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1 Pomembno

Varnost

Pred uporabo tega mikro glasbenega 
sistema preberite in razumite vsa navodila.
Če bi nastala škoda zaradi neupoštevanja 
navodil, garancija ne velja.

Ta »strela« pomeni, da neizolirani material 

znotraj naprave lahko povzroči električni 

udar. Zaradi varnosti vseh v vašem 

gospodinjstvu ne odstranjujte pokrova. 

»Klicaj« opozarja na funkcije, o katerih 

morate natančno prebrati priloženo d, 

dokumentacijo, da preprečite težave pri 

delovanju in vzdrževanju. OPOZORILO: Za 

zmanjšanje nevarnosti požara ali električnega 

udara naprave ne izpostavljajte dežju ali 

vlagi, predmetov, napolnjenih s tekočino, 

npr. vaz, pa ne odlagajte na napravo.

PREVIDNO: Da preprečite električni udar, 

vtaknite vtič do konca. (Za regije s 

polariziranimi vtiči: da preprečite električni 

udar, se mora široka lopatica ujemati s 

široko režo.)

Opozorilo

• Nikoli ne odstranjujte ohišja naprave.
• Nikoli ne mažite delov naprave.
• Nikoli ne glejte v laserski žarek znotraj 

naprave.
• Naprave nikoli ne polagajte na drugo 

električno opremo.
• Zaščitite napravo pred neposredno 

sončno svetlobo, plamenom ali vročino.
• Vedno si zagotovite lahek dostop do 

napajalnega kabla, vtiča ali adapterja za 
izklop napajanja naprave.

• Zagotovite, da bo okrog izdelka dovolj 

prostora za prezračevanje.

• Uporabljajte samo priključke/dodatke, 

ki jih je navedel proizvajalec

• POZOR pri uporabi baterij – da 

preprečite puščanje baterij, zaradi 

česar lahko pride do telesnih poškodb, 

materialne škode ali poškodb izdelka:

• Pravilno vstavite baterijo, + in –, tako 

kot je označeno na izdelku.

• Baterijo (priloženo ali nameščeno) 

ne izpostavljajte čezmerni toploti, 

npr. soncu, ognju ali podobnim.

• Kadar izdelka ne uporabljate dlje 

časa, odstranite baterijo.

• Izdelka ne izpostavljajte kapljanju ali 

škropljenju.

• Na izdelek ne postavljajte nikakršnih 

virov nevarnosti (npr. predmetov, 

napolnjenih s tekočino, prižganih sveč 

itn.).

• Kadar se kot naprava za odklop 

uporablja ozemljitveni vtič, mora biti 

naprava za odklop lahko dostopna.
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Obvestilo

Morebitne spremembe te naprave, ki 
jih družba MMD Hong kong Holding 
Limited ni izrecno odobrila, lahko 
razveljavijo pristojnost uporabnika za 
upravljanje opreme.

Skladnost

S to izjavo družba TPVision Europe B.V. 
izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi 
zahtevami in drugimi ustreznimi določbami 
direktive 2014/53/EU. Izjava o skladnosti je 
na voljo na spletnem mestu 
www.philips.com/ support.

Skrb za okolje
Odlaganje odsluženega izdelka in 
akumulatorja med odpadke

Izdelek je oblikovan in izdelan z 
najkakovostnejšimi materiali in deli, ki 
jih je mogoče reciklirati in ponovno 
uporabiti.

Ta simbol na izdelku pomeni, da za 
izdelek velja evropska direktiva 
2012/19/EU.

Ta simbol označuje, da izdelek vsebuje 
baterije, za katere velja evropska 
direktiva 2013/56/EU, in jih ni 
dovoljeno odvreči med običajne 
gospodinjske odpadke.

Pozanimajte se o lokalnem sistemu za 
zbiranje in ločevanje odslužene 
električne in elektronske opreme ter 
baterij. Upoštevajte krajevne predpise 
ter izdelka in baterij nikoli ne odlagajte 
med običajne gospodinjske odpadke. 
Ustrezno odlaganje odsluženih izdelkov 
in akumulatorjev preprečuje negativne 
posledice za človekovo zdravje in 
okolje.

Odstranjevanje baterij za enkratno 
uporabo
Če želite odstraniti baterije za enkratno 
uporabo, glejte razdelek o namestitvi 
baterij.

Okoljske informacije
Vso nepotrebno embalažo smo 
izpustili. Embalažo smo skušali izdelati 
tako, da jo bo preprosto ločiti na tri 
materiale: karton (škatla), stiropor 
(zaščita) in polietilen (vrečke, zaščitna 
folija). Vaš sistem je sestavljen iz 
materialov, ki jih je mogoče reciklirati in 
ponovno uporabiti, če bo razstavljen v 
specializiranem podjetju. Upoštevajte 
krajevne predpise glede odlaganja 
embalaže, odsluženih akumulatorjev in 
izrabljene opreme med odpadke.

Beseda in logotipi Bluetooth® so 
registrirane blagovne znamke v lasti družbe 
Bluetooth SIG, Inc., in vsakršna uporaba teh 
blagovnih znamk podjetja MMD Hong kong 
Holding Limited je licencirana.

Izdelava nepooblaščenih kopij gradiva, 
zaščitenega pred kopiranjem, vključno 
z računalniškimi programi, datotekami, 
oddajami in zvočnimi posnetki, je lahko 
kršitev avtorskih pravic in pomeni 
kaznivo dejanje. Ta oprema se ne sme 
uporabljati za takšne namene.



2 Vaš Micro Music System
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Nega izdelka

• V prostor za plošče CD ne vstavljajte 
drugih predmetov, razen plošč CD.

• V prostor za plošče CD ne vstavljajte 
ukrivljenih ali razpokanih plošč CD.

• Če izdelka dlje časa ne uporabljate, 
odstranite plošče iz prostora za plošče 
CD.

• Za čiščenje izdelka uporabljajte samo 
krpo iz mikrovlaken.

Na napravi je ta nalepka:

• Tipska ploščica je na hrbtni strani izdelka.

Opomba

Čestitamo za nakup in vas 
pozdravljamo pri Philipsu! Da bi v celoti 
izkoristili podporo, ki jo ponuja Philips, 
registrirajte svoj izdelek na spletni strani 
www.philips.com/support.

