis stovas
 1 x KS maitinimo adapteris
 1 x radijo antena
 Nuotolinio valdymo pultelis (su 2 AAA 

baterijomis)
 Spausdinta medžiaga

Pagrindinio įrenginio apžvalga

IR jutiklis

  LED indikatorius
 Budėjimo režimo indikatorius: 

raudonas, kai gaminys perjungiamas į 
budėjimo režimą.

  Švieslentė
 Rodyti dabartinę būseną.

 Ausinių lizdas

  AUX IN
 Prijungti išorinius garso įrenginius.

  
 Ijungti arba nustatyti budėjimo režimą.

   PAIRING (siejimas)
 Spauskite norėdami pasirinkti šaltinį: 

FM, DAB+, AUDIO IN, BT.
 Bluetooth režimu palaikykite nuspaudę 

ilgiau nei 2 sekundes, kad pereitumėte į 
siejimo režimą.

MENU 
 Eiti į pagrindinį meniu.

  PRESET (iš anksto nustatyta)
 Pasirinkti iš anksto nustatytą interneto 

radijo stotį, FM radijo stotį ar DAB+ 
stotį.
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  SELECT (pasirinkti) 
 Patvirtinti parinkimą

  INFO / 
 Rodyti informaciją.
 Reguliuoti foninio apšvietimo ryškumą.

  SLEEP / ALARM (automatinis išjungimas / 
žadintuvas)
 Nustatyti žadintuvo ir automatinio 

išjungimo parinktis.

   TUNE (derinti) 
 Peršokti į ankstesnį takelį; 
 Nustatyti ankstesnę radijo stotį.

  TUNE  / 
 Peršokti į kitą takelį;
 Nustatyti sekančią radijo stotį.

  VOL  ir VOL 
 Garso reguliavimas.

  MUTE (nutildyti)
 Nutildyti garsą.

  ANT
 Prijungti pridedamą radijo anteną.

  DC IN JACK (nuolatinės srovės kištukas)
 Prijungti prie pridedamo maitinimo 

adapterio.

Nuotolinio valdymo pultelio 
apžvalga

 Ijungti arba nustatyti budėjimo režimą.

  

 Paspausti, kad būtų atidarytas grafinis 
pagrindinis meniu.

 Interneto radijas, Spotify, DAB radijas, 
FM radijas, BT režimas, AUX IN 
režimas.

 Paspausti ir laikyti, kad būtų perjungta į 
BT režimą.

  

 Atkūrimo informacijos arba radijo 
paslaugų informacijos rodymas.

 Pasirinkti FM stotį.
 Pasirinkti DAB+ stotį.
 Programuoti radijo stotis.
 Automatiškai saugoti radijo stotis.
 Reguliuoti garsą.
 Pasirinkti AUDIO IN šaltinį.

  

 Pasirinkti iš anksto nustatytą radijo stotį.

  

 Grįžtį į ankstesnį meniu.

  SOUND / DBB (garsas / DBB)
 Pasirinkti iš anksto nustatytą garso 

efektą.
 Įjungti arba išjungti DBB.

 Nustatyti žadintuvo signalo laikmatį.

  

 Nustatyti automatinio išjungimo 
laikmatį.

  

 Reguliuoti foninio apšvietimo ryškumą.

  

 Nutildyti arba atstatyti garsumą.
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3 Pradžia

Dėmesio

 Valdymo įtaisų naudojimas ar kitų procedūrų, išskyrus 
čia aprašytus veiksmus, naudojimas gali sukelti pavojingą 
spinduliuotę arba kitą nesaugų darbą.

Visada laikykitės šiame skyriuje pateiktų 
instrukcijų.
Jei susisieksite su „Philips“, jūsų paklaus šio 
aparato modelio ir serijos numerio. 
Modelio Nr.   
Serijos Nr.   

Radijo antenos prijungimas
Prieš klausydamiesi radijo, prie šio gaminio 
prijunkite pateiktą radijo anteną.

ANTENA

FM

Maitinimo prijungimas
Prijunkite maitinimo laidą prie lizdo sienoje.

NUOLATINĖS 
SROVĖS ĮVESTIS

Dėmesio

 Gaminio pažeidimo pavojus! Įsitikinkite, kad maitinimo 
įtampa atitinka įtampą, nurodytą įrenginio gale arba 
apačioje.

 Elektros smūgio pavojus! Prieš prijungdami kintamosios 
srovės adapterį, įsitikinkite, kad adapterio kištuko 
konverteris tvirtai prijungtas. Kai Iš rozetės traukiate KS 
maitinimo adapterį, visada traukite suėmę už kištuko, o 
ne laido.

 Prieš prijungdami kintamosios srovės adapterį įsitikinkite, 
kad pilnai sujungėte visas kitas jungtis.

Produkto pastatymas
Prieš statydami šį produktą ant stalo, prie 
pagrindinio įrenginio prijunkite tiekiama stalinį 
stovą kaip parodyta žemiau.

Patarimas

 Jei produktą montuosite ant sienos, žr. pridedamą 
montavimo prie sienos informacinį lapą.
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Nuotolinio valdymo pultelio 
parengimas

Dėmesio

 Gaminio pažeidimo pavojus! Kai nuotolinio valdymo 
pultas ilgai nenaudojamas, išimkite baterijas.

 Baterijose yra cheminių medžiagų ir jas reikia tinkamai 
išmesti.

Norėdami įdėti nuotolinio valdymo pulto 
bateriją:

1  Atidarykite baterijų 
skyrių

2  Įdėkite pateiktas 
2 AAA baterijas 
teisingai nustatę 
poliškumą (+/-) kaip 
Indikatorius

3  Uždarykite baterijų 
skyrių

Maitinimo įjungimas
Spauskite .

  Įjungus įrenginį, nustatoma paskutinis 
pasirinktas šaltinis.

Norėdami įjungti budėjimo režimą, vėl 
spauskite .

  Švieslentė prigesinama.
  Rodomas laikas ir data (jei nustatyti).

Pastaba

 Jei sistema nenaudojama 15 minučių, radijo aparatas 
budėjimo režimą įjungs automatiškai.

