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Svarīga informācija

Brīdinājums
• Nekad nenoņemiet šīs ierīces korpusu.
• Nekad neieeļļojiet nevienu šīs ierīces daļu.
• Nekad neskatieties šajā ierīcē esošajā
lāzera starā.
• Nekad nelieciet šo ierīci uz nekādas citas
elektroiekārtas.
• Neturiet šo ierīci tiešā saules gaismā vai
atklātas liesmas vai karstuma avota
tuvumā.
• Pārliecinieties, ka jūs vienmēr varat viegli
piekļūt strāvas vadam, spraudnim vai
adapterim, lai varētu atvienot ierīci no
barošanas avota..

Drošība
Pirms šīs mikro mūzikas sistēmas lietošanas
izlasiet un izprotiet visas instrukcijas.
Ja bojājums ir radies šo instrukciju
neievērošanas rezultātā, garantija nav spēkā.

•

Šis zibens strēles simbols norāda, ka
esošais neizolētais materiāls var radīt
elektriskās strāvas triecienu. Rūpējoties
par visu mājsaimniecības locekļu drošību,
lūdzu, neatveriet korpusu. Šis izsaukuma
zīmes simbols pievērš uzmanību tām šīs
publikācijas daļām, kuras jums vajadzētu
uzmanīgi izlasīt, lai izvairītos no
problēmām izmantošanas un apkopes
laikā.
BRĪDINĀJUMS! Lai samazinātu ugunsgrēka
vai elektriskās strāvas trieciena risku, šai
ierīcei nedrīkst ļaut salīt vai kļūt mitrai, un
uz tās nevajadzētu likt ar šķidrumu
piepildītus priekšmetus, piemēram, vāzes.
UZMANĪBU! Lai novērstu elektriskās
strāvas triecienu, līdz galam ievietojiet
spraudni. (Reģionos ar polarizētiem
spraudņiem: lai izvairītos no elektriskās
strāvas trieciena, ievietojiet platāko
spraudņa daļu platākajā ligzdā.)
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•
•

•
•

•

Nodrošiniet, lai apkārt iekārtai ir
pietiekami daudz brīvas vietas, lai
notiktu ventilācija.
Lietojiet tikai ražotāja norādītās
papildierīces/piederumus.
BRĪDINĀJUMS par bateriju lietošanu –
Lai novērstu baterijas iztecēšanu, kas
var radīt traumu, nekustamā īpašuma
vai ierīces bojājumu:
• Ievietojiet bateriju pareizi, ņemot
vērā + un - atzīmes uz ierīces.
• Bateriju (integrēto bateriju bloku vai
ievietoto bateriju) nedrīkst pakļaut
pārmērīga karstuma avota,
piemēram, saules vai uguns,
iedarbībai.
• Izņemiet bateriju tad, kad ierīce
netiks ilgstoši izmantota.
Uz šīs ierīces nekas nedrīkst pilēt vai
uzšļakstīties.
Nenovietojiet uz šīs ierīces neko tādu,
kas rada apdraudējumu (piemēram, ar
šķidrumu piepildītus traukus vai
aizdedzinātas sveces).
Ja elektrotīkla spraudnis vai ierīces
spraudsavienotājs tiek izmantots kā
atvienošanas ierīce, tad šai
atvienošanas ierīcei ir jābūt vienmēr
viegli pieejamai.

Paziņojums
Jebkuras uzņēmuma MMD Hong Kong
Holding Limited tieši neapstiprinātas
šīs ierīces izmaiņas vai pārveidojumi
var atcelt lietotāja tiesības izmantot šo
ierīci.

Atbilstība
Ar šo TP Vision Europe B.V paziņo, ka šis
produkts atbilst būtiskajām prasībām un
citiem atbilstošajiem direktīvas 2014/53/ES
nosacījumiem. Jūs varat atrast Atbilstības
deklarāciju vietnē
www.philips.com/support.

Rūpes par vidi
Atbrīvošanās no vecā produkta un baterijas

Jūsu produkts ir izstrādāts un izgatavots
no augstas kvalitātes materiāliem un
sastāvdaļām, ko var otrreizēji pārstrādāt
un atkārtoti izmantot.

Šis simbols uz produkta norāda, ka uz
produktu attiecas Eiropas direktīva
2012/19/ES.

Šis simbols nozīmē, ka produktā ir
baterijas, uz kurām attiecas Eiropas
direktīva 2013/56/ES un kuras nedrīkst
izmest kopā ar parastajiem
mājsaimniecības atkritumiem.

Iepazīstieties ar vietējo elektrisko un
elektronisko preču un bateriju dalītās
savākšanas sistēmu. Ievērojiet vietējos
noteikumus un nekad neizmetiet
produktu un baterijas kopā ar
parastajiem mājsaimniecības
atkritumiem. Pareiza atbrīvošanās no
vecajiem produktiem un baterijām palīdz
novērst to nelabvēlīgo ietekmi uz vidi un
cilvēku veselību.
Vienreizlietojamo bateriju izņemšana
Informāciju par vienreizlietojamo bateriju
izņemšanu skatiet sadaļā par bateriju
ievietošanu.
Vides informācija
Nav izmantots nekāds nevajadzīgs
iepakojums. Mēs esam mēģinājuši
atvieglot šī iepakojuma sadalīšanu trīs
šādos atsevišķos materiālos: kartons
(kaste), putuplasts (buferviela) un
polietilēns (maisiņi un putuplasta
aizsargloksne). Jūsu sistēma sastāv no
materiāliem, kurus var otrreizēji
pārstrādāt un atkārtoti izmantot, ja
demontāžu veic specializēts uzņēmums.
Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus par
atbrīvošanos no iepakojuma materiāliem,
vecajām baterijām un vecā aprīkojuma.

Bluetooth® vārdiska zīme un logotipi ir
reģistrētas preču zīmes, kas pieder
Bluetooth SIG, Inc., un MMD Hong Kong
Holding Limited veic šo preču zīmju
jebkuru lietošanu saskaņā ar licenci.

Nesankcionēta pret kopēšanu
aizsargāta materiāla, tostarp
datorprogrammu, failu, apraižu un
skaņas ierakstu, kopiju izgatavošana
var būt autortiesību pārkāpums, kas
ir krimināli sodāms noziedzīgs
nodarījums. Šo aprīkojumu
nevajadzētu izmantot šādiem
nolūkiem.
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Rūpēšanās par šo produktu
•
•
•
•

Neievietojiet disku nodalījumā neko
citu, atskaitot diskus.
Neievietojiet disku nodalījumā diskus,
kuri ir savērpušies vai ieplīsuši.
Izņemiet diskus no disku nodalījuma,
ja ilgstoši neizmantosiet šo ierīci.
Šīs ierīces tīrīšanai izmantojiet tikai
mikrošķiedras drāniņu.
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Jūsu mikro mūzikas sistēma

Apsveicam ar pirkumu un kļūšanu par Philips
klientu! Lai varētu izmantot visas Philips
piedāvātā atbalsta priekšrocības, reģistrējiet
savu produktu vietnē
www.philips.com/support.