Uvod

S to napravo lahko:

• uživate v zvočnih posnetkih s plošč 
CD, naprav USB, naprav Bluetooth in 
drugih zunanjih naprav;

• poslušate internetni radio prek 
omrežne povezave;

• poslušate radio FM in DAB+ (Digital 
Audio Broadcasting);

• polnite mobilno napravo prek reže USB.

Naprava podpira naslednje oblike 
predstavnosti:

Kaj je v škatli?

Preverite in prepoznajte vsebino paketa:

· Glavna enota
· 2 zvočnika
· 2 x napajalni kabel AC
· 1 x radijska antena
· Daljinski upravljalnik (z eno baterijo 

AAA)
· Tiskano gradivo



SL

Pregled glavne enote

Gumb SELECT

• Zavrtite v smeri urnega kazalca ali v 
nasprotni smeri urnega kazalca, da 
nastavite radijske postaje.

• Za pomikanje po menijskem seznamu 
vrtite v smeri urnega kazalca ali v 
nasprotni smeri urnega kazalca.

• Pritisnite, da potrdite izbiro.

• Pritisnite in pridržite za samodejno 
iskanje vseh postaj v načinu radia FM.

• Vklop izdelka ali preklop v stanje 
pripravljenosti.

• Priključitev naprav USB za shranjevanje.

SOURCE

Senzor IR

• Pritisnite za vstop v meni virov.

Vtikač AUDIO IN
• Priključitev zunanjih zvočnih naprav.

MENU
• V načinu delovanja dostop do 

zgornjega menija.

• Pritisnite in pridržite za prikaz 
informacij v načinu FM/DAB+.

EARPHONE

• Priključitev zunanjih slušalk.

• Začetek ali zaustavitev predvajanja.

• Zaustavitev predvajanja.

• Brisanje programa.

PRESET
• Shranjevanje radijskih postaj.

• Prikaz prednastavljene postaje

• Odpiranje ali zapiranje prostora 
za ploščo CD.

Prostor za ploščo CD

Gumb VOL/MUTE
• Zavrtite za nastavitev glasnosti.

• Pritisnite za izklop in ponovni vklop 
zvoka.

Zaslon
• Prikaz trenutnega stanja.

Antena FM/DAB+
• Izboljšanje sprejema radijskega 

signala FM/DAB+.

Vtičnica SPEAKER OUT
• Priključitev zvočnikov.

Vtičnica AC IN

• Preskok na prejšnjo/naslednjo skladbo.

• Iskanje v skladbi/na plošči.

• Nastavitev radijske postaje.

• Nastavitev časa.
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Pregled daljinskega upravljalnika

• Vklop izdelka ali preklop v stanje 
pripravljenosti.

REPEAT
• Izbira načina ponavljanja predvajanja.

PROG
• Programiranje skladb.

• Pritisnite za vstop v meni virov.

SOURCE

MENU
• V načinu delovanja dostop do 

zgornjega menija.

• Pritisnite in pridržite za prikaz 
informacij v načinu FM/DAB+.

• Preskok na naslednji album.

• Nastavitev časa.

• Preskok na prejšnjo skladbo.

• Iskanje znotraj skladbe/na plošči/USB-ju.

• Nastavitev postaje FM.

• Pritisnite za začetek, zaustavitev, 
nadaljevanje predvajanja ali potrditev 
izbire.

• Preskok na prejšnji album.

• Nastavitev časa.

SCAN

OK

• Samodejno shranjevanje radijskih postaj. 

VOL-
• Nižanje glasnosti

EQ
• Izbira prednastavljenega zvočnega učinka.

INFO
• Prikaz informacij o predvajanju.

PRESET
• Pritisnite za prikaz seznama postaj.

• Pritisnite in pridržite, da shranite postajo. 

Številska tipkovnica (0–9)
• Izbira digitalne skladbe ali 

prednastavljene radijske postaje

CLOCK
• Nastavitev ure.

• Prikaz informacij o uri.

RANDOM
• Preklop v način naključnega predvajanja.

OPEN/CLOSE
• Odpiranje ali zapiranje prostora za 

plošče CD

BACK
• Vračanje v prejšnji meni iz menijske 

nastavitve.

• Preskok na naslednjo skladbo.

• Iskanje znotraj skladbe/na plošči/USB-ju.

• Nastavitev postaje FM. 

• Zaustavitev predvajanja ali brisanje 
programa. 

VOL +
• Povišanje glasnosti

MUTE
• Izklop zvoka ali obnovitev glasnosti.

DIM
• Nastavitev svetlosti zaslona. 

TIMER/SLEEP
• Nastavitev časovnika za spanje.

• Nastavitev časovnika alarma.



Priključitev zvočnikov

Opomba

• Izvlečeni del vsake žice zvočnika vstavite v 
vtičnico do konca.

• Za boljšo kakovost zvoka uporabljajte samo 
priložene zvočnike.

Za desni zvočnik poiščite vtičnice na 
hrbtni strani glavne enote z oznako 
»R«.
Rdečo žico vstavite v rdečo (+) 
vtičnico, črno žico pa v črno (–) 
vtičnico.
Za levi zvočnik poiščite vtičnice na 
glavni enoti z oznako »L«.
Ponovite 2. korak, da vstavite žico 
levega zvočnika.

Žico zvočnika vstavite do konca.

Privijte vijak.

Da vstavite vsako žico zvočnika:

3 Uvod
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Pozor

• Uporaba naprav za upravljanje ali prilagoditev 
ali izvajanje postopkov, ki niso navedeni v tem 
dokumentu, lahko povzroči nevarno 
izpostavljenost sevanju ali drugo nevarno 
delovanje.

Vedno zaporedoma upoštevajte 
navodila v tem poglavju.

Električna priključitev 

Pozor

• Nevarnost poškodb izdelka! Prepričajte se, ali 
električna napetost ustreza napetosti, 
natisnjeni na zadnji ali spodnji strani naprave.

• Nevarnost električnega udara! Preden 
priključite napajalni kabel, se prepričajte, ali je 
vtič trdno pritrjen. Pri izklapljanju napajalnega 
kabla, vedno vlecite za vtič, nikoli za kabel.

• Preden priključite napajalni kabel, opravite vse 
druge priključitve.

Priključitev radijske antene

Pred poslušanjem radia v izdelek 
priključite priloženo radijsko anteno.