Norėdami perjungti į pagrindinį rodinį:

1  Spauskite .

  Švieslentės vaizdas bus toks kaip 
parodyta toliau:

Interneto radijo aparatas

2  Spausdami navigacijos mygtukus, pasirinkite 
meniu parinktis.

Pradinės sąrankos atlikimas
Norėdami sukonfigūruoti paprastus nustatymus, 
vadovaukitės toliau pateiktomis instrukcijomis.
Jei norite klausytis interneto radijo, pirmiausiai 
turite nustatyti Wi-Fi ryšį. Wi-Fi saugoma sąranka 
(angl. Wi-Fi Protected Setup, WPS) yra „Wi-Fi  
Alliance“ sukurtas standartas, skirtas būtų 
paprasta namuose suformuoti saugius belaidžius 
tinklus. Jei jūsų belaidis maršrutizatorius palaiko 
WPS, galite greitai ir saugiai prijungti radijo 
aparatą prie maršrutizatoriaus naudodami 
vieną iš dviejų sąrankos būdų: Konfigūracija 
paspaudžiant mygtuką (PBC) arba asmeninis 
idenfikacinis numeris (PIN).
Jei WPS nepalaikomas, yra kitas būtas prijungti 
radijo aparatą prie belaidžio maršrutizatoriaus.

Pastaba

 Prieš prisijungdami prie tinklo, apie tinklo maršrutizatorių 
sužinokite daugiau. 

 Patikrinkite, ar įjungtas jūsų namų Wi-Fi tinklas.

1  Pirmą kartą įjungus produktą, pasirodys 
ekranas.

2  Spauskite .

3  Bus rodoma [Language] (kalba).
 Spausdami navigacijos mygtukus 

pasirinkite pageidaujamą kalbą.
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4  Bus rodomas [Privacy notice] (privatumo 
pranešimas).

 Spauskite [Select] (pasirinkti) arba 
[OK], kad patvirtintumėte.

5  Bus rodomas [Setup wizard] (sąrankos 
vedlys).

 Norėdami sukonfigūruoti paprastus 
nustatymus, vadovaukitės toliau 
pateiktomis instrukcijomis.

6  Kai rodomas [Setup wizard] (sąrankos 
vedlys), 

 Spausdami navigacijos mygtukus 
pasirinkite [YES] (taip) ir pradėkite 
sąranką.

 Spauskite [Select] (pasirinkti) arba 
[OK], kad patvirtintumėte. Jei 
pasirinksite [NO] (ne), vedlio įvykdymo 
užklausa bus pateikta kitą kartą.

7  Kai rodomas [12/24 hour format] 
(12 / 24 val. formatas),

 Spauskite navigacijos mygtukus, 
kad pasirinktumėte 12 arba 24 
valandų formatą, tada spauskite 
[Select] (pasirinkti) arba [OK], kad 
patvirtintumėte.

8  Kai rodomas [Auto update] (automatinio 
naujinimo) sąrašas,

 Spauskite navigacijos mygtukus, 
kad pasirinktumėte norimą laiko 
naujinimo būdą, tada spauskite mygtuką 
[Select] (pasirinkti) arba [OK], kad 
patvirtintumėte. 

[Update from DAB] (naujinimas iš DAB): 
Sinchronizuokite laiką su DAB stotimis.
[Update from FM] (naujinimas iš FM): 
Sinchronizuokite laiką su FM stotimis.
[Update from Network] (naujinimas iš tinklo): 
Sinchronizuokite laiką su interneto radijo stotimis.

  Jei pasirenkamas [Update from Network] 
(naujinimas iš tinklo), pakartokite 6 veiksmą, 
kad nustatytumėte laiko juostą, o tada 
pakartokite 6 veiksmą, kad nustatytumėte 
vasaros laiką ir nustatykite, ar produktas 
visada bus prijungtas prie tinklo.

[No update] (jokio naujinimo): Išjungti laiko 
sinchronizavimą.

  Jei pasirenkama [No update] (jokio 
naujinimo), pakartokite 7 veiksmą, kad 
nustatytumėte datą ir laiką.

9  Kai rodoma [Set timezone] (nustayti laiko 
juostą),

 Spauskite navigacijos mygtukus, kad 
pasirinktumėte laiko juostą, kurioje esate.

10  Kai rodoma [Daylight savings] (vasaros 
laikas),

 Spauskite navigacijos mygtukus, 
kad pasirinktumėte [YES] (taip) ir 
naudotumėte vasaros laiką.

 Spauskite OK, kad patvirtintumėte.
 Jei pasirinksite [NO] (ne), vedlio 

įvykdymo užklausa bus pateikta kitą 
kartą.

11  Kai rodoma [Network settings] (tinklo 
nustatymai),

 Spauskite navigacijos mygtukus, kad 
pasirinktumėte [YES] (taip) ir visada 
būtumėte prisijungę prie tinklo.

 Spauskite OK, kad patvirtintumėte.
  Radijas pradeda automatiškai 

ieškoti belaidžių tinklų. 
  Pasirodys galimų Wi-Fi tinklų 

sąrašas.

12  Kai rodoma [SSID],
 Paspauskite navigacijos mygtukus, kad 

pasirinktumėte tinklą.
 Paspauskite [OK], kad pasirinktumėte 

prisijungimo prie belaidžio 
maršrutizatoriaus būdą.

WPS sąranka
Paspauskite ant belaidžio maršrutizatoriaus esantį 
WPS mygtuką. Ant produkto paspauskite [Select] 
(pasirinkti), kad galėtumėte tęsti.
 [Push Button] (spausti mygtuką): Pasirinkite 

šią parinktį, jei belaidis maršrutizatorius 
palaiko WPS ir PBC nustatymo 
metodą. Jums bus pasiūlyta paspausti 
maršrutizatoriaus jungimo mygtuką ir tada 
paspausti [OK], kad galėtumėte tęsti.

 [Pin]: Pasirinkite šią parinktį, jei belaidis 
maršrutizatorius palaiko WPS ir PIN 
sąrankos metodą. Radijas sugeneravo 
8 skaitmenų kodo numerį, kurį galite įvesti į 
maršrutizatorių.
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 [Skip WPS] (praleisti WPS): Pasirinkite 
šią parinktį, jei belaidis maršrutizatorius 
nepalaiko WPS. Jūsų bus paprašyta įvesti 
Wi-Fi tinklo raktą.

13  Kaip nurodyta ekrano skydelyje, paspauskite 
WPS mygtuką arba įveskite belaidžio 
maršrutizatoriaus PIN arba įveskite raktą, 
kad prisijungtumėte prie tinklo (rodomos 
parinktys priklauso nuo jūsų tinklo tipo ir 
naudojamos tinklo apsaugos).

