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1 Σημαντικό

•

•

Ασφάλεια
Προειδοποίηση
• Μ
 ην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτού του
διαδικτυακού ραδιοφώνου.
• Μην λιπαίνετε ποτέ κανένα εξάρτημα αυτού του
διαδικτυακού ραδιοφώνου.
• Μην τοποθετείτε ποτέ το διαδικτυακό ραδιόφωνο
πάνω σε άλλες ηλεκτρικές συσκευές.
• Φυλάσσετε αυτό το διαδικτυακό ραδιόφωνο
μακριά από την άμεσο ηλιακό φως, γυμνές φλόγες
ή θερμότητα.
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάντα εύκολη πρόσβαση
στο καλώδιο τροφοδοσίας, στο βύσμα ή στον
προσαρμογέα προκειμένου για την αποσύνδεση
του διαδικτυακού ραδιοφώνου από το ρεύμα.

•
•
•

•
•
•

•
•
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Διαβάστε και ακολουθήστε αυτές τις
οδηγίες χρήσης.
Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός ελεύθερος
χώρος γύρω από το προϊόν για εξαερισμό.
Οποιαδήποτε επισκευή πρέπει να
εκτελείται από εξειδικευμένο προσωπικό.
Είναι απαραίτητη η επισκευή της συσκευής
όταν έχει υποστεί οποιαδήποτε βλάβη,
όπως εάν υποστεί βλάβη το καλώδιο ή
το βύσμα τροφοδοσίας, εάν χυθεί υγρό ή
πέσουν αντικείμενα πάνω στο διαδικτυακό
ραδιόφωνο, εάν το διαδικτυακό
ραδιόφωνο εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία,
εάν δεν λειτουργεί κανονικά ή έχει πέσει.
Χρησιμοποιείτε μόνο μέρη/εξαρτήματα
εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
Χρησιμοποιείτε μόνο τα τροφοδοτικά που
αναφέρονται στο εγχειρίδιο χρήσης.
Αποσυνδέετε αυτό το προϊόν από την
πρίζα κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν
δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό
διάστημα.
Το προϊόν δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά.
Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου πάνω στο
προϊόν (π.χ. αντικείμενα που περιέχουν
υγρά, αναμμένα κεριά).

EL

•
•

Όπου το βύσμα του προσαρμογέα
απευθείας σύνδεσης χρησιμοποιείται
ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή
αποσύνδεσης παραμένει λειτουργική.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε
νερό.
Εγκαταστήστε τη μονάδα σύμφωνα με τις
οδηγίες του κατασκευαστή.
Μην εγκαταστήσετε τη μονάδα κοντά
σε πηγές θερμότητας όπως σώματα
καλοριφέρ, ανοίγματα εκροής θερμού
αέρα, φούρνους ή άλλες συσκευές
(συμπεριλαμβανομένων ενισχυτών) που
παράγουν θερμότητα.

2	Το
διαδικτυακό
σας
ραδιόφωνο
Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς
ορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε
πλήρως από την υποστήριξη που παρέχει η
Philips, δηλώστε το προϊόν σας στη διεύθυνση
www.philips.com/welcome.

Εισαγωγή
Με αυτή τη μονάδα, μπορείτε:
•
να ακούτε διαδικτυακό ραδιόφωνο μέσω
της σύνδεσης δικτύου,
•
να ακούτε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM
και Digital Audio Broadcasting (DAB),
•
να αναπαράγετε μουσική από συσκευές με
δυνατότητα σύνδεσης, να χρησιμοποιείτε
το τηλέφωνό σας, το τάμπλετ ή τον
υπολογιστή σας ως τηλεχειριστήριο για το
Spotify.
•
να γνωρίζετε την ώρα και να ορίζετε δύο
ξυπνητήρια.

Περιεχόμενα συσκευασίας
Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της
συσκευασίας:
•
Διαδικτυακό ραδιόφωνο
•
Τροφοδοτικό
•
Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης
•
Φυλλάδιο ασφαλείας και προειδοποίησης

EL
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Επισκόπηση ραδιοφώνου

•

•
•
•
•

Ενεργοποιήστε το ραδιόφωνο.
Μετάβαση σε κατάσταση αναμονής.
Κουμπί SELECT
Περιστρέψτε δεξιόστροφα ή
αριστερόστροφα για να συντονιστείτε
σε ραδιοφωνικούς σταθμούς.
Περιστρέψτε δεξιόστροφα ή
αριστερόστροφα για να πλοηγηθείτε
στη λίστα μενού.
Πατήστε για να επιβεβαιώσετε μια
επιλογή.
Πατήστε παρατεταμένα για αυτόματη
σάρωση όλων των σταθμών στη
λειτουργία συντονισμού FM.