Napajalni kabel priključite v vtičnico.

Priprava daljinskega upravljalnika

Pozor

• Nevarnost poškodb izdelka! Če daljinskega 
upravljalnika ne uporabljate dalj časa, odstranite 
baterije.

• Baterije vsebujejo kemične snovi, zato jih je treba 
pravilno odstraniti med odpadke.

Za vstavljanje baterije daljinskega 
upravljalnika:

Odprite prostor za baterijo.
Vstavite priložene baterije AAA s 
pravilno polarnostjo (+/-), tako kot 
je prikazano.
Zaprite prostor za baterijo.
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Izvajanje začetne namestitve

• Ko prvič vklopite enoto, se na zaslonu 
prikaže [Setup wizard]. Sledite spodnjim 
navodilom za nastavitev nekaterih 
osnovnih nastavitev. Če želite poslušati 
internetni radio, morate najprej nastaviti 
povezavo Wi-Fi. WPS (Wi-Fi Protected 
Setup) je standard, ki ga je ustvarila 
družba Wi-Fi Alliance za preprosto 
vzpostavljanje varnega brezžičnega 
domačega omrežja. Če vaš brezžični 
usmerjevalnik podpira WPS, lahko hitro in 
varno povežete radio z usmerjevalnikom 
prek enega od dveh načinov za nastavitev: 
PBC (Push Button Con�guration) ali PIN 
(Personal Identi�cation Number). Za tiste, 
ki ne podpirajo standarda WPS, imate še 
eno možnost za povezovanje radia z 
brezžičnim usmerjevalnikom.

Opomba
• Preden vzpostavite povezavo z omrežjem, se 

seznanite z omrežnim usmerjevalnikom.
• Prepričajte se, ali je omogočeno domače omrežje 

Wi-Fi.
• Za boljši sprejem Wi-Fi zavrtite anteno Wi-Fi in 

prilagodite njen položaj.

Ko se prikaže [Setup wizard], zavrtite 
gumb SELECT in izberite [YES], da 
zaženete namestitev. Če izberete [NO], 
boste pozvani k izvajanju čarovnika 
naslednjič.

Pritisnite gumb SELECT, da potrdite.

Prikaže se [12/24 hour format].

Zavrtite gumb SELECT, da izberete

12- ali 24-urno obliko zapisa.

Pritisnite gumb SELECT, da potrdite.

Prikaže se seznam samodejnih 
posodobitev.

Ponovite koraka od 3 do 4, če želite 
sinhronizirati čas z radijskimi postajami.

• [Update from DAB+]: sinhronizacija časa 
s postajami DAB+.

• [Update from FM]: sinhronizacija časa s 
postajami FM.

• [Update from Network]: sinhronizacija 
časa z internetnimi radijskimi postajami.

Če je izbrana možnost [Update from 
Network], ponovite koraka od 3 do 
4, da nastavite časovni pas, nato 
ponovite koraka od 3 do 4, da 
nastavite poletni/zimski čas.

• [No update]: deaktiviranje sinhronizacije 
časa.

Če je izbrana možnost [No update], 
ponovite koraka od 3 do 4, da 
nastavite datum in čas.

Ponovite koraka od 3 do 4, da izberete 
[YES] in ohranite vzpostavljeno povezavo z 
omrežjem.

Ponovite koraka od 3 do 4, da izberete 
regijo Wlan.

Radio začne samodejno iskati 
brezžična omrežja.

Prikaže se seznam razpoložljivih 
omrežij Wi-Fi.

Ponovite koraka od 3 do 4, da izberete 
omrežje Wi-Fi.

Pritisnite gumb SELECT, da izberete 
možnost povezave z brezžičnim 
usmerjevalnikom:

• [Push Button]: izberite to možnost, 
če vaš brezžični usmerjevalnik 
podpira način nastavitve WPS in PBC. 
Pozvani boste, da pritisnete gumb za 
povezavo na usmerjevalniku, nato 
pritisnite OK, da nadaljujete.
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• [Pin]: izberite to možnost, če vaš 
brezžični usmerjevalnik podpira način 
nastavitve WPS in PIN. Radio ustvari 
8-mestno kodo, ki jo lahko vnesete v 
usmerjevalnik.

• [Skip WPS]: izberite to možnost, če vaš 
brezžični usmerjevalnik ne podpira 
standarda WPS. Pozvani boste k vnosu 
ključa za omrežje Wi-Fi.

Tako kot je opisano na zaslonu, 
pritisnite gumb WPS ali vnesite kodo 
PIN v brezžičnem usmerjevalniku; ali 
vnesite ključ za povezavo z omrežjem 
(prikazane možnosti so odvisne od vrste 
omrežja in uporabljene zaščite 
omrežja).

• Pri vnosu ključa omrežja izberite 
znak, zavrtite gumb SELECT, nato 
pritisnite gumb SELECT, da 
potrdite.

• Za preklic zavrtite gumb SELECT in 
izberite [CANCEL].

• Za potrditev vnosa zavrtite gumb SELECT 
in izberite [OK].

• Za brisanje vnosa zavrtite gumb SELECT 
in izberite [BKSP].

• Za izhod iz postopka pritisnite     .

Če je povezava z omrežjem 
vzpostavljena, se prikaže [Connected].

Ko se prikaže [Setup wizard completed], 
pritisnite OK za izhod iz nastavitev.

Namig

• Pri nekaterih usmerjevalnikih Wi-Fi boste morda 
morali pridržati gumb WPS za vzpostavljanje 
povezave Wi-Fi. Za več informacij glejte 
uporabniški priročnik določenega usmerjevalnika.

• Za ponovni zagon čarovnika za namestitev 
izberite meni [System settings]>[Setup wizard] 
(glejte poglavje »Uporaba menija sistemskih 
nastavitev«).

Opomba

Vklop

Preklop v način pripravljenosti

• Pritisnite    .

Radijski sprejemnik preklopi na 
nazadnje izbrani vir.

• Znova pritisnite    .

Zaslon je zatemnjen.

Prikažeta se čas in datum (če sta 
nastavljena).

• Če sistem ni dejaven 15 minut, enota samodejno 
preklopi v stanje pripravljenosti.

Meni virov

Pritisnite       za vstop v meni virov.