 Įvesdami tinklo raktą, norėdami 
pasirinkti ženklą, paspauskite navigacijos 
mygtukus, tada paspauskite [OK], kad 
patvirtintumėte.

 Norėdami atšaukti, spauskite 
navigacijos mygtukus, kad pasiektumėte 
[CANCEL] (atšaukti), tada spauskite 
[OK], kad patvirtintumėte.

 Norėdami ištrinti savo įrašą, 
spauskite navigacijos mygtukus, kad 
nustatytumėte [BKSP], tada spauskite 
[OK], kad patvirtintumėte.

 Norėdami užbaigti procesą, spauskite 
[MENU]. Jei tinklo ryšys užmegztas, 
rodoma [Connected] (prisijungta).

14  Kai rodoma [Setup wizard completed] 
(sąrankos vedlys užbaigtas), spauskite [OK], 
kad išeitumėte iš sąrankos.

Pastaba

 Kai kuriems Wi-Fi maršrutizatoriams, WPS mygtuką reikia 
palaikyti, kad būtų užmegztas Wi-Fi ryšys. Išsamesnės 
informacijos ieškokite konkrečių maršrutizatorių 
naudotojų vadovuose. 

 Norėdami vėl paleisti sąrankos vedlį, pasirinkite [System 
settings] (sistemos nustatymai) > [Setup wizard] 
(sąrankos vedlys) meniu (žr. skirsnį „Sistemos nustatymų 
meniu naudojimas“).

4 Interneto radijo 
klausymasis

Pastaba

 Patikrinkite, ar įjungtas jūsų namų Wi-Fi tinklas.

Per radiją interneto ryšiu gali groti tūkstančiai 
radijo stočių iš viso pasaulio.

Meniu naudojimas interneto 
radijo režimo stočių sąraše
Kai bus užmegztas interneto ryšys, pamatysite 
rodomų stočių sąrašą. Pasirinkite vieną, kad 
pradėtumėte transliaciją.

1  Pasirinkite interneto radijo režimą. 
  Radijas pradeda jungtis prie anksčiau 

naudoto tinklo ir tada nuskaito jūsų 
paskutinę klausytą interneto radijo stotį. 

  Jei tinklo ryšys anksčiau nebuvo 
užmegztas, radijas automatiškai pradeda 
ieškoti belaidžių tinklų (norėdami 
užmegzti tinklo ryšį, žiūrėkite 
pasirinkimą „Pradėti“> „Atlikti pradinį 
nustatymą“ arba „Naudoti sistemos 
nustatymų meniu“> „Koreguoti tinklo 
nustatymus“).

2  Spauskite , kad patektumėte į pagrindinį 
meniu. 

3  Paspauskite navigacijos mygtukus, kad 
pasirinktumėte meniu parinktis:

[Station list] (stočių sąrašas): Nustatykite visas 
galimas interneto radijo stotis.
[System settings] (sistemos nustatymai): 
Sureguliuokite sistemos parametrus (tas pats 
meniu variantas visiems darbo režimams. 
Norėdami gauti daugiau informacijos, skaitykite 
skyrių „Sistemos nustatymų meniu naudojimas“).
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[Main menu] (pagrindinis meniu): Įeiti į pagrindinį 
meniu (ta pati meniu parinktis visiems darbo 
režimams. Norėdami gauti daugiau informacijos, 
skaitykite skyrių „Pagrindinio meniu naudojimas“).

4  Norėdami pasirinkti parinktį spauskite [OK].

5  Pakartokite 3–4 veiksmus, jei viena iš 
parinkčių yra papildoma parinktis.

 Norėdami grįžtį į ankstesnį meniu, 
spauskite .

[Station list] (stočių sąrašas)
[China] (Kinija): Klausykite bet kokių Kinijoje 
esančių interneto radijo stočių, kuriose grojama 
pop muzika, klasikinė muzika, verslo naujienos ir 
pan.
[Stations] (stotys)
[History] (istorija): Naršykite interneto radijo 
stotis pagal istoriją.
[Search] (paieška): Ieškokite interneto 
radijo stočių. Norėdami ieškoti, paspauskite 
navigacijos mygtukus, kad įvestumėte raktinį žodį 
pasirinkdami ženklus, tada paspauskite [SELECT] 
(pasirinkti).
[Location] (vieta): Naršykite interneto radijo 
stotis pagal vietą.
[Popular] (populiaru): Prisijunkite prie 
populiariausių stočių internete.
[Discover] (atrasti): Pabandykite atrasti interneto 
radijo stočių sąrašą.

Interneto radijo stočių saugojimas

Pastaba

 Galite saugoti ne daugiau kaip 20 interneto radijo stočių.

1  Interneto radijo režimu prisijunkite prie 
interneto radijo stoties.

2  Spauskite ir 2 sekundes laikykite [PRESET] 
(iš anksto nustatyta).

  Parodomas iš anksto nustatytų stočių 
sąrašas.

3  Paspauskite navigacijos mygtukus, kad 
pasirinktumėte iš anksto nustatytą numerį, 
tada paspauskite [SELECT] (pasirinkti, kad 
patvirtintumėte).

  Rodoma [Preset stored] (iš anksto 
nustatytos stotys išsaugotos).

  Stotis saugoma pasirinktoje pozicijoje.

Iš anksto nustatytos interneto 
radijo stoties pasirinkimas

1  Interneto radijo režimu paspauskite 
[PRESET] (iš anksto nustatyta). 

2  Paspauskite navigacijos mygtukus, kad 
pasirinktumėte numerį, tada paspauskite 
[SELECT] (pasirinkti), kad patvirtintumėte.

Interneto radijo stoties 
informacijos rodymas
Klausydamiesi interneto radijo, pakartotinai 
spauskite ir palaikykite [INFO] norėdami pereiti 
šią informaciją (jei yra):
 Atlikėjo ir kūrinio pavadinimas
 Stoties aprašymas
 Stoties žanras ir vieta
 Kodekas ir diskretizavimo dažnis
 Atkūrimo buferis
 Data

Pastaba

 Jei per 15 minučių nespaudžiamas joks mygtukas, meniu 
išjungiamas.

 Stočių sąrašai ir submeniu laikas nuo laiko gali keistis ir 
priklauso nuo vietos.

5 Klausyti Spotify

 Naudokite telefoną, planšetinį kompiuterį ar 
kompiuterį kaip nuotolinį Spotify valdymo 
pultą.