SOURCE
• Επιλέξτε μια πηγή: Bluetooth,
διαδικτυακό ραδιόφωνο, Podcast,
Spotify, ραδιόφωνο DAB ή FM.
MENU
Σε κατάσταση λειτουργίας, αποκτήστε
πρόσβαση στο μενού στην κορυφή.
• Πατήστε παρατεταμένα για να
εμφανίσετε πληροφορίες στη
λειτουργία FM/DAB.
•

Κουμπί VOL/MUTE
Περιστρέψτε το για να ρυθμίσετε την
ένταση.
• Πατήστε για σίγαση ή συνέχιση του
ήχου.
•

•

4

EL

PREVIOUS
Σε λειτουργία Bluetooth: Πατήστε για να
μεταβείτε στο προηγούμενο κομμάτι.

•
•

Σε λειτουργία συντονισμού: Πατήστε
για να μεταβείτε στον προηγούμενο
προεπιλεγμένο σταθμό.
Σε λειτουργία συντονισμού: Πατήστε
παρατεταμένα για να μειώσετε τη
συχνότητα μέχρι να συντονιστείτε σε
ένα σταθμό.

•
•

PRESET
Αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών.
Εμφάνιση λίστας προεπιλεγμένων
σταθμών.

•
•
•

NEXT
Σε λειτουργία Bluetooth: Πατήστε για
να μεταβείτε στο επόμενο κομμάτι.
Σε λειτουργία συντονισμού: Πατήστε
για να μεταβείτε στον επόμενο
προεπιλεγμένο σταθμό.
Σε λειτουργία συντονισμού: Πατήστε
παρατεταμένα για να αυξήσετε τη
συχνότητα μέχρι να συντονιστείτε σε
ένα σταθμό.

ΟΘΟΝΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ
• Εμφάνιση τρέχουσας κατάστασης.
Κεραία ραδιοφώνου/κεραία Wi-Fi
• Βελτίωση ραδιοφωνικής λήψης.
• Βελτίωση λήψης Wi-Fi.
DCIN
• Συνδέστε το τροφοδοτικό AC.

3 Ξεκινήστε
Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στο παρόν
κεφάλαιο με τη σειρά που αναφέρονται.

Προετοιμασία κεραίας
ραδιοφώνου
Για καλύτερη ραδιοφωνική λήψη, αναπτύξτε
πλήρως και προσαρμόστε τη θέση της κεραίας.
Σημείωση

• Γ ια την αποτροπή παρεμβολών, τοποθετήστε την
κεραία όσο το δυνατόν πιο μακριά από άλλες
πηγές ακτινοβολίας.

Σύνδεση στο ρεύμα
Προσοχή

• Κ
 ίνδυνος φθοράς του προϊόντος! Βεβαιωθείτε ότι
η τάση του ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση που
εμφανίζεται τυπωμένη στην πίσω πλευρά ή στο
κάτω μέρος του ραδιοφώνου.
• Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Όταν αποσυνδέετε το
βύσμα AC από την πρίζα, τραβάτε πάντα το βύσμα
από την υποδοχή. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο.

1

Συνδέστε το τροφοδοτικό:
• στην υποδοχή DC IN στην πίσω
πλευρά του ραδιοφώνου και
• στην πρίζα του τοίχου.

EL
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Εκτέλεση αρχικών
ρυθμίσεων
Όταν ενεργοποιείτε για πρώτη φορά το
ραδιόφωνο, η ένδειξη [Setup wizard] εμφανίζεται
στον πίνακα ενδείξεων. Ακολουθήστε τις
παρακάτω οδηγίες για να πραγματοποιήσετε
ορισμένες βασικές ρυθμίσεις.
Για να ακούσετε ραδιόφωνο μέσω διαδικτύου,
θα πρέπει πρώτα να ρυθμίσετε τη σύνδεση Wi-Fi.
Το Wi-Fi Protected Setup (WPS) είναι ένα πρότυπο
που δημιουργήθηκε από τη Wi-Fi Alliance
προκειμένου για την εύκολη δημιουργία ενός
ασφαλούς ασύρματου οικιακού δικτύου. Εάν
ο ασύρματος δρομολογητής σας υποστηρίζει
το WPS, μπορείτε γρήγορα και με ασφάλεια να
συνδέσετε το ραδιόφωνο στο δρομολογητή
με έναν από τους δύο τρόπους εγκατάστασης:
Ρύθμιση παραμέτρων με το πάτημα ενός
κουμπιού (Push Button Configuration - PBC) ή
χρήση ενός Προσωπικού αριθμού ταυτοποίησης
(Personal Identification Number - PIN). Εάν δεν
υποστηρίζεται το WPS, έχετε άλλη μία επιλογή
για τη σύνδεση του ραδιοφώνου με τον
ασύρματο δρομολογητή.