Ievads
Uz šīs ierīces ir šāda uzlīme:

Izmantojot šo ierīci, jūs varat darīt šādas lietas:
•

•
•
•

Piezīme
• Tipa plāksnīte atrodas ierīces aizmugurē.

klausīties audioierakstus, izmantojot
diskus, USB ierīces, Bluetooth ierīces un
citas ārējās ierīces;
klausīties interneta radio, izmantojot tīkla
savienojumu;
klausīties FM un digitālās audio apraides
(DAB+) radio;
uzlādēt mobilo ierīci, izmantojot USB
ligzdu.

Šī ierīce atbalstu šādus multivides failu
formātus:

Kastes saturs
Pārbaudiet un identificējiet komplekta
saturu:
· Galvenais bloks
· 2 maiņstrāvas vadi
· 1 radio antena
· Tālvadības pults (ar divām AAA
tipa baterijām)
· Drukātie materiāli
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Galvenās ierīces pārskats

Poga SELECT
•

•

•
•

•
•

Grieziet pulksteņrādītāju kustības virzienā
vai pretēji pulksteņrādītāju virzienam, lai
noskaņotu radiostacijas.
Grieziet pulksteņrādītāju kustības virzienā
vai pretēji pulksteņrādītāju virzienam, lai
pārvietotos izvēļņu sarakstā.
Piespiediet, lai apstiprinātu atlasi.
Piespiediet un turiet, lai automātiski
meklētu visas radiostacijas FM
noskaņošanas režīmā.
Ieslēdziet vai pārslēdziet gaidstāves režīmā
šo ierīci.
Pievienojiet USB atmiņas ierīces.

SOURCE
•

Pievienojiet ārējās audio ierīces.

MENU
•
•

Saglabājiet radiostacijas.
Apskatiet iepriekš iestatīto radiostaciju.

•

Atveriet vai aizveriet diska
nodalījumu.

Diska nodalījums
Poga VOL/MUTE
•
•

Pagrieziet, lai noregulētu skaļumu.
Piespiediet, lai izslēgtu vai atkal ieslēgtu
skaņu.

Displeja ekrāns
•

Apskatiet pašreizējo statusu.

Piespiediet, lai atvērtu avota izvēlni.

AUDIO IN
•

PRESET
•
•

FM/DAB+ antena
•

Uzlabojiet FM/DAB+ uztveršanu.

AC IN ligzda

Darba režīmā atveriet augšējo izvēlni.
Piespiediet un turiet, lai apskatītu informāciju
FM/DAB+ režīmā.

EARPHONE
•

Pievienojiet ārējās austiņas.

•

Sāciet vai pauzējiet atskaņošanu.

•
•

Apturiet atskaņošanu.
Izdzēsiet programmu.

•

Pārejiet pie nākamā/iepriekšējā
ieraksta.
Meklējiet ierakstā/diskā.
Noskaņojiet uz radiostaciju.
Noregulējiet laiku.

•
•
•
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OK

Tālvadības pults pārskats

•

Piespiediet, lai sāktu, pauzētu vai
atsāktu atskaņošanu vai apstiprinātu
atlasi.

•
•

Pārejiet pie iepriekšējā albuma.
Noregulējiet laiku.

SCAN
•

Automātiski saglabājiet
radiostacijas.

VOL•

Samaziniet skaļumu.

EQ
•

Izvēlieties kādu iepriekš iestatītu skaņas
efektu.

INFO
•

Apskatiet atskaņojamo informāciju.

PRESET
•
•

Piespiediet, lai apskatītu radiostaciju sarakstu.
Piespiediet un turiet, lai saglabātu
radiostaciju.

Ciparu tastatūra (0-9)
•

Atlasiet kādu digitālu ierakstu vai
iepriekš iestatītu radiostaciju.

CLOCK
•
•
•
•

Ieslēdziet vai pārslēdziet gaidstāves
režīmā šo ierīci.

REPEAT
•

Atlasiet atkārtotas atskaņošanas režīmu.

PROG
•

Iestatiet pulksteni.
Apskatiet pulkstenī redzamo informāciju.

RANDOM

Atveriet atskaņošanas nejaušā izlases
secībā režīmu.

OPEN/CLOSE
•

Atveriet vai aizveriet disku
nodalījumu.

BACK
•

Atgriezieties iepriekšējā izvēlnē,
izmantojot izvēlnes iestatījuma opciju.

•
•
•

Pārejiet pie nākamā ieraksta.
Meklējiet ierakstā/diskā/USB.
Noskaņojiet uz FM radiostaciju.

•

Apturiet atskaņošanu vai izdzēsiet
programmu.

Ieprogrammējiet ierakstus.

SOURCE
•

Piespiediet, lai atvērtu avota izvēlni.

MENU
•
•

Darba režīmā atveriet augšējo izvēlni.
Piespiediet un turiet, lai apskatītu
informāciju FM/DAB+ režīmā.

VOL+
•

•
•

Pārejiet pie nākamā albuma.
Noregulējiet laiku.

Palieliniet skaļumu.

MUTE
•

Izslēdziet vai atkal ieslēdziet skaņu.

DIM
•
•
•
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Pārejiet pie iepriekšējā ieraksta.
Meklējiet ierakstā/diskā/USB.
Noskaņojiet uz FM radiostaciju.

•

Noregulējiet displeja spilgtumu.

TIMER/SLEEP
•
•

Iestatiet izslēgšanās taimeri.
Iestatiet modinātājpulksteņa taimeri.
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Lietošanas sākšana
Uzmanību!

• Izmantojot citas, nevis šeit aprakstītās vadības
ierīces vai pieregulēšanas vai veiktspējas
nodrošināšanas procedūras, var notikt bīstama
radiācijas iedarbība vai cita nedroša darbība.

Vienmēr secīgi izpildiet šajā nodaļā
ietvertās instrukcijas.
Barošanas avota pievienošana
Uzmanību!
• Ierīces bojājuma risks! Pārliecinieties, ka
barošanas spriegums atbilst spriegumam,
kas norādīts ierīces apakšā vai aizmugurē.
• Elektrotrieciena risks! Pirms maiņstrāvas vada
pievienošanas pārliecinieties, ka spraudnis ir
cieši nofiksēts. Atvienojot maiņstrāvas vadu,
vienmēr velciet aiz spraudņa un nekad
nevelciet aiz vada.
• Pirms maiņstrāvas vada pievienošanas
pārliecinieties, ka ir veikti visi citi savienojumi.

Tālvadības pults sagatavošana
Uzmanību!
• Ierīces bojājuma risks! Kad tālvadības ierīce

netiek ilgstoši lietota, izņemiet baterijas.
• Baterijās ir ķīmiskas vielas, tādēļ no tām ir

jāatbrīvojas pareizi.

Lai ievietotu tālvadības pults bateriju:
Atveriet baterijas nodalījumu.
Ievietojiet nodrošinātās AAA tipa
baterijas, ievērojot pareizo
polaritāti (+/-), kā norādīts.
Aizveriet baterijas nodalījumu.

Pievienojiet strāvas vadu pie sienas
kontaktligzdas.
Radio antenas pievienošana
Pirms radio klausīšanās pievienojiet šai
ierīcei nodrošināto radio antenu.