 Eikite į www.spotify.com/connect, kad 
sužinotumėte kaip.

 Spotify programinei įrangai reikalingos 
trečiųjų šalių licencijos, kurias rasite čia: 
www.spotify.com/connect/third-party-
licenses/
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6 DAB radijo 
klausymasis

DAB radijo stoties nustatymas
Pirmą kartą pasirinkus DAB radijo režimą arba jei 
stočių sąrašas tuščias, radijas automatiškai atlieka 
visą nuskaitymą.

1  Spauskite , kad patektumėte į pagrindinį 
meniu. 

2  Paspauskite navigacijos mygtukus, kad 
pasirinktumėte meniu parinktis, tada 
pasirinkite [DAB] režimą.

  Rodomas [Scan] (nuskaityti).
  Radijas automatiškai nuskaito ir saugo 

visas DAB radijo stotis, ir tuomet 
transliuoja pirmą pasiekiamą stotį.

  Stočių sąrašas išsaugomas radijo 
atmintyje. Kitą kartą įjungus radijo 
aparatą stočių nuskaitymas nevykdomas.

Stoties pasirinkimas iš 
pasiekiamų stočių sąrašo
DAB režime paspauskite navigacijos mygtukus, 
kad galėtumėte naršyti po galimas DAB stotis.

Patarimas

 Stotys laikas nuo laiko gali keistis. Norėdami atnaujinti 
stočių sąrašą, pasirinkite meniu [Scan] (nuskaityti), kad 
būtų atliktas visas nuskaitymas.

DAB radijo stočių saugojimas

Pastaba

 DAB transliacijoje laikas nuo laiko pridedamos naujos 
stotys ir paslaugos. Jei norite, kad naujos DAB stotys ir 
paslaugos būtų pasiekiamos, reguliariai atlikite nuskaitymą.

 Galite saugoti ne daugiau kaip 20 DAB radijo stočių.

1  DAB režimu prisijunkite prie DAB radijo 
stoties.

2  Spauskite ir daugiau nei 2 sekundes laikykite 
[PRESET] (iš anksto nustatytas).

  Parodomas iš anksto nustatytų stočių 
sąrašas.

3  Paspauskite navigacijos mygtukus, kad 
pasirinktumėte iš anksto nustatytą numerį, 
tada paspauskite [SELECT] (pasirinkti) arba 
[OK], kad patvirtintumėte.

  Rodoma [Preset stored] (iš anksto 
nustatytos stotys išsaugotos).

  Stotis saugoma pasirinktoje pozicijoje.

Iš anksto nustatytos DAB 
radijo stoties pasirinkimas

1  DAB režime spauskite [PRESET] (iš anksto 
nustatyta).

2  Spauskite navigacijos mygtukus, kad 
pasirinktumėte numerį, tada spauskite 
[SELECT] (pasirinkti) arba [OK], kad 
patvirtintumėte.

DAB meniu pasirinkimas ir 
informacijos rodymas

1  DAB režimu spauskite [MENU], kad 
atvertumėte DAB meniu.

2  Norėdami perjungti meniu parinktis, 
paspauskite navigacijos mygtukus.

[Station list] (stočių sąrašas): Rodomos visos 
DAB radijo stotys. Jei stoties nerandama, radijas 
pradeda nuskaityti DAB stotis ir įtraukti jas į 
stočių sąrašą.
[Scan] (nuskaityti): Nuskaitykite ir saugokite visas 
prieinamas DAB + radijo stotis.
[Manual tune] (rankinis nustatymas): Rankiniu 
būdu nustatykite DAB + stotį.
[Prune invalid] (pašalinti neveikiančias): Iš stočių 
sąrašo pašalinkite neveikiančias stotis.
[DRC]: Suspauskite radijo signalo dinaminį 
diapazoną, kad padidėtų tylių garsų garsas, o 
garsiųjų garsų garsas būtų mažesnis.
[Station order] (stočių tvarka) Leidžia apibrėžti, 
kaip stotys yra išdėstytos slenkant stočių sąrašą.
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[System settings] (sistemos nustatymai): 
Koreguoti sistemos nustatymus.
[Main Menu] (pagrndinis meniu): Eikite į 
pagrindinį meniu (žr. Skirsnį „Pagrindinio meniu 
naudojimas“).

3  Parinkčiai pasirinkti spauskite [SELECT] 
(pasirinkti) arba [OK].

4  Jei yra papildoma parinktis, pakartokite 2–3 
veiksmus.

 Norėdami išjungti meniu, vėl spauskite 
[MENU] /[INFO].

[Prune invalid] (pašalinti neveikiančias)
  [Yes] (taip): Iš stočių sąrašo pašalinti 

neveikiančias stotis.
  [No] (ne): Grįžtį į ankstesnį meniu.

[DRC]
  [DRC high] (DRC aukštas): Įjunkite DRC 

aukštu lygiu (triukšmingoje aplinkoje 
rekomenduojama numatytoji parinktis).

  [DRC low] (DRC žemas): Įjunkite DRC 
žemą lygį.

  [DRC o�] (DRC išjungtas): Išjunkite DRC.
[Station order] (stočių tvarka)

  [Alphanumeric] (abėcėlinė): Stotis išdėstykite 
abėcėlės tvarka (numatytasis nustatymas).

  [Ensemble] (kartu): Išvardykite stočių grupes, 
kurios transliuojamos kartu toje pačioje 
grupėje (t. y. BBC ar pietų Velso vietinė).

Pastaba

 Jei per 15 minučių nespaudžiamas joks mygtukas, meniu 
išjungiamas.

DAB+ informacijos rodymas
Klausydamiesi DB radijo, pakartotinai spauskite 
[MENU] / [INFO], kad būtų rodoma įvairi 
informacija (jei yra).
 Stoties pavadinimas
 Dinaminės etiketės segmentas (DLS)
 Signalo stiprumas
 Programos tipas (PTY)
 Rinkinio pavadinimas
 dažnis
 Signalo klaidų lygis
 Bitų dažnis ir garso būsena
 Kodekas
 Laikas ir data

7 FM radijo 
klausymasis

FM radijo bangų stočių 
paieška

1  Pagrindiniame meniu pasirinkite [FM] 
režimą.

2  Spauskite ir laikykite (  arba ) daugiau 
nei 2 sekundes.

  Radijas automatiškai nustato į FM radijo 
stotį, kurioje stiprus priėmimas.

3  2 veiksmą kartokite norėdami nustatyti 
daugiau stočių.