3
4
5

Περιστρέψτε το κουμπί SELECT για να
επιλέξετε τη μορφή ώρας 12 ή 24.
Πατήστε το κουμπί SELECT για
επιβεβαίωση.
Ε
 μφανίζεται η λίστα αυτόματης
ενημέρωσης.
Επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 4 για να
επιλέξετε εάν επιθυμείτε το συγχρονισμό
της ώρας με τους ραδιοφωνικούς
σταθμούς.

•
•
•

Σημείωση

• Π
 ριν συνδεθείτε σε ένα δίκτυο, εξοικειωθείτε με το
δρομολογητή δικτύου.
• Βεβαιωθείτε ότι το οικιακό δίκτυο Wi-Fi είναι
ενεργοποιημένο.
• Για καλύτερη λήψη Wi-Fi, περιστρέψτε και
προσαρμόστε τη θέση της κεραίας Wi-Fi.

1

2

6

Όταν εμφανίζεται η ένδειξη [Setup
wizard], περιστρέψτε το κουμπί SELECT
για να επιλέξετε [YES], ώστε να ξεκινήσει η
εγκατάσταση. Εάν επιλέξετε [NO], θα σας
ζητηθεί να εκτελέσετε τον οδηγό επόμενη
φορά.

Πατήστε το κουμπί SELECT για επιβεβαίωση.
Ε μφανίζεται η ένδειξη [12/24 hour
format].

EL
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[Update from DAB]: Συγχρονισμός της
ώρας με τους σταθμούς DAB.
[Update from FM]: Συγχρονισμός της
ώρας με τους σταθμούς FM.
[Update from Network]: Συγχρονισμός
της ώρας με τους διαδικτυακούς
ραδιοφωνικούς σταθμούς.
Εάν επιλέξετε το [Update from
Network], επαναλάβετε τα βήματα
3 έως 4 για να ορίσετε τη ζώνη ώρας
και στη συνέχεια επαναλάβετε τα
βήματα 3 έως 4 για να ορίσετε τη
θερινή ώρα.
[No update]: Απενεργοποίηση
συγχρονισμού ώρας.
Εάν επιλέξετε το [No update],
επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 4 για να
ορίσετε την ημερομηνία και την ώρα.

Επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 4 για να
επιλέξετε [YES] και να διατηρήσετε τη
σύνδεση δικτύου.
Επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 4 για να
επιλέξετε την περιοχή WLAN.

Το ραδιόφωνο ξεκινά την αναζήτηση
για ασύρματα δίκτυα αυτόματα.

8
9

Εμφανίζεται μια λίστα με τα διαθέσιμα
δίκτυα Wi-Fi.
Επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 4 για να
επιλέξετε το δίκτυο Wi-Fi σας.
Πατήστε το κουμπί SELECT για να επιλέξετε
τον τρόπο σύνδεσης του ασύρματου
δρομολογητή σας.

Εάν πραγματοποιηθεί σύνδεση
δικτύου, τότε θα εμφανιστεί η ένδειξη
[Connected]

•

•

•

[Push Button]: Επιλέξτε αυτή
την επιλογή, εάν ο ασύρματος
δρομολογητής σας υποστηρίζει τη
μέθοδο εγκατάστασης WPS και PBC.
Θα σας ζητηθεί να πατήσετε το κουμπί
σύνδεσης στο δρομολογητή σας και
στη συνέχεια πατήστε OK για να
συνεχίσετε.
[Pin]: Επιλέξτε αυτή την επιλογή,
εάν ο ασύρματος δρομολογητής σας
υποστηρίζει τη μέθοδο εγκατάστασης
WPS και PIN. Το ραδιόφωνο δημιουργεί
έναν κωδικό αριθμό 8 ψηφίων, τον
οποίο μπορείτε να εισάγετε στο
δρομολογητή.
[Skip WPS]: Επιλέξτε αυτή την επιλογή,
εάν ο ασύρματος δρομολογητής σας
δεν υποστηρίζει WPS. Θα σας ζητηθεί
να εισαγάγετε το κλειδί για το δίκτυο
Wi-Fi σας