Zavrtite gumb SELECT, da izberete vir.

Pritisnite gumb SELECT, da potrdite 
izbiro.

Internetni 
radio
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Opomba

4 Poslušanje internetnega 
radia

Radio lahko prek internetne povezave 
predvaja na tisoče radijskih postaj in 
poddaj z vsega sveta.

Uporaba menija v načinu internetnega 
radia

Ko je vzpostavljena internetna povezava, 
boste na seznamu postaj videli prikazan 
seznam postaj. Nato izberite eno za začetek 
oddajanja.

• Prepričajte se, ali je omogočeno domače omrežje 
Wi-Fi. Za boljši sprejem Wi-Fi zavrtite anteno Wi-Fi 
in prilagodite njen položaj.

Pritisnite          Source in zavrtite gumb 
SELECT, da izberete način [Internet radio].

Radio začne vzpostavljati povezavo 
s prej povezanim omrežjem, nato 
nastavi vašo nazadnje poslušano 
internetno radijsko postajo.

Če omrežna povezava še ni bila 
vzpostavljena, radio samodejno 
začne iskati brezžična omrežja (glejte 
razdelek »Uvod«>»Izvajanje začetne 
namestitve« ali »Uporaba menija 
sistemskih nastavitev«>»Prilagajanje 
omrežnih nastavitev«, da vzpostavite 
povezavo z omrežjem).

Pritisnite       MENU, da odprete meni

Vrtite gumb SELECT za premikanje po 
možnostih menija:

• [Station list]: nastavite razpoložljive 
internetne radijske postaje.

• [System settings]: prilagodite sistemske 
nastavitve (enaka možnost menija za 
vse načine delovanja. Za več informacij 
glejte poglavje »Uporaba menija 
sistemskih nastavitev« ).

• [Main menu]: dostop do glavnega 
menija (enaka možnost menija za vse 
načine delovanja. Za več informacij 
glejte poglavje »Uporaba glavnega 
menija« ).

Da izberete možnost, pritisnite gumb 
SELECT.

Ponovite korake od 3 do 4, če je pod 
možnostjo na voljo podmožnost.

Za vrnitev v prejšnji meni pritisnite 
    .

[Station list]

• [Stations]:

• [History]: iščite internetne radijske 
postaje po zgodovini.

• [Search ]: poiščite internetne radijske 
postaje. Za iskanje zavrtite gumb SELECT, 
da vnesete ključno besedo z izbiro 
znakov, nato pritisnite gumb SELECT, da 
nadaljujete.

• [Location]: iščite internetne radijske 
postaje po lokaciji.

• [Popular]: nastavite najpriljubljenejše 
postaje v internetu.

• [Discover]: nastavite za odkrivanje 
seznama za internetni radio.
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Shranjevanje internetnih radijskih postaj

Opomba

• Shranite lahko največ 40 prednastavljenih 
postaj (v skupni rabi med internetnim radiem 
in poddajami)

V načinu internetnega radia nastavite 
internetno radijsko postajo.

Pritisnite in pridržite       PRESET za dve 
sekundi.

Prikaže se seznam prednastavljenih 
postaj.

Zavrtite gumb SELECT in izberite številko 
prednastavitve.

Pritisnite gumb SELECT, da potrdite.

Prikaže se [Preset stored].

Postaja je shranjena na izbranem 
mestu.

Izbira prednastavljene internetne 
radijske postaje

Pritisnite       PRESET.

Zavrtite gumb SELECT, da izberete 

številko.

Pritisnite gumb SELECT, da potrdite.

Prikaz informacij internetnega radia

Med poslušanjem internetnega radia večkrat 

pritisnite in pridržite       MENU, da se 

premaknete do naslednjih informacij (če so 

na voljo):

Ime izvajalca in skladbe

Opis postaje

Žanr in lokacije postaje 

Kodek in hitrost vzorčenja

Predpomnilnik predvajanja

Datum

V načinu internetnega radia.
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Opomba

• Če 15 sekund ne pritisnete nobenega gumba, se 
meni zapre.
Seznami postaj in podmeniji se lahko občasno 
spremenijo in se razlikujejo glede na lokacijo.

5 Poslušanje poddaj

Pritisnite          Source in zavrtite gumb 

SELECT, da izberete način [Podcasts].

Pritisnite       MENU, da odprete meni

Zavrtite gumb SELECT za premikanje po 

možnostih menija:

Da izberete možnost, pritisnite gumb SELECT.

Ponovite korake od 3 do 4, če je pod 

možnostjo na voljo podmožnost.

Za vrnitev v prejšnji meni pritisnite     .

6 Poslušanje vsebin Spotify

Telefon, tablični računalnik ali računalnik 
uporabite kot daljinski upravljalnik za 
Spotify.
Za več informacij obiščite spletno stran 
spotify.com/connect

Za programsko opremo Spotify veljajo licence 
tretjih oseb, ki so na voljo tukaj:
https://www.spotify.com/connect/third-party-
licenses.
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7 Poslušanje radia DAB+

Nastavitev radijskih postaj DAB+

Pri prvi izbiri načina radio DAB+ ali če je seznam 
postaj prazen, radijski sprejemnik samodejno 
izvede iskanje vseh postaj.

• Večkrat pritisnite          Source in zavrtite 
gumb SELECT, da izberete način [DAB 
radio].

Prikaže se [Scanning].

Radijski sprejemnik samodejno poišče 
in shrani vse radijske postaje DAB+ in 
začne oddajati prvo postajo, ki je na 
voljo.

Postaja se shrani v radijski sprejemnik. 
Ko naslednjič vklopite radijski 
sprejemnik, se iskanje postaj ne 
izvede.

Za nastavitev postaje s seznama razpoložljivih 
postaj:

• V načinu DAB+ zavrtite gumb SELECT za 
pomikanje po razpoložljivih postajah 
DAB+.

Namig

• Postaje se lahko občasno spremenijo. Za 
posodobitev seznama postaj izberite meni 
[Scan], da izvedete iskanje vseh postaj.

Shranjevanje radijskih postaj DAB+

• Shranite lahko največ 20 prednastavljenih 
radijskih postaj.

Opomba

V načinu DAB+ nastavite radijsko postajo DAB+.

Pritisnite in pridržite        PRESET za dve 

sekundi.

Prikaže se seznam prednastavljenih 

postaj.