  Norėdami nustatyti silpną radijo stotį: 
Pakartotinai spauskite ir laikykite 
(  arba ), pakartotinai, kol rasite 
optimalų priėmimo signalą.

FM radijo stočių saugojimas

Pastaba

 Galite saugoti ne daugiau kaip 20 FM radijo stočių.

1  FM režime prisijunkite prie FM stoties.

2  Spauskite ir 2 sekundes laikykite [PRESET] 
(iš anksto nustatyta), kol bus rodoma [Save 
to Preset] (išsaugoti į iš anksto nustatytų 
stočių sąrašą).

3  Paspauskite navigacijos mygtukus, kad šiai 
radijo stočiai priskirtumėte skaičių nuo 1 iki 
20, tada paspauskite [SELECT] (pasirinkti), 
kad patvirtintumėte.

  Rodoma [Preset stored] (iš anksto 
nustatytos stotys išsaugotos).

4  Kartokite 1-3 veiksmus norėdami 
programuoti daugiau stočių.

Pastaba

 Norėdami perrašyti užprogramuotą stotį, į jos vietą 
įrašyktie kitą stotį.



12 LT

Pasirinkti iš anksto nustatytą 
FM radijo stotį

1  FM režime spauskite [PRESET] (iš anksto 
nustatyta).

2  Paspauskite navigacijos mygtukus, kad 
pasirinktumėte numerį, tada paspauskite 
[SELECT] (pasirinkti), kad patvirtintumėte.

Meniu naudojimas FM režime

1  FM režime spauskite [MENU], kad 
atidarytumėte FM meniu.

2  Paspauskite navigacijos mygtukus, norėdami 
pereiti per meniu parinktis:

[Scan setting] (nuskaitymo nustatymas)
[Audio setting] (garso nustatymas)
[System settings] (sistemos nustatymai): 
Sureguliuokite sistemos parametrus (žr. skirsnį 
„Sistemos nustatymų meniu naudojimas“).
[Main menu] (pagrindinis meniu): Eikite į 
pagrindinį meniu (žr. skirsnį „Pagrindinio meniu 
naudojimas“).

3  Norėdami pasirinkti parinktį, spauskite 
[SELECT] (pasirinkti).

4  Pakartokite 2–3 veiksmus, jei viena iš 
parinkčių yra papildoma parinktis.

 Norėdami grįžti į ankstesnį meniu, 
spauskite [MENU].

[Scan setting] (nuskaitymo nustatymas)
[Strong stations only?] (tik stipraus ryšio stotys?)

  [YES] (taip): Nuskaitykite FM radijo stotis 
tik su stipriais signalais.

  [NO] (ne): Nuskaitykite visas galimas FM 
radijo stotis.

[Audio setting] (garso nustatymas)
[Listen in Mono only?] (klausytis tik mono 
režimu?)

  [YES] (taip): Pasirinkite mono transliaciją
  [NO] (ne): Pasirinkite stereo transliaciją

Pastaba

 Jei per 15 minučių nespaudžiamas joks mygtukas, meniu 
išjungiamas.

RDS informacijos rodymas
RDS (radijo duomenų sistema) yra paslauga, 
leidžianti FM stotims rodyti papildomą 
informaciją. Jei klausysitės FM stoties su RDS 
signalu, pasirodys RDS piktograma ir stoties 
pavadinimas.

1  Nustatykite RDS stotį.

2  Pakartotinai spauskite [MENU] / [INFO], 
kad rodytumėte įvairią RDS informaciją (jei 
yra):

 Stoties pavadinimas
 Radijo tekstiniai pranešimai
 Programos tipas
 Dažnis
 Data
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8 Atkūrimas 
iš įrenginių 
su įjungtu 
Bluetooth

1  Spauskite , nuotolinio valdymo pultu 
pasirinkti Bluetooth šaltinį.

  Rodomas [BT].
  Bluetooth LED indikatorius mirksi 

mėlynai.

2  Savo prietaise, palaikančiame išplėstinį 
garso paskirstymo profilį (A2DP), įjunkite 
Bluetooth ir ieškokite Bluetooth įrenginių, 
kuriuos galima susieti (žr. Bluetooth 
įrenginio vartotojo vadovą).

3  Pasirinkite „Philips M2805“ Bluetooth 
įrenginyje ir, jei reikia, įveskite „0000“ kaip 
susiejimo slaptažodį.

  Jei nepavyksta rasti „Philips M2805“ 
arba negalite susieti su šiuo produktu, 
spauskite ir daugiau nei 2 sekundes 
laikykite , kad įjungtumėte siejimo 
režimą.

  Sėkmingai susiejus ir sujungus, Bluetooth 
LED indikatorius šviečia mėlynai.

4  Leiskite garso įrašą prijungtame įrenginyje.
  Garsas perduodamas iš Bluetooth 

įrenginio į šį produktą.
Norėdami atjungti įrenginį su Bluetooth, išjunkite 
savo prietaiso Bluetooth.

Pastaba

 Suderinamumas su visais Bluetooth įrenginiais nėra 
garantuotas.

 Bet kokia kliūtis tarp įrenginio ir Bluetooth įrenginio gali 
sumažinti veikimo diapazoną.

 Maksimalus darbinis nuotolis tarp šio įrenginio ir 
Bluetooth įrenginio yra apie 10 metrų (33 pėdos). 

 Šis įrenginys gali įsiminti iki 8 anksčiau prijungtų Bluetooth 
įrenginių.

9 Sistemos 
nustatymų meniu 
naudojimas

1  Darbo režime spauskite , kad 
atvertumėte pagrindinį meniu.

2  Spauskite navigacijos mygtukus, norėdami 
pereiti per meniu parinktis.

3  Pasirinkite [System settings] (sistemos 
nustatymai), tada spauskite [OK], kad 
patvirtintumėte.

4  Norėdami pasirinkti parinktį, pakartokite 
2–3 veiksmus.

[Equaliser] (ekvalaizeris): Pasirinkite ekvalaizerio 
režimą.
[Network] (tinklas): Įjunkite, kad užmegztumėte 
tinklo ryšį.
[Time/Date] (laikas / data): Nustatykite laiką ir 
datą.
[Language] (kalba): Pasirinkite sistemos kalbą.
[Factory Reset] (gamyklinių nustatymų 
atkūrimas): Grąžinkite radijo nustatymus į 
numatytuosius parametrus.
[Software update] (programinės įrangos 
naujinimas): Patikrinkite programinės įrangos 
atnaujinimo informaciją.
[Setup wizard] (sąrankos vedlys): Nurodykite 
atlikti pradinę sąranką.
[Info]: Programinės įrangos versijos tikrinimas.
[Privacy Policy] (privatumo politika): Peržiūrėkite 
privatumo pranešimą.
[Backlight] (foninis apšvietimas): Sureguliuokite 
foninio apšvietimo parametrus.