10 Σύμφωνα με τις οδηγίες στον πίνακα

ενδείξεων, πατήστε το κουμπί WPS
ή εισαγάγετε τον κωδικό PIN στον
ασύρματο δρομολογητή σας ή εισαγάγετε
το κλειδί για να συνδεθείτε στο δίκτυό σας
(οι επιλογές που εμφανίζονται εξαρτώνται
από τον τύπο του δικτύου σας και τη
χρησιμοποιούμενη ασφάλεια δικτύου).
•

Κατά την εισαγωγή του κλειδιού
του δικτύου, για να επιλέξετε έναν
χαρακτήρα, περιστρέψτε το κουμπί
SELECT, στη συνέχεια πατήστε SELECT
για επιβεβαίωση.

11 Όταν εμφανίζεται η ένδειξη [Setup wizard

completed], πατήστε OK για έξοδο από τις
ρυθμίσεις.

Συμβουλή
• Γ ια ορισμένους δρομολογητές Wi-Fi, ενδέχεται να
απαιτείται να πατήσετε παρατεταμένα το κουμπί
WPS για τη σύνδεση Wi-Fi. Για περισσότερες
λεπτομέρειες, ανατρέξτε στα εγχειρίδια χρήσης
των συγκεκριμένων δρομολογητών.
• Για να εκτελέσετε ξανά τον οδηγό εγκατάστασης,
επιλέξτε το μενού [System settings] > [Setup
wizard] (βλέπε Κεφάλαιο «Χρήση μενού ρυθμίσεων
συστήματος»).

Ενεργοποίηση
•

Πατήστε .
Το ραδιόφωνο μεταβαίνει στην
τελευταία επιλεγμένη πηγή.

Μετάβαση σε κατάσταση
αναμονής
•

Πατήστε ξανά .
Ο πίνακας ενδείξεων εμφανίζεται με
αχνό χρώμα.
Εμφανίζεται η ημερομηνία και η ώρα
(εφόσον έχουν ρυθμιστεί).
Σημείωση

•
•
•
•

Για ακύρωση, περιστρέψτε το κουμπί
SELECT για να επιλέξετε [CANCEL].
Για να επιβεβαιώσετε την καταχώρισή
σας, περιστρέψτε το κουμπί SELECT για
να επιλέξετε [OK].
Για τη διαγραφή της καταχώρισης,
περιστρέψτε το κουμπί SELECT για να
επιλέξετε [BKSP].
Για έξοδο από τη διαδικασία, πατήστε .

• Ε άν το σύστημα είναι αδρανές για 15 λεπτά, το
ραδιόφωνο μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία
αναμονής.

EL
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4	Ακρόαση
διαδικτυακού
ραδιοφώνου

3

•

Το ραδιόφωνο μπορεί να αναπαράγει χιλιάδες
ραδιοφωνικούς σταθμούς και podcast από όλο
τον κόσμο μέσω της σύνδεσης στο διαδίκτυο.

•

Χρήση μενού στη
λειτουργία διαδικτυακού
ραδιοφώνου
Μόλις πραγματοποιηθεί η σύνδεση στο
διαδίκτυο, θα βρείτε μια λίστα με τους σταθμούς
που εμφανίζονται στη λίστα σταθμών. Επιλέξτε
έναν για να ξεκινήσει
η μετάδοση.

•

4
5

Σημείωση

• Β
 εβαιωθείτε ότι το οικιακό δίκτυο Wi-Fi είναι
ενεργοποιημένο. Για καλύτερη λήψη Wi-Fi,
περιστρέψτε και προσαρμόστε τη θέση της
κεραίας Wi-Fi.