LV

Sākotnējās iestatīšanas veikšana
•

Kad ierīce ir pirmo reizi iestatīta, [Setup
wizard] parādās displeja panelī. Izpildiet
tālāk dotos norādījumus, lai konfigurētu
dažus pamatiestatījumus. Lai varētu
klausīties interneta radio, jums ir vispirms
jāiestata Wi-Fi savienojums. Wi-Fi
Protected Setup (WPS) ir Wi-Fi Alliance
standarts vienkāršai droša bezvadu lokālā
tīkla izveidošanai. Ja bezvadu
maršrutētājs atbalsta WPS, jūs varat ātri
un droši pievienot radio pie maršrutētāja,
izmantojot vienu no divām iestatīšanas
metodēm: spiedpogas konfigurāciju
(PBC, Push Button Configuration) vai
personas identifikācijas numuru (PIN,
Personal Identification Number). Ja
bezvadu maršrutētājs neatbalsta WPS,
jūs var savienot radio ar bezvadu
maršrutētāju citā veidā.

Atkārtojiet 3.-4. darbību, lai izvēlētos, vai
sinhronizēt laiku ar radiostacijām.

•

[Update from DAB+]: sinhronizējiet laiku
ar DAB+ radiostacijām.

•

[Update from FM]: sinhronizējiet laiku ar
FM radiostacijām.

•

[Update from Network]: sinhronizējiet
laiku ar interneta radiostacijām.
Ja atlasīta opcija [Update from
Network], atkārtojiet 3.-4. darbību,
lai iestatītu laika zonu, un pēc tam
atkārtojiet 3.-4. darbību, lai iestatītu
vasaras laiku.

•

[No update]: deaktivizējiet laika
sinhronizāciju.
Ja atlasīta opcija [No update],
atkārtojiet 3.-4. darbību, lai iestatītu
datumu un laiku.

Piezīme
•
•
•

Pirms savienojuma izveidošanas ar tīklu,
iepazīstieties ar tīkla maršrutētāju.
Pārliecinieties, ka ir iespējots mājas Wi-Fi tīkls.
Lai panāktu labāku Wi-Fi uztveršanu, pagroziet
Wi-Fi antenu un noregulējiet tās pozīciju.

Kad redzams [Setup wizard], pagrieziet
pogu SELECT un atlasiet [YES], lai sāktu
iestatīšanu. Ja izvēlēsieties [NO], jums
tiks lūgts palaist vedni nākamajā reizē.

Atkārtojiet 3.-4. darbību, lai atlasītu opciju
[YES] un saglabātu tīkla savienojumu.
Atkārtojiet 3.-4. darbību, lai atlasītu RLAN
reģionu.
Radio sāk automātiski meklēt bezvadu
tīklus.
Parādās pieejamo Wi-Fi tīklu saraksts.
Atkārtojiet 3.-4. darbību, lai atlasītu Wi-Fi
tīklu.
Piespiediet pogu SELECT, lai atlasītu opciju
bezvadu maršrutētāja pievienošanai.

Piespiediet pogu SELECT, lai apstiprinātu.
[12/24 hour format] ir redzams
displejā.
Pagrieziet pogu SELECT un atlasiet
12 vai 24 stundu formātu.
Piespiediet pogu SELECT, lai apstiprinātu.
Parādās automātisko atjauninājumu
saraksts.
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•

[Push Button]: Izvēlieties šo opciju, ja
jūsu bezvadu maršrutētājs atbalsta
WPS un PBC iestatīšanas metodi.
Jums tiks norādīts piespiest
savienojuma izveidošanas pogu uz
maršrutētāja un pēc tam piespiest
pogu OK, lai turpinātu.

•

•

[Pin]: Izvēlieties šo opciju, ja bezvadu
maršrutētājs atbalsta iestatīšanu ar WPS
un PIN. Radio ģenerē 8 ciparu kodu, ko
varat ievadīt maršrutētājā.
[Skip WPS]: Izvēlieties šo opciju, ja
bezvadu maršrutētājs neatbalsta WPS.
Jums tiks norādīts ievadīt Wi-Fi tīkla
paroli.
Ievērojot norādījumus displeja panelī,
piespiediet WPS pogu vai ievadiet PIN,
kas norādīts uz bezvadu maršrutētāja; tā
vietā varat arī ievadīt paroli, lai izveidotu
savienojumu ar savu tīklu. (Redzamās
opcijas ir atkarīgas no tīkla tipa un
izmantotās tīkla aizsardzības sistēmas.)
•

Ievadot tīkla paroli, lai atlasītu
rakstzīmi, pagrieziet pogu SELECT un
pēc tam piespiediet pogu SELECT,
lai apstiprinātu.

Ieslēgšana
•

Piespiediet pogu

.

Radio pārslēdzas uz pēdējo
izvēlēto avotu.

Pārslēgšana uz gaidstāves režīmu
•

Vēlreiz piespiediet pogu

.

Displeja panelis ir aptumšots.
Redzams laiks un datums (ja
iestatīti).

Piezīme
•

Ja 15 minūtes notiek sistēmas dīkstāve, ierīce
automātiski pārslēdzas gaidstāves režīmā.

Avota izvēlne
Piespiediet
•

Lai atceltu, pagrieziet pogu SELECT un
atlasiet [CANCEL].

•

Lai apstiprinātu ievadi, pagrieziet pogu
SELECT un atlasiet [OK].

•

Lai dzēstu ievadi, pagrieziet pogu SELECT
un atlasiet [BKSP].

•

Lai beigtu šo procesu, piespiediet
pogu
.
Ja izveidots tīkla savienojums,
[Connected] ir redzams displejā.

, lai atvērtu avota izvēlni.

Interneta
radio

Kad redzams [Setup wizard completed],
piespiediet OK, lai izietu no iestatījuma.

Pagrieziet pogu SELECT un atlasiet avotu.
Ieteikums

Piespiediet pogu SELECT, lai apstiprinātu
atlasi.

• Izmantojot dažus Wi-Fi maršrutētājus, var būt
nepieciešams turēt piespiestu WPS pogu, lai
varētu izveidot Wi-Fi savienojumu. Skatiet sīkāku
informāciju konkrēto maršrutētāju lietošanas
rokasgrāmatās.
• Lai vēlreiz palaistu iestatīšanas vedni, atlasiet
izvēlni [System settings] > [Setup wizard] (skatiet
nodaļu “Sistēmas iestatījumu izvēlnes lietošana”).

LV

4

Interneta radio klausīšanās

Izmantojot interneta savienojumu, radio var
atskaņot tūkstošiem radiostaciju un
podraižu no visas pasaules.

•

[Station list]: Noskaņojiet uz jebkuru
pieejamo interneta radiostaciju.

•

[System settings]: Noregulējiet
sistēmas iestatījumus (tā ir viena un tā
pati izvēlnes opcija visiem darba
režīmiem; skatiet sīkāku informāciju
nodaļā “Sistēmas iestatījumu izvēlnes
lietošana”).

Izvēlnes izmantošana interneta radio režīmā
Pēc interneta savienojuma izveidošanas
radiostaciju sarakstā būs redzamas
radiostacijas. Izvēlieties vienu no tām, lai
sāktu izmantošanu.

[Main menu]: Atveriet galveno izvēlni
(tā ir viena un tā pati izvēlnes opcija
visiem darba režīmiem; skatiet sīkāku
informāciju nodaļā “Galvenās izvēlnes
lietošana”).
Lai atlasītu kādu opciju, piespiediet pogu
SELECT.
•

Piezīme
•

Pārliecinieties, ka ir iespējots mājas Wi-Fi tīkls. Lai
panāktu labāku Wi-Fi uztveršanu, pagroziet Wi-Fi
antenu un noregulējiet tās pozīciju.