Pastaba

 Jei per 15 minučių nespaudžiamas joks mygtukas, meniu 
išjungiamas.
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Sistemos kalbos nustatymas
1  Pasirinkite [System settings] (sistemos 

nustatymai) > [Language] (kalba)
  Rodomas kalbų sąrašas.

2  Spauskite navigacijos mygtukus, norėdami 
pereiti per meniu parinktis.

3  Spauskite [SELECT] (pasirinkti), kad 
patvirtintumėte.

Sistemos nustatymų koregavimas
1  Pasirinkite [System settings] (sistemos 

nustatymai) > [Network] (tinklas). 

2  Spauskite navigacijos mygtukus, norėdami 
pereiti per meniu parinktis.

3  Spauskite [SELECT] (pasirinkti), kad 
patvirtintumėte.

[Network wizard] (tinklo vedlys): Nurodykite 
užmegzti tinklo ryšį.
[PBC Wlan setup] (PBC WLAN sąranka): 
Pasirinkite šią parinktį, jei belaidis maršrutizatorius 
palaiko WPS ir PBC nustatymo metodą.
[View settings] (peržiūrėti nustatymus): 
Peržiūrėkite dabartinę tinklo informaciją.
[Manual settings (rankiniai nustatymai)]
[DHCP enable] (DHCP įjungtas): Priskirkite IP 
adresą automatiškai.
[DHCP disable] (DHCP išjungtas): Priskirkite IP 
adresą rankiniu būdu.
[NetRemote PIN Setup] (NetRemote PIN 
sąranka): Nustatyti tinklo nuotolinio įvedimo 
slaptažodį.
[Network profile] (tinklo profilis): Parodykite 
tinklų, kuriuos prisimena radijas, sąrašą.
[Clear network settings] (išvalyti tinklo 
nustatymus): Išvalyti tinklo nustatymų pasirinkimą.
[Keep network connected?] (ar išlikti prisijungus 
prie tinklo?): Pasirinkite, ar norite, kad tinklas 
būtų prijungtas.

Laiko / datos nustatymas
1  Pasirinkite [System settings] (sistemos 

nustatymai) > [Time/Date] (laikas / data). 

2  Spauskite navigacijos mygtukus, norėdami 
pereiti per meniu parinktis.

3  Spauskite [SELECT] (pasirinkti), kad 
patvirtintumėte.

[Set Time/Date] (nustatyti laiką / datą): 
Nustatykite laiką ir datą.
[Auto update] (automatinis naujinimas)
[Update from DAB] (naujinti iš DAB): 
Sinchronizuokite laiką su DAB stotimis.
[Update from FM] (naujinti iš FM): 
Sinchronizuokite laiką su FM stotimis.
[Update from Network] (naujinti iš tinklo): 
Sinchronizuokite laiką su interneto radijo stotimis.
[No Update] (jokio naujinimo): Išjungti laiko 
sinchronizavimą.
[Set format] (žiūrėti formatą): Nustatykite 12 / 
24 valandų formatą.
[Set timezone] (nustatyti laiko juostą): 
Nustatykite laiko juostą.
[Daylight saving] (vasaros laikas): Įjunkite arba 
išjunkite vasaros laiką.

Pastaba

 Jei atnaujinate laiką iš DAB ar FM, vasaros laiko parinktis 
neturi jokios įtakos.

 Jei atnaujinate iš tinklo, nustatykite laiko juostą.

Visų nustatymų pradinių 
verčių grąžinimas
1  Pasirinkite [System settings] (sistemos 

nustatymai)> [Factory Reset] (gamyklinių 
nustatymų atkūrimas).

2  Spauskite navigacijos mygtukus, norėdami 
pereiti per meniu parinktis.

3  Spauskite [SELECT] (pasirinkti), kad 
patvirtintumėte.

[Yes] (taip): Grąžinkite radijo nustatymus į 
numatytuosius parametrus.
[No] (ne): Grįžtį į ankstesnį meniu.

Programinės įrangos 
informacijos patikrinimas 
ir programinės-aparatinės 
įrangos naujinimas (jei yra)
1  Pasirinkite [System settings] (sistemos 

nustatymai) > [Software update] 
(programinės įrangos naujinimas).
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2  Spauskite navigacijos mygtukus, norėdami 
pereiti per meniu parinktis.

3  Spauskite [SELECT] (pasirinkti), kad 
patvirtintumėte.

[Auto-check setting] (automatinės patikros 
nustatymas): Pasirinkite, ar periodiškai tikrinsite 
naujas programinės įrangos versijas.
[Check now] (patikrinti dabar): Nedelsdami 
patikrinkite naujas programinės įrangos versijas.

Pastaba

 Jei radijas aptinka, kad yra nauja programinė įranga, 
bus pateikta užklausa, ar norite atnaujinti. Jei sutiksite, 
nauja programinė įranga bus atsisiųsta ir įdiegta. Prieš 
atnaujindami programinę įrangą, įsitikinkite, kad radijas 
prijungtas prie stabilaus maitinimo tinklo. Maitinimo 
atjungimas programinės įrangos atnaujinimo metu gali 
sugadinti gaminį.

Programinės įrangos versijos 
tikrinimas
1  Pasirinkite [System settings] (sistemos 

nustatymai) > [Info].

2  Paspauskite naršymo mygtukus, norėdami 
pereiti per meniu parinktis.

3  Spauskite [SELECT] (pasirinkti), kad 
patvirtintumėte.

  Bus rodoma dabartinė programinės 
įrangos versija.

Sistemos nustatymų koregavimas
1  Pasirinkite [System settings] (sistemos 

nustatymai) > [Backlight] (foninis 
apšvietimas). 

2  Spauskite navigacijos mygtukus, norėdami 
pereiti per meniu parinktis.

3  Spauskite mygtuką [SELECT] (pasirinkti), 
kad patvirtintumėte.

[Timeout] (aktyvus laikas): Pasirinkite ekrano 
foninio apšvietimo laiko intervalą.
[On level] (įjungimo lygmuo): Pasirinkite foninio 
apšvietimo ryškumą.
[Dim level] (prigesinimo lygmuo): Pasirinkite 
ekrano ryškumo lygį iš Medium (vidutinis), Low 
(mažas) ir O� (Išjungtas).