Zavrtite gumb SELECT, in izberite številko 

prednastavitve.

Pritisnite gumb SELECT, da potrdite.

Prikaže se [Preset stored].

Postaja je shranjena na izbranem mestu.
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Izbira prednastavljene radijske postaje 
DAB+

V načinu DAB+ sta na voljo dva načina za 

izbiro prednastavljene radijske postaje.

Možnost A:

Pritisnite       PRESET.

Zavrtite gumb gumb SELECT, da 

izberete številko.

Pritisnite gumb SELECT, da potrdite.

Možnost B:

• Pritisnite                    za preskok na 

prejšnjo/naslednjo skladbo.

Uporaba menija v načinu DAB+

V načinu DAB+ pritisnite       MENU, da 

odprete meni DAB+.

Zavrtite gumb SELECT za premikanje po 

možnostih menija:

• [Station list]: prikaz radijskih postaj 
DAB+. Če ni najdena nobena 
postaja, radio začne iskati postaje 
DAB+ in jih dodajati na seznam 
postaj

• [Scan]: iskanje in shranjevanje vseh 
razpoložljivih radijskih postaj DAB+.

• [Manual tune]: ročna nastavitev 
določenega kanala/frekvence in 
dodajanje na seznam postaj.

• [Prune invalid]: odstranjevanje vseh 
neveljavnih postaj s seznama 
postaj.

• [DRC]: stisne dinamični obseg 
radijskega signala, tako da se 
glasnost tihih zvokov poveča, 
glasnost glasnih zvokov pa 
zmanjša.

• [Station order]: omogoča, da med 
premikanjem po seznamu postaj 
določite, kako bodo urejene 
postaje.

• [System settings]: prilagajanje 
sistemskih nastavitev (glejte 
poglavje »Uporaba menija 
sistemskih nastavitev«).

• [Main menu]: dostop do glavnega 
menija (glejte poglavje »Uporaba 
glavnega menija«).

Da izberete možnost, pritisnite gumb 
SELECT.

Ponovite korake od 2 do 3, če je pod 
možnostjo na voljo podmožnost.

• Za vrnitev v prejšnji meni pritisnite 
    .

[Prune invalid]
• [YES]: odstranjevanje vseh neveljavnih 

postaj s seznama postaj.
• [No]: vrnitev v prejšnji meni.
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[DRC]
• [DRC high]: preklopite DRC na visoko 

raven (privzeta možnost priporočena 
za hrupno okolje).

• [DRC low]: preklopite DRC na nizko 
raven.

• [DRC o�]: izklopite možnost DRC.
[Station order]

• [Alphanumeric]: razvrstite postaje po 
abecedi (privzeta nastavitev).

• [Ensemble]: seznam skupin postaj, ki 
oddajajo skupaj v isti zasedbi (tj.: BBC 
ali krajevni South Wales).

• [Valid]: najprej navedite veljavne 
postaje, nato pa postaje, ki ne 
oddajajo signala.

Opomba

• Če 15 sekund ne pritisnete nobenega gumba, se 
meni zapre.

Prikaz informacij DAB+

Med poslušanjem radia DAB+ večkrat 

pritisnite in pridržite     , da se premaknete 

do naslednjih informacij (če so na voljo):

Ime postaje

Dynamic Label Segment (Segment 

dinamične oznake – DLS)

Moč signala

Vrsta programa (PTY)

Ime skupine

Frekvenca

Število napak v signalu

Bitna hitrost in stanje zvoka

Kodek

Čas in datum
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8 Poslušanje radia FM

Nastavitev radijskih postaj FM

Pritisnite          Source in zavrtite gumb 
SELECT, da izberete način [FM radio].

Pritisnite in pridržite                     za dve sekundi.
Radijski sprejemnik samodejno nastavi 
radijsko postajo FM z močnim 
sprejemom.

Ponovite 2. korak za nastavitev več radijskih 
postaj.

Za ročno nastavitev postaje:

• V načinu radia FM pritisnite gumb 

SELECT in izberite frekvenco.

V načinu FM nastavite radijsko postajo FM.

Pritisnite in pridržite        PRESET za dve 

sekundi.

Prikaže se seznam prednastavljenih 

postaj.

Zavrtite gumb SELECT in izberite številko 

prednastavitve.

Pritisnite gumb SELECT, da potrdite.

Prikaže se [Preset stored].

Postaja je shranjena na izbranem 

mestu.

Samodejno shranjevanje radijskih postaj 
FM

V načinu FM pritisnite in pridržite gumb SELECT

Naprava shrani vse razpoložljive radijske 

postaje FM in oddaja prvo postajo.

• Shranite lahko največ 20 radijskih postaj FM.

• Če želite odstraniti prednastavljeno postajo, 
shranite drugo postajo na njeno mesto.

Izbira prednastavljene radijske postaje 
FM

V načinu FM sta na voljo dva načina za izbiro 

prednastavljene radijske postaje.

Možnost A:

Pritisnite       PRESET.

Zavrtite gumb SELECT, da izberete 

številko.

Pritisnite gumb SELECT, da potrdite.Shranjevanje radijskih postaj FM

Opomba

Namig

Možnost B:

Pritisnite                    za preskok na 
prejšnjo/naslednjo skladbo.



SL

Uporaba menija v načinu FM

V načinu FM pritisnite       MENU, da 
odprete meni FM.

Zavrtite gumb SELECT za premikanje po 
možnostih menija:

• [Scan setting]

• [Audio setting]

• [System settings]: prilagajanje 
sistemskih nastavitev (glejte poglavje 
»Uporaba menija sistemskih 
nastavitev«).

• [Main menu]: dostop do glavnega 
menija (glejte poglavje »Uporaba 
glavnega menija«).

Da izberete možnost, pritisnite gumb SELECT.

Ponovite korake od 2 do 3, če je pod 
možnostjo na voljo podmožnost.

• Za vrnitev v prejšnji meni pritisnite     .

[Scan setting]

• [Strong stations only?]-[YES]: iskanje samo 
radijskih postaj FM z močnimsignalom.

• [Strong stations only?]-[NO]: iskanje vseh 
razpoložljivih radijskih postaj FM.

[Audio setting]

• [Listen in Mono only?]-[YES]: izbira 
sprejemanja v načinu mono.