Atkārtojiet 3.-4. darbību, ja zem vienas
opcijas ir pieejama kāda cita pakārtota
opcija.

Piespiediet pogu
Source, pagrieziet
pogu SELECT un atlasiet [Internet radio]
režīmu.
Radio sāk savienojuma izveidošanu
ar iepriekšējo pievienoto tīklu un pēc
tam noskaņojas uz pēdējo izmantoto
interneta radiostaciju.
Ja tā ir pirmā tīkla savienojuma
izveidošanas reize, radio sāk meklēt
bezvadu tīklus automātiski (skatiet
sadaļu “Lietošanas
sākšana”>“Sākotnējās iestatīšanas
veikšana” vai “Sistēmas iestatījumu
izvēlnes lietošana”>“Tīkla iestatījumu
noregulēšana”, lai izveidotu tīkla
savienojumu).
Piespiediet pogu
izvēlni.

MENU, lai atvērtu

Pagrieziet pogu SELECT, lai ritinātu
izvēlnes opcijas:
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Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē,
piespiediet pogu
.
[Station list]
•

[Stations]:
• [History]: Pārlūkojiet interneta
radiostacijas pēc vēstures.
• [Search]: Meklējiet interneta radiostacijas.
Lai meklētu, pagrieziet pogu SELECT un
ievadiet atslēgvārdu, izvēloties
rakstzīmes, un pēc tam piespiediet pogu
SELECT, lai turpinātu.
• [Location]: Pārlūkojiet interneta
radiostacijas pēc atrašanās vietas.
• [Popular]: Noskaņojiet uz
vispopulārākajām radiostacijām internetā.
• [Discover]: Noskaņojiet, lai atklātu
interneta radiostaciju sarakstu.

Interneta radiostaciju saglabāšana
Piezīme

Interneta radiostacijas informācijas
apskatīšana
Interneta radio klausīšanās laikā piespiediet

• Var saglabāt maks. 40 iepriekš iestatītas
radiostacijas (tostarp gan interneta
radiostacijas, gan podraižu stacijas).

Interneta radio režīmā veiciet noskaņošanu
uz interneta radiostaciju.
Piespiediet un turiet pogu
sekundes.

PRESET divas

Redzams iepriekš iestatīto radiostaciju
saraksts.
Pagrieziet pogu SELECT, lai atlasītu
iepriekšējā iestatījuma ciparu.
Piespiediet pogu SELECT, lai apstiprinātu.
Uzraksts [Preset stored] ir redzams
displejā.

un turiet pogu

MENU atkārtoti, lai ritinātu

šādu informāciju (ja pieejama):

Izpildītāja un ieraksta nosaukums
Radiostacijas nosaukums
Radiostacijas mūzikas žanrs un
atrašanās vieta
Kodētājs-dekodētājs un iztveršanas
frekvence
Atskaņošanas buferatmiņa
Datums

Radiostacija ir saglabāta izvēlētajā vietā.

Iepriekš iestatītas interneta radiostacijas
izvēle
Interneta radio režīmā:
Piespiediet pogu

PRESET.

Pagrieziet pogu SELECT, lai atlasītu kādu
ciparu.
Piespiediet pogu SELECT, lai apstiprinātu.
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Piezīme
• Ja 15 minūšu laikā netiek piespiesta neviena poga,
notiek iziešana no izvēlnes.
Radiostaciju saraksti un apakšizvēlnes var laiku pa
laikam mainīties un atšķirties atkarībā no
atrašanās vietas.
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Podraižu klausīšanās

Piespiediet pogu
Source, pagrieziet
pogu SELECT un atlasiet [Podcasts] režīmu.
Piespiediet pogu
MENU, lai atvērtu
izvēlni.
Pagrieziet pogu SELECT, lai ritinātu izvēlnes
opcijas:
Lai atlasītu kādu opciju, piespiediet pogu
SELECT.
Atkārtojiet 3.-4. darbību, ja zem vienas
opcijas ir pieejama kāda cita pakārtota
opcija.
Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē,
piespiediet pogu
.
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Spotify klausīšanās

Izmantojiet tālruni, planšetdatoru un
datoru kā tālvadības pulti Spotify
lietošanai.
Atveriet vietni spotify.com/connect, lai
iemācītos, kā rīkoties.
Spotify programmatūrai ir trešās personas
licences, kas atrodamas šeit:
https://www.spotify.com/connect/third-partylicenses.
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DAB+ radio klausīšanās

DAB+ radiostaciju noskaņošana
Pirmo reizi pēc DAB+ radio režīma izvēles vai
tad, ja radiostaciju saraksts ir tukšs, radio veic
pilnīgu meklēšanu automātiski.
•

Piespiediet pogu
Source, pagrieziet
pogu SELECT un atlasiet [DAB radio]
režīmu.

Piezīme
• Jūs varat saglabāt maks. 20 iepriekš iestatītas
radiostacijas.

Uzraksts [Scanning] ir redzams
displejā.

DAB+ režīmā veiciet noskaņošanu uz DAB+
radiostaciju.

Radio automātiski veic meklēšanu un
saglabā visas DAB+ radiostacijas un
pēc tam ieslēdz pirmo pieejamo
radiostaciju.

Piespiediet un turiet pogu
sekundes.

Radiostaciju saraksts tiek saglabāts
radio atmiņā. Nākamo reizi pēc radio
ieslēgšanas vairs nenotiek radiostaciju
meklēšana.
Lai veiktu noskaņošanu uz kādu radiostaciju no
pieejamo radiostaciju saraksta:
•

DAB+ radiostaciju saglabāšana

DAB+ režīmā piespiediet pogu SELECT,
lai veiktu navigāciju pa pieejamajām
DAB+ radiostacijām.

PRESET divas

Redzams iepriekš iestatīto radiostaciju
saraksts.
Pagrieziet pogu SELECT, lai atlasītu
iepriekšējā iestatījuma ciparu.
Piespiediet pogu SELECT, lai apstiprinātu.
Uzraksts [Preset stored] ir redzams
displejā.
Radiostacija ir saglabāta izvēlētajā vietā.

Ieteikums
• Radiostacijas var laiku pa laikam mainīties. Lai
atjauninātu radiostaciju sarakstu, atlasiet izvēlni
[Scan], lai veiktu pilnu meklēšanu.
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Iepriekš iestatītās DAB+ radiostacijas izvēle
DAB+ režīmā iepriekš iestatītu radiostaciju var
atlasīt divos veidos.
A opcija:
Piespiediet pogu

PRESET.

Izvēlnes izmantošana DAB+ režīmā
DAB+ režīmā piespiediet pogu
lai atvērtu DAB+ izvēlni.

MENU,

Pagrieziet pogu SELECT, lai ritinātu
izvēlnes opcijas:

Pagrieziet pogu SELECT, lai atlasītu kādu
ciparu.
Piespiediet pogu SELECT, lai apstiprinātu.
B opcija:
•

Piespiediet pogu
, lai izlaistu
un pārietu pie nākamās/iepriekšējās
iepriekš iestatītās radiostacijas.