10 Pagrindinio 
sistemos meniu 
naudojimas

1  Darbo režime spauskite , kad 
atidarytumėte aukščiausio lygio meniu.

2  Spauskite navigacijos mygtukus, norėdami 
pereiti per meniu parinktis.

3  Pasirinkite [Main menu] (pagrindinis meniu).

4  Spauskite [OK], kad patvirtintumėte.

5  Norėdami pasirinkti parinktį, pakartokite 
2–3 veiksmus:

[Internet radio] (interneto radijas): Pasirinkite 
interneto radijo režimą.
[Spotify]: Pasirinkite Spotify režimą
[DAB]: Pasirinkite DAB režimą.
[FM]: Pasirinkite FM režimą.
[Bluetooth]: Pasirinkite FM režimą.
[Sleep] (automatinis išjungimas): Nustatykite 
automatinio išjungimo laikmatį.
[Alarm] (žadintuvas): Nustatykite žadintuvo 
signalo laikmatį.
[System Settings] (sistemos nustatymai): 
Sureguliuokite sistemos parametrus (žr. Skirsnį 
„Sistemos nustatymų meniu naudojimas“).

Pastaba

 Jei per 15 minučių nespaudžiamas joks mygtukas, meniu 
išjungiamas.

 Taip pat galite paspausti šaltinio mygtuką norėdami 
pasirinkti režimą: Interneto radijas, Spotify, DAB radijas, 
FM radijas ar Bluetooth.

Laikrodžio ir žadintuvo 
nustatymas
Šis gaminys gali būti naudojamas kaip žadintuvas.

1  Darbo režime spauskite [MENU], kad 
pasiektumėte aukščiausio lygio meniu.

2  Spauskite navigacijos mygtukus, norėdami 
pereiti per meniu parinktis.
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3  Pasirinkite [Alarms] (žadintuvai). 
  Jei laikrodis nenustatytas, pranešimas 

paragins jus nustatyti.

4  Spauskite [OK], kad tęstumėte.
  Mirksi dienos skaitmuo.

5  Paspauskite navigacijos mygtukus, kad 
nustatytumėte dieną, tada paspauskite [OK], 
kad tęstumėte.

  Mirksi mėnesio skaitmuo.

6  Pakartokite 5 veiksmą, norėdami atitinkamai 
nustatyti mėnesį, metus ir laiką. 

  Rodomos parinktys [Alarm 1: o� 
[00:00]] ir [Alarm 2: o� [00:00]].

7  Pakartokite 5 veiksmą, kad pasirinktumėte 
[Alarm 1: o� [00:00]] > [Enable] (įjungti) 
arba [O�] (išjungti).

8  Pakartokite 5 veiksmą, kad įjungtumėte ar 
išjungtumėte žadintuvo laikmatį:

[O�] (išjungti): Išjunkite žadintuvo signalo laikmatį.
[Daily] (kasdien): Žadintuvas skamba kasdien.
[Once] (kartą): Žadintuvas skamba tik kartą.
[Weekends] (savaitgaliais): Žadintuvas skamba 
kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį.
[Weekdays] (darbo dienomis): Žadintuvas 
skamba kiekvieną dieną nuo pirmadienio iki 
penktadienio.

9  Pakartokite 5 veiksmą, kad pasirinktumėte 
[Time] (laikas), tada nustatykite žadintuvo 
laiką.

10  Pakartokite 5 veiksmą, kad pasirinktumėte 
[Mode] (režimas), tada pasirinkite žadintuvo 
šaltinį.

[Buzzer] (garsinis signalas): Pasirinkite garsinį 
signalą kaip žadintuvo šaltinį.
[Interneto radijas]: Kaip žadintuvo šaltinį 
pasirinkite paskutinę klausytą interneto radijo stotį.
[DAB]: Kaip žadintuvo šaltinį pasirinkite paskutinę 
klausytą DAB radijo stotį.
[FM]: Kaip žadintuvo šaltinį pasirinkite paskutinę 
klausytą FM radijo stotį.

11  Pakartokite 5 veiksmą, kad pasirinktumėte 
[Preset] (iš anksto nustatyta), tada pasirinkite 
paskutinę klausytą stotį arba iš anksto 
nustatytą radijo stotį kaip žadintuvo šaltinį.

12  Pakartokite 5 veiksmą, kad pasirinktumėte 
[Volume] (garsas), tada nustatykite 
žadintuvo garsumą.

13  Pakartokite 5 veiksmą, kad pasirinktumėte 
[Save] (išsaugoti), ir tada nustatomas 1 
žadintuvas.

14  Kartokite 7–13 veiksmus, kad nustatytumėte 
2 žadintuvą.

Pastaba

 Suaktyvinus žadintuvą, rodoma 1 arba 2 žadintuvo 
piktograma.

 Norėdami išjungti žadintuvą, spauskite ant produkto 
esantį ALARM mygtuką.

 Taip pat galite eiti į [System settings] (sistemos nustatymai) 
> [Time/Date] (laikas ir data), kad nustatytumėte laiką ir 
datą (žr „Sistemos nustatymų meniu naudojimas“ > „Set 
time/date“ (laiko / datos nustatymas)).

Automatinio išjungimo 
laikmačio nustatymas

1  Darbo režime spauskite MENU, kad 
atvertumėte aukščiausio lygio meniu.

2  Spauskite navigacijos mygtukus, norėdami 
pereiti per meniu parinktis.

3  Pasirinkite [Sleep] (automatinis išjungimas).

4  Paspauskite navigacijos mygtukus, kad 
galėtumėte slinkti automatinio išjungimo 
laikmačio laikotarpiu (minutėmis).

  Kai rodomas [Sleep OFF] (automatinis 
išjungimas IŠJUNGTAS), tai reiškia, kad 
automatinio išjungimo laikmatis yra 
išjungtas.

Automatinio išjungimo 
funkcija IŠJUNGTA 15MINS

60MINS

30MINS

45MINS
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11 Gaminio 
informacija

Pastaba

 Informacija apie gaminį gali būti keičiama be išankstinio 
įspėjimo.

Nominali išėjimo galia 
(stiprintuvas)

Viso 10 W (vid. kv. v.)