• [Listen in Mono only?]-[NO]: izbira 
sprejemanja vnačinustereo.

• Če 15 sekund ne pritisnete nobenega gumba, se 
meni zapre.

Prikaz informacij RDS

RDS (Radio Data System) je storitev, ki 
omogoča postajam FM prikaz dodatnih 
informacij.
Če poslušate postajo FM s signalom RDS, 
se prikažeta ikona RDS in ime postaje.

Nastavite postajo RDS.

Pritisnite in pridržite     , da se 
premaknete do naslednjih informacij 
(če so na voljo):

Ime postaje

Radijska besedilna sporočila

Vrsta programa

Frekvenca

Datum

Opomba
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9 Uporaba menija 
sistemskih nastavitev

V načinu delovanja pritisnite       za dostop 
do menija.

Zavrtite gumb SELECT in izberite [System 
settings].

Pritisnite gumb SELECT, da potrdite.

Ponovite koraka od 2 do 3, da izberete 
možnost.

• [Equaliser]: izbira načina izenačevalnika.

• [Network]: omogoča vzpostavitev 
omrežne povezave.

• [Time/Date]: nastavitev časa in datuma.

• [Language]: izbira sistemskega jezika.

• [Factory Reset]: ponastavitev radia na 
privzete tovarniške nastavitve.

• [Software update]: preverjanje informacij 
o posodobitvah programske opreme

• [Setup wizard]: vas pozove k izvajanju 
začetne namestitve.

• [Info]: ogled različice programske opreme.

• [Privacy policy ]: prikaz obvestila o 
zasebnosti.

• [Backlight]: prilagajanje nastavitev 
osvetlitve ozadja.

• Če 15 sekund ne pritisnete nobenega gumba, se 
meni zapre.

Prilagajanje omrežnih nastavitev

Izberite [System settings]>[Network].

Zavrtite gumb SELECT, da izberete možnost 
ali podmožnost, nato pritisnite gumb 
SELECT, da potrdite.
[Network wizard]: vas pozove, da 
vzpostavite omrežno povezavo.

• [PBC Wlan setup]: izberite to možnost, če 
vaš brezžični usmerjevalnik podpira način 
nastavitve WPS in PBC.

• [View settings]: prikaz trenutnih informacij 
o omrežju.

• [Manual settings]:

• [DHCP enable]: samodejna dodelitev 
naslova IP.

• [DHCP disable]: ročna dodelitev 
naslova IP.

• [Network pro�le]: prikaz seznama omrežij, 
ki jih je shranil radio

• [Clear network settings]: brisanje izbire 
omrežnih nastavitev.

• [Keep network connected?]: izberite, ali naj 
bo vzpostavljena povezava z omrežjem.

Nastavitev časa/datuma
Izberite [System settings]>[Time/Date].

Zavrtite gumb SELECT, da izberete možnost 
ali podmožnost, nato pritisnite gumb 
SELECT, da potrdite.

• [Set Time/Date]: nastavitev časa in 
datuma.

• [Auto update]:

• [Update from DAB+]: sinhronizacija 
časa s postajami DAB+.

• [Update from FM]: sinhronizacija časa 
s postajami FM.

• [Update from Network]: sinhronizacija 
časa z internetnimi radijskimi 
postajami.

• [No update]: deaktiviranje 
sinhronizacije časa.

• [Set format]: nastavitev 12-/24-urne oblike.

• [Set timezone]: nastavitev časovnega pasu.

• [Daylight savings]: aktiviranje ali 
deaktiviranje poletnega/zimskega časa.

Opomba
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Opomba Opomba

• Če posodabljate čas z radia DAB+ ali FM, možnost 
poletnega/zimskega časa nima učinka.

• Če posodabljate iz omrežja, nastavite svoj časovni 
pas.

• Če radio zazna, da je na voljo nova programska 
oprema, vas vpraša, ali želite nadaljevati 
posodobitev. Če se strinjate, se nova programska 
oprema prenese in namesti.

• Pred nadgradnjo programske opreme preverite, ali je 
radio priključen v stabilno električno omrežje. 
Odklop napajanja med posodobitvijo programske 
opreme lahko poškoduje izdelek.

Nastavitev sistemskega jezika

Ponastavitev vseh nastavitev

Preverjanje informacij o posodobitvah 
programske opreme

Ogled različice programske opreme

Prilagajanje nastavitev osvetlitve ozadja

Izberite [System settings] > [Language].

Prikaže se seznam jezikov.

Zavrtite gumb SELECT, da izberete 
sistemski jezik, nato pritisnite gumb 
SELECT, da potrdite.

Izberite [System settings]>[Factory Reset].

Zavrtite gumb SELECT, da izberete 
možnost, nato pritisnite gumb SELECT, 
da potrdite.

• [Yes]: ponastavitev radia na 
privzete tovarniške nastavitve.

• [No]: vrnitev v prejšnji meni.

Izberite [System settings]>[Software 
update].

Zavrtite gumb SELECT, da izberete 
možnost ali podmožnost, nato pritisnite 
gumb SELECT, da potrdite.

• [Auto-check setting]: izberite, ali 
želite občasno preverjati, ali je na 
voljo nova različica programske 
opreme.

• [Check now]: takoj preverite, ali je 
na voljo nova različica programske 
opreme

• Izberite [System settings]>[lnfo].

Prikazana je trenutna različica 
programske opreme.

Izberite [System settings]>[Backlight].

Zavrtite gumb SELECT, da izberete 
možnost ali podmožnost, nato pritisnite 
gumb SELECT, da potrdite.

• [Timeout]: izberite časovno 
omejitev za osvetlitev zaslona.

• [On level]: izberite raven svetlosti 
za osvetlitev ozadja.

• [Dim level]: izbirajte med ravnmi 
svetlosti srednjo, nizko in 
izklopljeno.
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10 Uporaba glavnega menija

V načinu delovanja pritisnite       za dostop 
do zgornjega menija.

Zavrtite gumb SELECT in izberite vir [Main 
menu].

Pritisnite gumb SELECT, da potrdite.

Ponovite koraka od 2 do 3, da izberete 
možnost.

• [Internet radio]: izbira načina 
internetnega radia.