•

•
•

•
•

•
•

•

[Station list]: Visu DAB+ radiostaciju
parādīšana. Ja neviena radiostacija
nav atrasta, radio sāk meklēt DAB+
radiostacijas un pievienot tās
radiostaciju sarakstam.
[Scan]: Visu pieejamo DAB+
radiostaciju noskaņošana un
saglabāšana.
[Manual tune]: Konkrēta
kanāla/frekvences manuāla
noskaņošana un pievienošana
radiostaciju sarakstam.
[Prune invalid]: Visu nederīgo
radiostaciju izņemšana no radiostaciju
saraksta.
[DRC]: Radio signāla dinamiskā
diapazona saspiešana, lai palielinātu
kluso skaņu skaļumu un samazinātu
skaļo skaņu skaļumu.
[Station order]: Iespēja noteikt
radiostaciju sakārtojumu, ritinot
radiostaciju sarakstu.
[System settings]: Sistēmas
iestatījumu noregulēšana (skatiet
nodaļu “Sistēmas iestatījumu izvēlnes
lietošana”).
[Main menu]: Piekļuve galvenajai
izvēlnei (skatiet nodaļu “Galvenās
izvēlnes lietošana”).

Lai atlasītu kādu opciju, piespiediet pogu
SELECT.
Atkārtojiet 2.-3. darbību, ja zem vienas
opcijas ir pieejama kāda cita pakārtota
opcija.
• Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē,
piespiediet pogu .
[Prune invalid]
• [YES]: Visu nederīgo radiostaciju izņemšana
no radiostaciju saraksta.
• [NO]: Atgriešanās iepriekšējā izvēlnē.
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[DRC]
• [DRC high]: DRC pārslēgšana uz augstu
līmeni (noklusējuma opcija, kas
ieteicama trokšņainai videi).
• [DRC low]: DRC pārslēgšana uz zemu
līmeni.
• [DRC off]: DRC izslēgšana.
[Station order]
• [Alphanumeric]: Radiostaciju
sakārtošana alfabētiski (noklusējuma
iestatījums).
• [Ensemble]: Radiostaciju sakārtošana
atsevišķās grupās, kurās ietilpst
radiostacijas, kas saskaņo savas
pārraides (piem., BBC vai South Wales
vietējās radiostacijas).
• [Valid]: Sakārtošana sākumā norādot
derīgās radiostacijas un pēc tam
radiostacijas, kuru pārraides nenotiek.
Piezīme
• Ja 15 minūšu laikā netiek piespiesta neviena
poga, notiek iziešana no izvēlnes.

DAB+ informācijas parādīšana
Klausoties DAB+ radiostaciju, atkārtoti
piespiediet un turiet pogu
, lai ritinātu
šādu informāciju (ja pieejama):
Radiostacijas nosaukums
Dinamiskais etiķetes segments (DLS)
Signāla stiprums
Programmas tips (PTY)
Ansambļa nosaukums
Frekvence
Signāla kļūdu intensitāte
Datu pārsūtīšanas ātrums un audio
statuss
Kodētājs-dekodētājs
Laiks un datums

LV

8

FM radio klausīšanās
Ieteikums

FM radiostaciju noskaņošana
•

Piespiediet pogu
Source, pagrieziet
pogu SELECT un atlasiet [FM radio] režīmu.
Piespiediet un turiet pogu
sekundes.

divas

Radio veic automātisku noskaņošanu uz
FM radiostaciju ar vislabāko uztveramo
signālu.
Atkārtojiet 2. darbību, lai noskaņotu vēl citas
radiostacijas.
Lai veiktu noskaņošanu uz kādu radiostaciju
manuāli:
• FM noskaņošanas režīmā piespiediet pogu
SELECT, lai izvēlētos frekvenci.

FM radiostaciju saglabāšana
Piezīme
•

Jūs varat saglabāt maksimums 20 FM radiostacijas.

FM režīmā veiciet noskaņošanu uz FM
radiostaciju.
Piespiediet un turiet pogu PRESET divas
sekundes.
Redzams iepriekš iestatīto radiostaciju
saraksts.
Pagrieziet pogu SELECT, lai atlasītu
iepriekšējā iestatījuma ciparu.
Piespiediet pogu SELECT, lai apstiprinātu.
Uzraksts [Preset stored] ir redzams
displejā.
Radiostacija ir saglabāta izvēlētajā vietā.

FM radiostaciju automātiska saglabāšana
FM režīmā piespiediet un turiet pogu SELECT
Ierīce saglabā visas pieejamās FM
radiostacijas un ieslēdz pirmo radiostaciju.
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Lai izņemtu kādu iepriekš saglabātu radiostaciju,
saglabājiet tās vietā kādu citu radiostaciju.

Iepriekš iestatītās FM radiostacijas izvēle
FM režīmā iepriekš iestatītu radiostaciju var
atlasīt divos veidos.
A opcija:
Piespiediet pogu

PRESET.

Pagrieziet pogu SELECT, lai atlasītu kādu
ciparu.
Piespiediet pogu SELECT, lai apstiprinātu.
B opcija:
Piespiediet pogu
, lai izlaistu un
pārietu pie nākamās/iepriekšējās iepriekš
iestatītās radiostacijas.

Izvēlnes izmantošana FM režīmā
FM režīmā piespiediet pogu
lai atvērtu FM izvēlni.

MENU,

Pagrieziet pogu SELECT, lai ritinātu
izvēlnes opcijas:

RDS informācijas parādīšana
RDS (Radio Data System) ir pakalpojums, kas
ļauj FM radiostacijām parādīt papildu
informāciju.
Ja klausāties FM radiostaciju ar RDS signālu,
redzama RDS ikona un radiostacijas
nosaukums.
Noskaņojiet uz RDS radiostaciju.
Atkārtoti piespiediet un turiet pogu
, lai
ritinātu šādu informāciju (ja pieejama):

•

[Scan setting]

•

[Audio setting]

•

[System settings]: sistēmas iestatījumu
noregulēšana (skatiet nodaļu “Sistēmas
iestatījumu izvēlnes lietošana”).
[Main menu]: piekļuve galvenajai
izvēlnei (skatiet nodaļu “Galvenās
izvēlnes lietošana”).

•

Radiostacijas nosaukums
Radio teksta ziņojumi
Programmas tips
Frekvence
Datums

Lai atlasītu kādu opciju, piespiediet pogu
SELECT.
Atkārtojiet 2.-3. darbību, ja zem vienas opcijas
ir pieejama kāda cita pakārtota opcija.
•

Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē,
piespiediet pogu .
[Scan setting]
. [Strong stations only?]-[YES]: tikai
radiostaciju ar spēcīgu signālu
meklēšana.
• [Strong stations only?]-[NO]: visu
pieejamo FM radiostaciju meklēšana
[Audio setting]
• [Listen in Mono only?]-[YES]: pārraides
monofoniskajā režīmā izvēle
• [Listen in Mono only?]-[NO]: pārraides
stereofoniskajā režīmā izvēle

Piezīme
•

Ja 15 minūšu laikā netiek piespiesta neviena poga,
notiek iziešana no izvēlnes.
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Sistēmas iestatījumu
izvēlnes lietošana

•

[PBC Wlan setup]: izvēlieties šo opciju, ja
bezvadu maršrutētājs atbalsta WPS un PBC
iestatīšanas metodi.