Akustinis dažninis 
atsakas

63 Hz–20 kHz

Garsiakalbio tvarkyklė 2 x 2,75" pilnas intervalas, 6 Ω
Boso stiprinimas 2 x boso prievadai
Wi-Fi protokolas 802.11a/b/g/n
Wi-Fi dažnio juosta 2412 - 2472 MHz
Maksimali perdavimo 
galia 

15,08 dBm

Bluetooth versija V4.2
Palaikomi Bluetooth 
profiliai

A2DP V1.3, AVRCP V1.6

Bluetooth dažnių juosta 
/ Išvesties galia

2402–2480 MHz ISM juosta 
/ ≤ 4 dBm (1 klasė)

Imtuvo dažnių 
diapazonas.

FM 87,5–108 MHz; DAB 
174,928 MHz–239,2 MHz

Iš anksto nustatytos 
stotys

20

AUX IN įvesties lygis 600 mV +/- 100 mV vid. kv. v.
Ausinės 3,5 mm lizdas

Maitinimas

Modelis („Philips“ KS 
maitinimo adapteris)

AS190-090-AD190

įvestis 100-240 V~, 50/60 Hz, 0,7 A
Išvestis Nuol. srovė 9,0 V, 1,9 A
Energijos sąnaudos 
darbo režimu

15 W

Energijos sąnaudos 
budėjimo režimu

< 1 W (laikrodžio rodymas 
išjungtas)

Matmenys
400 x 206 x 100 mm  
(be stovo)

Svoris 1,7 kg

12 Gedimų šalinimas

Įspėjimas

 Niekada nenuimkite gaminio korpuso

Kad garantija išliktų galiojanti, niekada 
nemėginkite taisyti įrenginio patys.
Jei kyla problemų naudojant šį produktą, 
prieš kreipdamiesi dėl remonto, patikrinkite 
šiuos punktus. Jei problema lieka neišspręsta, 
eikite į „Philips“ interneto svetainę  
(www.philips.com/support). Kai susisiekiate su 
„Philips“, įsitikinkite, kad įrenginys yra netoliese, o 
modelio numeris ir serijos numeris yra prieinami.

Neveikia (nėra maitinimo)
 Įsitikinkite, kad įrenginio kintamosios srovės 

laidas yra tinkamai prijungtas.
 Įsitikinkite, kad kintamosios srovės lizde yra 

maitinimas.
 Dėl energijos taupymo sistema automatiškai 

išsijungia 15 minučių po to, kai baigiasi 
takelio atkūrimas ir nebeatliekama jokių 
veiksmų.

Nėra garso
 Reguliuokite garsą.

Nuotolinis valdymo pultelis neveikia
 Prieš paspausdami bet kurį funkcijų mygtuką, 

nuotoliniu valdymo pulteliu pasirinkite 
tinkamą šaltinį, o ne pagrindinį įrenginį.

 Sumažinkite atstumą tarp nuotolinio 
valdymo pulto ir įrenginio.

 Įdėkite baterijos taip, kad jų poliškumas 
išliktų toks, koks nurodyta.

 Pakeiskite baterijas.
 Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą tiesiai 

į jutiklį, esantį įrenginio priekyje.

Blogas radijo signalo priėmimas
 Padidinkite atstumą tarp įrenginio ir 

televizoriaus ar kitų spinduliuotės šaltinių.
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Vienkartinių baterijų išėmimas.
Informacijos apie vienkartinių baterijų išėmimą 
rasite baterijų montavimo skyriuje.
Aplinkos apsaugos informacija
Nebuvo pateikta jokia nereikalinga pakuotė. Mes 
stengėmės, kad pakuotę būtų lengva atskirti į tris 
medžiagas: kartoną (dėžutę), polistireno putas 
(apsaugą) ir polietileną (maišus, apsauginį putų 
lakštą). 
Jūsų sistema susideda iš medžiagų, kurias galima 
perdirbti ir pakartotinai naudoti, jei ją išardo 
specializuota įmonė. Laikykitės vietinių taisyklių 
dėl pakavimo medžiagų, išeikvotų baterijų ir senų 
įrenginių šalinimo.

Bluetooth® žodinis prekių ženklas ir logotipai 
yra registruoti prekių ženklai, priklausantys 
„Bluetooth SIG, Inc.“, todėl minėtus ženklus 
„MMD Hong Kong Holding Limited“ 
naudoja pagal licenciją. Kiti prekių ženklai ir 
prekių pavadinimai priklauso atitinkamiems jų 
savininkams.
Spotify programinei įrangai reikalingos trečiųjų 
šalių licencijos, kurias rasite čia: 
www.spotify.com/connect/third-party-licenses/

Neteisėtos kopijos apsaugotos medžiagos 
kopijos, įskaitant kompiuterines programas, bylas, 
transliacijas ir garso įrašus, gali būti autorių teisių 
pažeidimas ir yra nusikaltimas. Ši įranga neturėtų 
būti naudojama šiems tikslams.
Kad garantija galiotų, niekada nebandykite patys 
taisyti gaminio. Jei kyla problemų naudojant 
šį gaminį, prieš kreipdamiesi dėl remonto, 
patikrinkite šiuos punktus. Jei problema lieka 
neišspręsta, eikite į „Philips“ interneto svetainę 
(www.philips.com/support). Kai susisiekiate su 
„Philips“, įsitikinkite, kad įrenginys yra netoliese, o 
modelio numeris ir serijos numeris yra prieinami.

5G WIFI
Įrenginys, veikiantis 5,15–5,35 GHz dažnių 
juostoje gali būti naudojamas tik patalpose. 
Apribojimo simbolis (piktograma yra išsaugota, 
kad būtų ribojamas naudojimas bet kurioje ES 
valstybėje. Prašome pašalinti, jei ES šalyse nėra 
apribojimų.
Parodytas pakuotėje arba vadove, įspėjimas 
apie apribojimą arba 10 straipsnio 2 dalies 
paaiškinimas (veikia bent vienoje šalyje) ir 10 (10) 
informacija apie apribojimus.

Dažnių juosta ir galia
Šis mobilusis telefonas siūlo šias dažnių juostas tik 
ES teritorijose ir maksimalią radijo dažnio galią.
„Bluetooth“: < 6 dBm
Wi-Fi 2,4 GHz juosta <16 dBm
5 GHz juosta 1~3 <19 dBm
5,8 G juosta < 7 dBm
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