1

2
8

Πατήστε επανειλημμένα το SOURCE για να
επιλέξετε τη λειτουργία [Internet radio].
Το ραδιόφωνο συνδέεται με το δίκτυο
που έχει συνδεθεί προηγουμένως
και στη συνέχεια συντονίζεται στον
διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό, τον
οποίο ακούγατε την τελευταία φορά.
Εάν δεν έχει πραγματοποιηθεί
σύνδεση δικτύου πριν, το ραδιόφωνο
ξεκινά αυτόματα την αναζήτηση
ασύρματων δικτύων (ανατρέξτε στο
κεφάλαιο «Ξεκινήστε» > «Εκτέλεση
αρχικών ρυθμίσεων» ή «Χρήση
μενού ρυθμίσεων συστήματος» >
«Προσαρμογή ρυθμίσεων δικτύου»
για να δημιουργήσετε μια σύνδεση
δικτύου).
Πατήστε MENU για να αποκτήσετε
πρόσβαση στο μενού.
EL

Περιστρέψτε το κουμπί SELECT για να
μετακινηθείτε στις επιλογές του μενού:

[Station list]: Συντονισμός σε
οποιονδήποτε διαθέσιμο ραδιοφωνικό
σταθμό στο διαδίκτυο.
[System settings]: Προσαρμογή
ρυθμίσεων συστήματος (η ίδια
επιλογή μενού για όλους για όλες
τις λειτουργίες. Για περισσότερες
λεπτομέρειες, βλέπε Κεφάλαιο «Χρήση
μενού ρυθμίσεων συστήματος»).
[Main menu]: Πρόσβαση στο κεντρικό
μενού (η ίδια επιλογή μενού για όλες
τις λειτουργίες. Για περισσότερες
λεπτομέρειες, βλέπε Κεφάλαιο «Χρήση
κεντρικού μενού»).

Για να επιλέξετε, πατήστε το κουμπί
SELECT.

Επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 4, εάν σε
κάποια επιλογή υπάρχει διαθέσιμη κάποια
υπο-επιλογή.
•

Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο
μενού, πατήστε .

[Station list]
•

[Stations]:
• [History]: Περιηγηθείτε σε
ραδιοφωνικούς σταθμούς στο
διαδίκτυο βάσει του ιστορικού.
• [Search]: Αναζητήστε ραδιοφωνικούς
σταθμούς στο διαδίκτυο. Για να
εκτελέσετε μια αναζήτηση, περιστρέψτε
το κουμπί SELECT για να εισαγάγετε μια
λέξη-κλειδί επιλέγοντας χαρακτήρες
και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί
SELECT για να συνεχίσετε.
• [Location]: Περιηγηθείτε σε
διαδικτυακούς ραδιοφωνικούς
σταθμούς ανά τοποθεσία.
• [Popular]: Συντονιστείτε στους πιο
δημοφιλείς σταθμούς στο διαδίκτυο.
• [Discover]: Συντονιστείτε για να
ανακαλύψετε μια λίστα διαδικτυακών
ραδιοφωνικών σταθμών.

επιβεβαίωση.

Συμβουλή
• Σ
 το www.wifiradio-frontier.com, ακολουθείστε τις
οδηγίες για να συγχρονίσετε τους αγαπημένους
σας σταθμούς με άλλα ράδιο Wi-Fi.
• Ο
 εμφανιζόμενος κωδικός πρόσβασης είναι
έγκυρος μόνο για λίγα λεπτά. Αν αποτύχετε να
εγγράψετε το ράδιο μέσα στο επιτρεπόμενο
χρονικό διάστημα, θα πρέπει να επαναλάβετε τα
παραπάνω βήματα για να λάβετε έναν νέο κωδικό
πρόσβασης και να δοκιμάσετε ξανά.

Αποθήκευση διαδικτυακών
ραδιοφωνικών σταθμών
Σημείωση

• Μ
 πορείτε να αποθηκεύσετε από 10 έως 20
διαδικτυακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς.

1
2
3
4

Στη λειτουργία διαδικτυακού ραδιοφώνου,
συντονιστείτε σε έναν διαδικτυακό
ραδιοφωνικό σταθμό.
Πατήστε παρατεταμένα το
δύο δευτερόλεπτα.

PRESET για

Εμφάνιση πληροφοριών
διαδικτυακού ραδιοφώνου
Κατά την ακρόαση ραδιοφώνου στο διαδίκτυο,
πατήστε παρατεταμένα κατ’ επανάληψη,
για να μετακινηθείτε μέσω των ακόλουθων
πληροφοριών (εάν είναι διαθέσιμες):
Περιγραφή σταθμού
Ε ίδος σταθμού και τοποθεσία
Κ
 ωδικοποιητής και ρυθμός
δειγματοληψίας
Π
 ροσωρινή μνήμη αναπαραγωγής
Η
 μερομηνία
Σημείωση

• Ε άν δεν πατήσετε κάποιο κουμπί εντός
15 δευτερολέπτων, πραγματοποιείται έξοδος από
το μενού.
• Οι λίστες σταθμών και τα υπομενού ενδέχεται
να αλλάζουν κατά καιρούς και να διαφέρουν
ανάλογα με τις τοποθεσίες.