•

[View settings]: apskatiet pašreizējā tīkla
informāciju.

•

[Manual settings]:

Darba režīmā piespiediet un turiet
pogu
, lai atvērtu izvēlni.
Pagrieziet pogu SELECT atkārtoti, lai
atlasītu [System settings].
Piespiediet pogu SELECT, lai apstiprinātu.
Atkārtojiet 2.-3. darbību, lai atlasītu opciju.

•

[Equaliser]: atlasiet ekvilaizera režīmu.

•

[Network]: izveidojiet tīkla savienojumu.

•

[Time/Date]: iestatiet laiku un datumu.

•

[Language]: atlasiet sistēmas valodu.

•

[Factory Reset]: atiestatiet radio ar
rūpnīcas noklusējuma statusu.

•

[Software update]: apskatiet
programmatūras atjaunināšanas
informāciju.

[DHCP enable]: piešķiriet IP adresi
automātiski.

•

[DHCP disable]: piešķiriet IP adresi
manuāli.

•

[Network profile]: apskatiet radio atmiņā
saglabāto tīklu sarakstu.

•

[Clear network settings]: notīriet tīkla
iestatījumu atlasi.

•

[Keep network connected?]: izvēlieties, vai
saglabāt aktīvu savienojumu ar tīklu.

Laika/datuma iestatīšana
Atlasiet izvēlni [System settings]>[Time/Date].
Pagrieziet pogu SELECT, lai atlasītu opciju vai
pakārtotu opciju, un pēc tam piespiediet
pogu SELECT, lai apstiprinātu.

•

[Setup wizard]: veiciet sākotnējo
iestatīšanu.

•

[Info]: noskaidrojiet programmatūras
versiju.

•

[Privacy policy]: apskatiet paziņojumu
par privātumu.

•

•

[Backlight]: noregulējiet pretgaismas
iestatījumu.

[Set Time/Date]: laika un datuma
iestatīšana.

•

[Auto update]:

Piezīme
•

•

Ja 15 minūšu laikā netiek piespiesta neviena poga,
notiek iziešana no izvēlnes.

Tīkla iestatījumu noregulēšana
Atlasiet izvēlni [System settings]>[Network].
Pagrieziet pogu SELECT, lai atlasītu opciju vai
pakārtotu opciju, un pēc tam piespiediet
pogu SELECT, lai apstiprinātu.
[Network wizard]: apskatiet norādījumus par
tīkla savienojuma izveidošanu.
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•

[Update from DAB+]: sinhronizējiet
laiku ar DAB+ radiostacijām.

•

[Update from FM]: sinhronizējiet laiku
ar FM radiostacijām.

•

[Update from Network]: sinhronizējiet
laiku ar interneta radiostacijām.

•

[No update]: deaktivizējiet laika
sinhronizāciju.

•

[Set format]: iestatiet 12/24 stundu
formātu.

•

[Set timezone]: iestatiet laika zonu.

•

[Daylight savings]: aktivizējiet vai
deaktivizējiet vasaras laiku.

Piezīme

Piezīme
•
•

Ja notiek laika atjaunināšana, izmantojot DAB+ vai
FM, vasaras laika opcija nav izmantojama.
Ja veiciet atjaunināšanu, izmantojot tīklu, iestatiet
savu laika zonu.

•

•

Ja radio konstatē, ka pieejama jauna programmatūra,
tiek pajautāts, vai vēlaties veikt atjaunināšanu. Ja
piekrītat, notiek jaunās programmatūras lejupielāde
un instalēšana.
Pirms programmatūras atjaunināšanas
pārliecinieties, vai radio ir pievienots pie kāda stabila
barošanas avota. Atvienošana no barošanas avota
programmatūras atjaunināšanas laikā var sabojāt
ierīci.

Sistēmas valodas iestatīšana
Programmatūras versijas noskaidrošana
Atlasiet izvēlni [System settings] >
[Language].
Redzams valodu saraksts.
Pagrieziet pogu SELECT, lai atlasītu sistēmas
valodu, un pēc tam piespiediet pogu
SELECT, lai apstiprinātu.

•

Atlasiet [System settings]>[lnfo].
Redzama pašreizējā programmatūras
versija.

Pretgaismas iestatījumu noregulēšana

Visu iestatījumu atiestatīšana
Atlasiet izvēlni [System settings]>[Backlight].
Atlasiet izvēlni [System settings]>[Factory
Reset].
Pagrieziet pogu SELECT, lai atlasītu opciju
vai pakārtotu opciju, un pēc tam
piespiediet pogu SELECT, lai apstiprinātu.

Pagrieziet pogu SELECT, lai atlasītu opciju
vai pakārtotu opciju, un pēc tam
piespiediet pogu SELECT, lai apstiprinātu.
•

[Timeout]: atlasiet displeja
pretgaismas taimauta periodu.

•

[YES]: atiestatiet radio ar rūpnīcas
noklusējuma statusu.

•

•

[NO]: atgriezieties iepriekšējā
izvēlnē.

[On level]: atlasiet pretgaismas
spilgtuma līmeni.

•

[Dim level]: atlasiet displeja
spilgtuma līmeni Medium (Vidējs),
Low (Mazs) vai Off (Izslēgts).

Programmatūras atjaunināšanas
informācijas pārbaudīšana
Atlasiet izvēlni [System settings]>[Software
update].
Pagrieziet pogu SELECT, lai atlasītu opciju
vai pakārtotu opciju, un pēc tam
piespiediet pogu SELECT, lai apstiprinātu.
•

[Auto-check setting]: atlasiet, vai
periodiski pārbaudīt, vai nav
pieejama jauna programmatūras
versija.

•

[Check now]: uzreiz pārbaudiet, vai
nav pieejama jauna
programmatūras versija.
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Galvenās izvēlnes lietošana

Darba režīmā piespiediet pogu
augšējo izvēlni.

, lai atvērtu

Pagrieziet pogu SELECT atkārtoti, lai atlasītu
[Main menu].
Piespiediet pogu SELECT, lai apstiprinātu.
Atkārtojiet 2.-3. darbību, lai atlasītu opciju.
• [Internet radio]: atlasiet interneta radio
režīmu.
• [Podcasts]: atlasiet podraižu radio
režīmu.
• [Spotify]: atlasiet Spotify režīmu.
• [DAB+]: atlasiet DAB+ režīmu.
• [FM]: atlasiet FM režīmu.
• [CD]: atlasiet CD režīmu.
• [USB]: atlasiet USB režīmu.
• [Bluetooth]: atlasiet Bluetooth režīmu.
• [AUDIO IN]: atlasiet AUDIO IN režīmu.
• [Sleep]: atlasiet izslēgšanās taimeri.
• [Alarms]: iestatiet modinātājpulksteņa
taimeri.
• [System settings]: noregulējiet sistēmas
iestatījumus (skatiet nodaļu “Sistēmas
iestatījumu izvēlnes lietošana”).

Piezīme
•
•

Ja 15 minūšu laikā netiek piespiesta neviena poga,
notiek iziešana no izvēlnes.
Jūs varat arī piespiest pogu SELECT, lai izvēlētos
režīmu:
Internet radio, Podcasts, Spotify, Spotify, DAB+ radio,
FM radio, CD, USB, Bluetooth vai AUDIO IN.