• [Podcasts]: izbira načina poddaj.
• [Spotify]: izbira načina Spotify.
• [DAB+]: izbira načina DAB+.
• [FM]: izbira načina FM.
• [CD]: : izbira načina CD.
• [USB]: izbira načina USB.
• [Bluetooth]: izbira načina Bluetooth.
• [AUDIO IN]: izbira načina AUDIO IN.
• [Sleep]: nastavitev časovnika za 

spanje.
• [Alarms]: nastavitev časovnika alarma
• [System settings]: prilagajanje 

sistemskih nastavitev (glejte poglavje 
»Uporaba menija sistemskih 
nastavitev«).

Opomba

• Če 15 sekund ne pritisnete nobenega gumba, se 
meni zapre.

• Pritisnete lahko tudi SOURCE, da izberete način:
Internet radio, Podcasts, Spotify, DAB+ radio, FM 
radio, CD, USB, Bluetooth ali AUDIO IN.

Nastavitev alarma

• Nastavite lahko dva alarma, da zvonita ob različnem 
času. Če želite, da alarm deluje normalno, se 
prepričajte, ali je ura pravilno nastavljena.

Izberite [Main menu]>[Alarms].

Če ura ni nastavljena, boste s 
sporočilom pozvani, da jo nastavite.

Pritisnite OK, da nadaljujete.

Utripa števka za dan.

Zavrtite gumb SELECT, da nastavite dan, 
nato pritisnite gumb SELECT, da potrdite.

Utripa števka za mesec.

Ponovite 3. korak, da ustrezno nastavite 
mesec, leto; in čas.

Prikažeta se možnosti [Alarm 1:o� 
[00:00]] in [Alarm 2:o� [00:00]].

Ponovite 3. korak, da izberete [Alarm 1 :o� 
[00:00]]>[Enable:] [O�].

Ponovite 3. korak, da aktivirate ali 
deaktivirate časovnik alarma.

• [O�]: deaktiviranje časovnika alarma.
• [Daily]: alarm se oglasi vsak dan.
• [Once]: alarm se oglasi samo enkrat.
• [Weekends]: alarm se oglasi ob 

sobotah in nedeljah.
• [Weekdays]: alarm se oglaša vsak 

dan od ponedeljka do petka.

Ponovite 3. korak, da izberete [time], nato 
nastavite čas alarma.

Ponovite 3. korak, da izberete [mode], 
nato nastavite vir alarma.

• [Buzzer]: izberite zvočni signal kot 
vir alarma.

• [Internet radio]: za vir alarma 
izberite nazadnje poslušano 
internetno radijsko postajo.

• [DAB+]: za vir alarma izberite 
nazadnje poslušano radijsko 
postajo DAB+.

• [FM]: za vir alarma izberite nazadnje 
poslušano radijsko postajo FM.

Ponovite 3. korak, da izberete [preset], nato 
za vir alarma izberite nazadnje poslušano 
postajo ali prednastavljeno radijsko postajo.

Ponovite 3. korak, da izberete [Volume:], 
nato nastavite glasnost alarma.

Ponovite 3. korak, da izberete [Save].
Alarm 1 je nastavljen.

Ponovite korake od 5 do 11, da nastavite 
Alarm 2.

Opomba
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Opomba

• Ko je alarm aktiviran, se prikaže ikona Alarma 1 
ali Alarma 2.

• Za prekinitev alarma na napravi pritisnite     .
• Odprete lahko tudi [System settings]>[Time/ 

Date], da nastavite čas in datum (glejte 
»Uporaba menija sistemskih 
nastavitev«>»Nastavitev časa/datuma«).

Nastavitev časovnika za spanje

Izberite [Main menu]>[Sleep].

Vrtite gumb SELECT, da izberete obdobje 
časovnika za spanje (v minutah).

Ko se prikaže [Sleep OFF], je časovnik 
za spanje izključen.

Sleep OFF 15 MINS 30 MINS

60 MINS 45 MINS
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Predvajanje zvoka prek vmesnika 
Bluetooth

Pritisnite          Source in zavrtite gumb 
SELECT, da izberete način [Bluetooth].

Pritisnite       MENU, da odprete meni.

Zavrtite gumb SELECT za premikanje po 
možnostih menija:

• Izberite možnost menija za seznanjanje 
in pritisnite gumb SELECT.

• Prikaže se sporočilo »Povežite napravo 
z napravo: Philips TAM8905« z 
utripajočo ikono Bluetooth.

• V napravi Bluetooth omogočite vmesnik 
Bluetooth in poiščite naprave 
Bluetooth, ki jih je mogoče seznaniti.

• Izberite napravo [Philips TAM8905], 
prikazano na vaši napravi za 
seznanjanje.

• Po uspešni povezavi se sporočilo na 
zaslonu spremeni v [Connected] in 
ikona Bluetooth preneha utripati.

Da izberete možnost, pritisnite gumb 
SELECT.

Ponovite korake od 3 do 4, če je pod 
možnostjo na voljo podmožnost.

Za vrnitev v prejšnji meni pritisnite     .

Nastavitev glasnosti
• Med predvajanjem glasbe zavrtite 

gumb - VOL+ za nastavitev glasnosti.

Izklop zvoka
• Med predvajanjem glasbe pritisnite MUTE 

za izklop ali ponovni vklop zvoka.

Predvajanje s plošče CD

Pritisnite          Source in zavrtite gumb 
SELECT, da izberete vir CD.

Pritisnite    , da odprete prostor za 
ploščo CD.

Vstavite ploščo CD z oznako obrnjeno 
navzgor.

Pritisnite    , da zaprete prostor za ploščo 
CD.

Predvajanje se začne samodejno. V 
nasprotnem primeru pritisnite        .

Predvajanje iz naprave USB

• Prepričajte se, ali naprava USB vsebuje zvočno 
vsebino za predvajanje.

Vstavite napravo USB v         vtičnico

Pritisnite          Source in zavrtite gumb 
SELECT, da izberete vir USB.

Predvajanje se začne samodejno. V 
nasprotnem primeru pritisnite        .

Polnjenje naprav

S kablom USB povežite vtičnico USB tega 
izdelka z vtičnico USB vaših naprav.

Priključite izdelek na napajanje.
Ko je naprava prepoznana, se začne 
polnjenje.

• Združljivost tega izdelka z vsemi napravami ni 
zagotovljena.