Εμφανίζεται η λίστα με τους
προεπιλεγμένους σταθμούς.

Περιστρέψτε το κουμπί SELECT για να
επιλέξετε έναν προεπιλεγμένο αριθμό.
Πατήστε το κουμπί SELECT για
επιβεβαίωση.

Ε μφανίζεται η ένδειξη [Preset stored].
Ο σταθμός αποθηκεύτηκε στην
επιλεγμένη θέση.

Επιλογή προεπιλεγμένου
διαδικτυακού
ραδιοφωνικού σταθμού
Στη λειτουργία διαδικτυακού ραδιοφώνου.

1
2
3

Πατήστε

PRESET.

Περιστρέψτε το κουμπί SELECT για να
επιλέξετε έναν αριθμό.
Πατήστε το κουμπί SELECT για
EL
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5	Ακρόαση
podcast
1
2
3
4
5

Πατήστε επανειλημμένα το
SOURCE
για να επιλέξετε τη λειτουργία [Podcasts].
Πατήστε MENU για να αποκτήσετε
πρόσβαση στο μενού.
Περιστρέψτε το κουμπί SELECT για να
μετακινηθείτε στις επιλογές του μενού:
Για να επιλέξετε, πατήστε το κουμπί
SELECT.
Επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 4, εάν σε
κάποια επιλογή υπάρχει διαθέσιμη κάποια
υπο-επιλογή.
Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο
μενού, πατήστε .

10
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6	Ακρόαση
Spotify
Xρησιμοποιήστε το τηλέφωνό σας, το τάμπλετ ή
τον υπολογιστή σας ως τηλεχειριστήριο για το
Spotify.
Επισκεφτείτε τη διεύθυνση spotify.com/connect
για να μάθετε πως
Το λογισμικό του Spotify υπόκειται σε άδειες
τρίτων που θα βρείτε εδώ:
www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

7	Ακρόαση
ραδιοφώνου
DAB
Σχετικά με το DAB
Σχετικά με το Digital Audio Broadcasting (DAB)
(Ψηφιακή ακουστική εκπομπή) Το ψηφιακό
ραδιόφωνο DAB είναι ένας νέος τρόπος
ραδιοφωνικής εκπομπής μέσω ενός δικτύου
επίγειων πομπών. Παρέχει στους ακροατές
περισσότερες επιλογές και πληροφορίες, σε
ποιότητα πεντακάθαρου ήχου χωρίς παράσιτα.
- Η τεχνολογία επιτρέπει στον δέκτη να
κλειδώσει στο ισχυρότερο σήμα που μπορεί
να βρει.
- Με τους ψηφιακούς σταθμούς DAB δεν
χρειάζεται να αποστηθίζει κανείς τις
συχνότητες των σταθμών και ο συντονισμός
πραγματοποιείται βάσει του ονόματος του
σταθμού, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει
επιστροφή κατά την μετακίνηση.
Τι είναι ένας πολυπλέκτης?
Η λειτουργία ψηφιακού ραδιοφώνου
αποτελείται από ένα μεμονωμένο μπλοκ
συχνοτήτων που ονομάζεται πολυπλέκτης. Κάθε
πολυπλέκτης λειτουργεί εντός ενός φάσματος
συχνοτήτων, όπως η ζώνη ΙΙΙ για μεταδόσεις
DAB.
ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΕΣ DAB ΚΑΙ DLS
Κάθε αναμεταδότης DAB (ή φορέας πολυπλεξίας)
παρέχει επίσης υπηρεσίες δεδομένων κειμένου
και ήχου. Μερικά προγράμματα υποστηρίζονται
από Τμήματα ετικετών δυναμικών δεδομένων
(DLS). Πρόκειται για δεδομένα που μπορείτε να
διαβάσετε ως κυλιόμενο κείμενο στην οθόνη
του DAB ραδιοφώνου σας. Ορισμένοι σταθμοί
μεταδίδουν τα τελευταία νέα, ταξίδια και
τον καιρό, τι συμβαίνει τώρα και προσεχώς,
διευθύνσεις ιστοσελίδων και αριθμούς
τηλεφώνου.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με
την κάλυψη του ψηφιακού ραδιοφώνου,
επισκεφτείτε τη διεύθυνση: www.drdb.org.