Modinātājpulksteņa iestatīšana
Piezīme
•

Jūs varat iestatīt divus modinātājpulksteņa zvanus
dažādos laikos. Lai modinātājpulkstenis darbotos
pareizi, pārliecinieties, ka pulkstenis ir pareizi iestatīts.

Atlasiet izvēlni [Main menu]>[Alarms].
Ja laiks nav iestatīts, parādās ziņojums ar
uzvedni iestatīt laiku.
Piespiediet pogu OK, lai turpinātu.
Datuma cipari mirgo.
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Pagrieziet pogu SELECT, lai iestatītu datumu, un
pēc tam piespiediet pogu SELECT, lai
apstiprinātu.
Mēneša cipari mirgo.
Atkārtojiet 3. darbību, lai secīgi iestatītu mēnesi,
gadu un laiku.
Opcijas [Alarm 1:off [00:00]] un [Alarm 2:off
[00:00]] ir redzamas displejā.

Atkārtojiet 3. darbību, lai atlasītu opciju [Alarm
1 :off [00:00]]>[Enable:] [Off].
Atkārtojiet 3. darbību, lai aktivizētu vai
deaktivizētu modinātājpulksteņa zvana taimeri.
• [Off]: deaktivizējiet modinātājpulksteņa
taimeri.
• [Daily]: modinātājpulksteņa zvans
atskan katru dienu.
• [Once]: modinātājpulksteņa zvans
atskan tikai vienreiz.
• [Weekends]: modinātājpulksteņa zvans
atskan sestdienās un svētdienās.
• [Weekdays]: modinātājpulksteņa zvans
atskan katru dienu no pirmdienas līdz
piektdienai.
Atkārtojiet 3. darbību, lai atlasītu opciju [time],
un pēc tam iestatiet modinātājpulksteņa laiku.
Atkārtojiet 3. darbību, lai atlasītu opciju [mode],
un pēc tam iestatiet modinātājpulksteņa skaņas
avotu.
• [Buzzer]: atlasiet zvana signālu kā
modinātājpulksteņa skaņas avotu.
• [Internet radio]: atlasiet pēdējo
izmantoto interneta radiostaciju kā
modinātājpulksteņa skaņas avotu.
• [DAB+]: atlasiet pēdējo izmantoto DAB+
radiostaciju kā modinātājpulksteņa
skaņas avotu.
• [FM]: atlasiet pēdējo izmantoto FM
radiostaciju kā modinātājpulksteņa
skaņas avotu.
Atkārtojiet 3. darbību, lai atlasītu opciju [preset],
un pēc tam atlasiet pēdējo izmantoto
radiostaciju vai kādu iepriekš iestatītu radiostaciju
kā modinātājpulksteņa skaņas avotu.
Atkārtojiet 3. darbību, lai atlasītu opciju
[Volume], un pēc tam iestatiet
modinātājpulksteņa skaļumu.
Atkārtojiet 3. darbību, lai atlasītu opciju [Save].
1. modinātājpulksteņa zvana signāls ir
iestatīts.
Atkārtojiet 5.-11. darbību, lai iestatītu
2. modinātājpulksteņa zvana signālu.

Piezīme
•
•
•

Kad modinātājpulkstenis ir aktivizēts, redzama Alarm
1 vai Alarm 2 ikona.
Lai apklusinātu modinātājpulksteņa zvanu,
piespiediet pogu
uz ierīces.
Jūs varat arī atvērt [System settings]>[Time/ Date], lai
iestatītu laiku un datumu (skatiet “Sistēmas
iestatījumu izvēlnes lietošana”>“Laika/datuma
iestatīšana”).

Izslēgšanās taimera iestatīšana

Sleep OFF

15 MINS

30 MINS

60 MINS

45 MINS

Atlasiet izvēlni [Main menu]>[Sleep].
Piespiediet un pagrieziet pogu SELECT
atkārtoti, lai atlasītu izslēgšanās taimera
periodu (minūtēs).
Kad [Sleep OFF] ir redzams displejā,
izslēgšanās taimeris ir deaktivizēts.

LV
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Citas funkcijas
Piespiediet pogu
nodalījumu.

Skaņas atskaņošana, izmantojot Bluetooth
Piespiediet pogu
Source, pagrieziet
pogu SELECT un atlasiet [BIuetooth] režīmu.
Piespiediet pogu
MENU, lai atvērtu izvēlni.
Pagrieziet pogu SELECT, lai ritinātu izvēlnes
opcijas:
• Atlasiet savienošanas pārī opciju un
piespiediet pogu SELECT.
• Parādās ziņojums ar uzvedni “Lūdzu,
izveidojiet savienojumu ar šo ierīci: Philips
TAM6805” un mirgo Bluetooth ikona.
• Bluetooth ierīcē aktivizējiet Bluetooth
funkciju un meklējiet Bluetooth ierīces,
kuras var savienot pārī.
• Atlasiet ierīci [Philips TAM6805], kas
redzama jūsu ierīces savienošanai pārī.
• Pēc veiksmīgas savienojuma
izveidošanas ekrānā redzamais ziņojums
tiek aizstāts ar ziņojumu [Connected] un
Bluetooth ikona pārtrauc mirgot.
Lai atlasītu kādu opciju, piespiediet pogu
SELECT.
Atkārtojiet 3.-4. darbību, ja zem vienas
opcijas ir pieejama kāda cita pakārtota
opcija.
Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē,
piespiediet pogu .

, lai aizvērtu disku

Atskaņošana sākas automātiski. Ja tā
nesākas, piespiediet pogu
.

Atskaņošana no USB
Piezīme
•

Pārliecinieties, ka USB ierīcē ir atskaņojams audio
saturs.

Ievietojiet USB ierīci

ligzdā.

Piespiediet pogu
Source,
pagrieziet pogu SELECT, lai atlasītu USB
avotu.
Atskaņošana sākas automātiski. Ja tā
nesākas, piespiediet pogu
.

Ierīču uzlādēšana
Izmantojot šo mikro mūzikas sistēmu, var
uzlādēt ārējās ierīces, piemēram, mobilo
tālruni, MP3 atskaņotāju un citas mobilās
ierīces.
Ar USB kabeli savienojiet šīs ierīces USB
ligzdu ar savas ierīces USB ligzdu.
Pievienojiet ierīci barošanas avotam.
Pēc šīs ierīces atpazīšanas sākas
uzlādēšana.

Skaļuma noregulēšana
•

Mūzikas atskaņošanas laikā pagrieziet
pogu -VOL+, lai noregulētu skaļumu.

Piezīme
•

Šīs ierīces saderība ar visām citām ierīcēm nav
garantēta.

Skaņas izslēgšana
•

Mūzikas atskaņošanas laikā piespiediet
pogu MUTE, lai izslēgtu vai atkal ieslēgtu
skaņu.

Atskaņošana no diska
Piespiediet pogu
Source, pagrieziet
pogu SELECT, lai atlasītu CD avotu.
Piespiediet pogu
nodalījumu.

, lai atvērtu disku

Ievietojiet disku ar pusi, uz kuras ir uzlīme, uz
augšu.
LV

Klausīšanās, izmantojot kādu ārēju ierīci
Jūs varat klausīties ārējā ierīcē atskaņoto skaņu,
tai ar MP3 saites vadu pievienojot šo ierīci.
Ar MP3 saites vadu (nav nodrošināts)
savienojiet:
•

AUDIO IN ligzdu (3,5 mm) uz ierīces; un

•

austiņu ligzdu uz ārējās ierīces.