Poslušanje zunanje naprave

Priključite povezovalni kabel MP3 (ni 
priložen) med:

• Vtikačem AUDIO IN (3,5 mm) na izdelku

• in vtikačem slušalk na zunanji napravi.

Pritisnite          Source in zavrtite gumb 
SELECT, da izberete način AUDIO IN.

Začnite predvajati napravo (glejte 
uporabniški priročnik naprave).

11 Druge funkcije

Opomba

S tem mikroglasbenim sistemom lahko 
polnite svoje zunanje naprave, kot so mobilni 
telefon, predvajalnik MP3 ali druge mobilne 
naprave.

Opomba

S to napravo lahko prek povezovalnega kabla 
MP3 poslušate zunanjo napravo.
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12 Podatki o izdelku

Speci�kacije
Ojačevalnik

Nazivna izhodna moč

Frekvenčni odziv

Razmerje signal/šum

Gonilnik zvočnika

Izboljšanje basov

Vhodna raven AUDIO IN

Podprte vrste plošč 
CD

Predvajanje 
USB

50 Wx2 RMS

50–20000 Hz, ±3 dB

> 65 dBA

2 × 5,25 nizkotonski 
obseg, 4 Ω
2 × φ25 mm visokotonski 
obseg 12 Ω
2 x vrata za bas

600 mV ±100 mV RMS

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

Tip A, USB direct
2.0,5 V/1 A, oblika zapisa 
datoteke MSC, FAT
16/32, podpora USB do 32 G

Polnjenje 
USB

najv. 2 A (stanje pripravljenosti); 
najv. 500 mA (vir USB); najv. 1 A 
(drug vir)
* Dejanski polnilni tok je 

odvisen od mobilnih naprav.

Wi-Fi

Protokol Wi-Fi 802.11 b/g/n

Frekvenčni pas Wi-Fi od 2412 MHz do 2472 MHz

Najv. moč prenosa 15,08 dBm

Sprejemnik
Obseg uglaševanja (FM)

Obseg uglaševanja 
(DAB/DAB+)

87,5–108 MHz

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

Zvočnik

Impedanca zvočnika 4 ohm

Občutljivost 86 ± 3 dB/m/W

Bluetooth

Različica Bluetooth

Frekvenčni pas 
Bluetooth

2,4 Ghz ~ Frekvenčni 
pas ISM 2,48 GHz

V 4,2

Najv. moč prenosa -4,1 dBm

Doseg Bluetooth 10 m (prostor brez 
ovir)

Splošne informacije

Izmenična moč 
(električni napajalnik)

Ime blagovne 
znamke PHILIPS

Vhod: 100–240 V~,
50/60 Hz
(vhod AC)

Poraba energije 
med delovanjem

≤45 W

Poraba energije v stanju 
pripravljenosti (brez 
povezave Wi-Fi)

≤1 W

Dimenzije

– Glavna enota (Š x V x G) 230x145x262 mm

– Škatla zvočnika (Š x V x G) 174X260,6X229 mm

Teža

– Glavna enota 2,17 kg

– Škatla zvočnika 2X2,716 kg
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13 Odpravljanje težav

Opozorilo

• Nikoli ne odstranjujte ohišja te naprave.

Če želite ohraniti veljavnost garancije, nikoli 
sami ne popravljajte sistema.
Če pri uporabi naprave pride do težav, 
preverite naslednje točke, preden zaprosite 
za servis. Če težave ne odpravite, obiščite 
Philipsovo spletno mesto (www. 
philips.com/support). Ko pokličete Philips, 
imejte napravo v bližini in pri roki številko 
modela in serijsko številko.

Ni napajanja

• Preverite, ali je električni napajalnik enote 
pravilno priključen.

• Prepričajte se, ali je v električni vtičnici 
napajanje.

Ni zvoka ali je ta šibek.

• Nastavite glasnost.
• Preverite, ali ni enota utišana oz. ali se 

radijska postaja še nalaga.
• Radijsko anteno v celoti razširite in 

prilagodite njen položaj.
• Enoto hranite proč od drugih elektronskih 

naprav, da preprečite radijske motnje.
• Preverite povezavo z omrežjem Wi-Fi.
• Zavrtite anteno Wi-Fi in prilagodite njen 

položaj.

Naprava se ne odziva

• Izključite in znova vključite električni 
napajalnik izmeničnega toka, nato znova 
vklopite napravo.

• Preverite, ali je enota v stanju 
pripravljenosti. Če je, vklopite enoto.

Slab sprejem radijskega signala

• Enoto hranite proč od drugih elektronskih 
naprav, da preprečite radijske motnje.

• Radijsko anteno v celoti razširite in 
prilagodite njen položaj.

• Preverite povezavo z omrežjem Wi-Fi. 
Zavrtite anteno Wi-Fi in prilagodite njen 
položaj.

Nezadostna moč signala Wi-Fi

• Preverite razdaljo med usmerjevalnikom 
in enoto.

• Zavrtite anteno Wi-Fi in prilagodite njen 
položaj.

Povezave z omrežjem Wi-Fi ni mogoče 
vzpostaviti

• Preverite, ali je brezžični usmerjevalnik 
izklopljen.

• Preverite, ali brezžični usmerjevalnik 
podpira WPS. Za povezavo 
usmerjevalnika, ki podpira WPS, 
uporabite pravi način nastavitve (PBC ali 
PIN). Če je treba, za nastavitev 
povezave Wi-Fi glejte uporabniški 
priročnik brezžičnega usmerjevalnika.

• Znova kon�gurirajte nastavitve Wi-Fi 
(glejte »Uvod«>»Izvajanje začetne 
namestitve« in»Uporaba menija 
sistemskih nastavitev«>»Prilagajanje 
omrežnih nastavitev«,).

Nekatere postaje včasih ne delujejo

• Nekatere postaje morda podpirajo le 
omejeno število poslušalcev. Če po 
nekaj minutah poskusite znova, boste 
postaje lahko poslušali.

• Postaja ne oddaja. Poskusite znova 
pozneje.

Nekatere postaje izginejo s seznama postaj

• Ko postaja preneha oddajati v 
internetu, bo odstranjena s seznama. 
Enota bo stalno preverjala, ali postaja 
oddaja signal. Če začne znova oddajati, 
se povrne na seznam postaj.

Alarm ne deluje.

• Nastavite točno uro/alarm.
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