Συντονισμός σε
ραδιοφωνικούς σταθμούς
DAB
Την πρώτη φορά που επιλέγετε τη λειτουργία
ραδιοφώνου DAB ή εάν η λίστα σταθμών είναι
κενή, το ραδιόφωνο εκτελεί αυτόματα μια
πλήρη σάρωση.
•
Πατήστε επανειλημμένα το SOURCE για να
επιλέξετε τη λειτουργία [DAB radio].
Εμφανίζεται η ένδειξη [Scanning].
Το ραδιόφωνο σαρώνει και αποθηκεύει
όλα τους ραδιοφωνικούς σταθμούς
DAB αυτόματα και στη συνέχεια
μεταδίδει τον πρώτο διαθέσιμο
σταθμό.
Η λίστα σταθμών αποθηκεύεται στο
ραδιόφωνο. Την επόμενη φορά που
θα ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο,
δεν θα πραγματοποιηθεί σάρωση για
σταθμούς.
Για να συντονιστείτε σε ένα σταθμό από τη
λίστα των διαθέσιμων σταθμών:
•
Σε λειτουργία DAB, περιστρέψτε το
κουμπί SELECT για να περιηγηθείτε στους
διαθέσιμους σταθμούς DAB.
Συμβουλή
• Ο
 ι σταθμοί ενδέχεται να αλλάζουν από καιρό σε
καιρό. Για να ενημερώσετε τη λίστα σταθμών,
επιλέξτε το μενού [Scan] για να εκτελέσετε πλήρη
σάρωση.

Αποθήκευση
ραδιοφωνικών σταθμών
DAB
Σημείωση

• Μ
 πορείτε να αποθηκεύσετε από 10 έως 20
ραδιοφωνικούς σταθμούς DAB.

1
2

Στη λειτουργία DAB, συντονιστείτε σε έναν
ραδιοφωνικό σταθμό DAB.
Πατήστε παρατεταμένα το PRESET για δύο
δευτερόλεπτα.
EL
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3
4

Ε μφανίζεται η λίστα με τους
προεπιλεγμένους σταθμούς.
Περιστρέψτε το κουμπί SELECT για να
επιλέξετε έναν προεπιλεγμένο αριθμό.
Πατήστε το κουμπί SELECT για
επιβεβαίωση.
Ε
 μφανίζεται η ένδειξη [Preset stored]
Ο
 σταθμός αποθηκεύτηκε στην
επιλεγμένη θέση.

Χρήση μενού στη
λειτουργία DAB
1

2

Επιλογή προεπιλεγμένου
ραδιοφωνικού σταθμού
DAB

3

Περιστρέψτε το κουμπί SELECT για να
μετακινηθείτε στις επιλογές του μενού:

•

•

Στη λειτουργία DAB, έχετε δύο τρόπους για να
επιλέξετε έναν προεπιλεγμένο ραδιοφωνικό
σταθμό.
Επιλογή Α:

1
2

Στη λειτουργία DAB, πατήστε MENU για
να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού DAB.

•

Πατήστε PRESET.
Περιστρέψτε το κουμπί SELECT για να
επιλέξετε έναν αριθμό.

•

Πατήστε το κουμπί SELECT για
επιβεβαίωση.

Επιλογή Β:
Πατήστε
/
για να μεταβείτε στον
προηγούμενο/επόμενο προεπιλεγμένο
σταθμό.

•

•

•

•

3
4
12
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[Station list]: Εμφάνιση όλων των
ραδιοφωνικών σταθμών DAB. Εάν δεν
βρεθεί σταθμός, το ραδιόφωνο ξεκινά
τη σάρωση για σταθμούς DAB και τους
προσθέτει στη λίστα σταθμών.
[Scan]: Σάρωση και αποθήκευση
όλων των διαθέσιμων ραδιοφωνικών
σταθμών DAB.
[Manual tune]: Συντονισμός σε
ένα συγκεκριμένο κανάλι / σε μια
συγκεκριμένη συχνότητα με μη
αυτόματο και προσθήκη στη λίστα
σταθμών.
[Prune invalid]: Κατάργηση όλων των
μη έγκυρων σταθμών από τη λίστα
σταθμών.
[DRC]: Συμπίεση του δυναμικού εύρους
ενός ραδιοφωνικού σήματος, έτσι
ώστε η ένταση των σιγανών ήχων να
αυξάνεται και η ένταση των δυνατών
ήχων να μειώνεται.
[Station order]: Σας επιτρέπει να
ορίσετε τον τρόπο ταξινόμησης των
σταθμών κατά την κύλιση της λίστας
σταθμών.
[System settings]: Προσαρμογή των
ρυθμίσεων του συστήματος (βλέπε
Κεφάλαιο «Χρήση μενού ρυθμίσεων
συστήματος»).
[Main menu]: Πρόσβαση στο κεντρικό
μενού (βλέπε Κεφάλαιο «Χρήση
κεντρικού μενού»).