Piespiediet pogu
Source, pagrieziet
pogu SELECT un atlasiet AUDIO IN avotu.
Sāciet atskaņošanu, izmantojot šo ierīci
(skatiet ierīces lietotāja rokasgrāmatu).
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Produkta informācija

Specifikācijas
Pastiprinātājs

Vispārīga informācija

Nominālā izejas jauda

25 W x 2 RMS

Frekvenču raksturlīkne

50-20 000 Hz, ±3 dB

Signāla un trokšņu
attiecība

> 65 dBA

Skaļruņa draiveris

2 x 3” pilns diapazons,
6Ω

Basu pastiprinātājs

2 basu porti

Skaņas ievades līmenis

600 mV ±100 mV vid.
kvadrātiskais

Atbalstītais disku tips

CD-DA, CD-R, CDRW,
MP3-CD (8/12 cm)

A tips, tieša USB uzlāde
2.0, 5 V / 1 A, MSC faila formāts, FAT
16/32, atbalsta USB līdz 32 GB

USB
atskaņošana

USB uzlāde

2 A maks. (gaidstāve); 500 mA maks.
(USB avots); 1 A maks (cits avots)
* Faktiskā uzlādes strāva ir atkarīga
no mobilās ierīces

Maiņstrāva (jaudas
adapteris)

Zīmola nosaukums
PHILIPS
Ievade: 100-240 V~,
50/60 Hz
(maiņstrāvas
ievade)

Elektroenerģijas
patēriņš darbības
laikā

≤30 W

Elektroenerģijas patēriņš
gaidstāves laikā (bez
Wi-Fi)

≤1 W

Izmēri
- Galvenā ierīce (plat. x
augst. x dziļ.)

420 x 140 x 261 mm

Svars
- Galvenā ierīce

4,7 kg

Wi-Fi
Wi-Fi protokols

802,11 b/g/n

Wi-Fi frekvenču
diapazons
Maksimālā pārraides
jauda

2412 MHz - 2472 MHz
15,08 dBm

Noskaņošana
Noskaņošanas
diapazons (FM)

87,5-108 MHz

Noskaņošanas
diapazons
(DAB/DAB+)

174,928-239,2 MHz
(III josla)

Skaļrunis
Skaļruņa pilnā
pretestība

6 omi

Jutība

86 ± 3 dB/m/W

Bluetooth
Bluetooth versija

V 4,2

Bluetooth frekvenču
diapazons

2,4 Ghz ~ 2,48 GHz
ISM josla

Maksimālā pārraides
jauda

-4,1 dBm

Bluetooth
diapazons

10 m (brīva vieta)
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Traucējummeklēšana
Brīdinājums

•

Nekad nenoņemiet šīs ierīces korpusu.

Lai garantija būtu spēkā, nemēģiniet pats
salabot šo sistēmu.
Ja rodas problēmas šīs ierīces lietošanas laikā,
pirms apkopes pieprasīšanas pārbaudiet tālāk
norādīto. Ja problēma nav novērsta, apmeklējiet
Philips tīmekļa vietni (www.
philips.com/support). Sazinoties ar Philips,
parūpējieties, lai ierīce atrodas tuvumā un jums ir
pieejams modeļa numurs un sērijas numurs.
Nav barošanas
•
•

Pārliecinieties, ka ierīces maiņstrāvas
spraudkontakts ir pareizi pievienots.
Pārliecinieties, vai maiņstrāvas kontaktligzdai
ir nodrošināta barošana.

Nav skaņas vai slikta skaņa.
•
•
•
•
•
•

Noregulējiet skaļumu.
Pārbaudiet, vai ierīces skaņa ir izslēgta vai vēl
arvien notiek radiostacijas buferizācija.
Līdz galam izbīdiet radio antenu un
noregulējiet tās pozīciju.
Neturiet ierīci citu elektronisku ierīču tuvumā,
lai izvairītos no radiotraucējumiem.
Pārbaudiet Wi-Fi tīkla savienojumu.
Pagroziet Wi-Fi antenu un noregulējiet tās
pozīciju.

Ierīce nereaģē
•

•

Atvienojiet un vēlreiz pievienojiet
maiņstrāvas spraudkontaktu un pēc tam
vēlreiz ieslēdziet ierīci.
Pārbaudiet, vai ierīce ir gaidstāves režīmā. Ja
jā, ieslēdziet ierīci.

Slikta radio uztveršana
•
•

Neturiet ierīci citu elektronisku ierīču tuvumā,
lai izvairītos no radiotraucējumiem.
Līdz galam izbīdiet radio antenu un
noregulējiet tās pozīciju.
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•

Pārbaudiet Wi-Fi tīkla savienojumu.
Pagroziet Wi-Fi antenu un noregulējiet
tās pozīciju.

Nepietiekams Wi-Fi signāla stiprums
• Pārbaudiet attālumu no maršrutētāja
līdz ierīcei.
• Pagroziet Wi-Fi antenu un noregulējiet
tās pozīciju.
Neizdodas savienojuma izveidošana ar
Wi-Fi tīklu
• Pārbaudiet, vai bezvadu maršrutētājs ir
izslēgts.
• Pārbaudiet, vai bezvadu maršrutētājs
atbalsta WPS. Izmantojiet pareizo (PBC
vai PIN) iestatīšanas metodi, lai
savienotu ierīci ar maršrutētāju, kas
atbalsta WPS. Ja nepieciešams,
skatieties bezvadu maršrutētāja
lietošanas rokasgrāmatā norādījumus
par Wi-Fi savienojuma izveidošanu.
• Vēlreiz konfigurējiet Wi-Fi iestatījumus
(skatiet “Lietošanas
sākšana”>“Sākotnējās iestatīšanas
veikšana” un “Sistēmas iestatījumu
izvēlnes lietošana”>“Tīkla iestatījumu
noregulēšana”).
Dažas radiostacijas reizēm nedarbojas.
• Dažas radiostacijas var būt pieejamas
tikai noteiktam skaitam klausītāju. Ja
mēģināsiet vēlreiz pēc pāris minūtēm,
jūs varēsiet klausīties šīs radiostacijas.
• Radiostacijas neveic apraidi. Mēģiniet
vēlreiz vēlāk.
Dažas radiostacijas pazūd no radiostaciju
saraksta
• Kad radiostacija pārtrauc apraidi
internetā, tā tiek izņemta no saraksta.
Ierīce nepārtraukti pārbauda, vai
radiostacija ir ēterā. Ja atsākas apraide,
radiostacija tiek atkal pievienota
radiostaciju sarakstam.
Modinātājpulkstenis nedarbojas.
• Pareizi iestatiet
pulksteni/modinātājpulksteni.

Specifikācijas var mainīties bez brīdinājuma.
Philips un Philips Shield Emblem ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes un tiek izmantotas saskaņā ar licenci.
Par šī produkta izgatavošanu un pārdošanu ir atbildīgs uzņēmums MMD Hong Kong Holding Limited vai kāds tā
sadarbības partneris, un MMD Hong Kong Holding Limited ir galvotājs par šo produktu.