Για να επιλέξετε, πατήστε το κουμπί
SELECT.

Επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 3, εάν σε
κάποια επιλογή υπάρχει διαθέσιμη κάποια
υπο-επιλογή.

•

Γ ια να επιστρέψετε στο προηγούμενο
μενού, πατήστε .

[Prune invalid]
• [YES]: Κατάργηση όλων των μη
έγκυρων σταθμών από τη λίστα
σταθμών.
• [No]: Επιστροφή στο προηγούμενο
μενού.
[DRC]
•

•
•

[DRC high]: Θέση DRC σε υψηλό
επίπεδο (η προεπιλεγμένη
επιλογή συνιστάται για θορυβώδη
περιβάλλοντα).
[DRC low]: Θέση DRC σε χαμηλό
επίπεδο.
[DRC off]: Απενεργοποίηση DRC.

[Station order]
• [Alphanumeric]: Ταξινόμηση των
σταθμών σε αλφαβητική σειρά
(προεπιλεγμένη ρύθμιση)
• [Ensemble]: Εμφάνιση σε λίστα των
ομάδων σταθμών που εκπέμπουν από
κοινού στο ίδιο σύνολο (π.χ.: BBC ή
South Wales local).
• [Valid]: Εμφάνιση σε λίστα πρώτα των
έγκυρων σταθμών και στη συνέχεια
των σταθμών που δεν εκπέμπουν.

Εμφάνιση πληροφοριών
DAB
Κατά την ακρόαση ραδιοφώνου DAB,
πατήστε παρατεταμένα κατ’ επανάληψη,
για να μετακινηθείτε μέσω των ακόλουθων
πληροφοριών (εάν είναι διαθέσιμες):
Όνομα σταθμού
Τμήμα ετικετών δυναμικών δεδομένων
(DLS)
Ισχύς σήματος
Τύπος προγράμματος (PTY)
Όνομα συνόλου
Συχνότητα
Ρυθμός σφαλμάτων σήματος
Ρυθμός bit και κατάσταση ήχου
Κωδικοποιητής
Ώρα και ημερομηνία

Σημείωση

• Ε άν δεν πατήσετε κάποιο κουμπί εντός
15 δευτερολέπτων, πραγματοποιείται έξοδος
από το μενού.

EL
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8	Ακρόαση
ραδιοφώνου
FM
Συντονισμός σε
ραδιοφωνικούς σταθμούς
FM
1
2

3

Πατήστε επανειλημμένα το SOURCE για να
επιλέξετε τη λειτουργία [FM radio].
Πατήστε παρατεταμένα το
δύο δευτερόλεπτα.

/

για

Τ
 ο ραδιόφωνο συντονίζεται αυτόματα
σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό FM με
ισχυρό σήμα λήψης.
Επαναλάβετε το βήμα 2 για να
συντονιστείτε σε περισσότερους
ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Για να συντονιστείτε σε ένα σταθμό με μη
αυτόματο τρόπο:
•
Στη λειτουργία συντονισμού FM, πατήστε
επανειλημμένα
/
για να επιλέξετε
μια συχνότητα.

Αποθήκευση
ραδιοφωνικών σταθμών
FM
Σημείωση

• Μ
 πορείτε να αποθηκεύσετε έως 20 ραδιοφωνικούς
σταθμούς FM.

1
14

Στη λειτουργία FM, συντονιστείτε σε έναν
ραδιοφωνικό σταθμό FM.

EL

2
3
4

Πατήστε παρατεταμένα το PRESET για δύο
δευτερόλεπτα.
Εμφανίζεται η λίστα με τους
προεπιλεγμένους σταθμούς.
Περιστρέψτε το κουμπί SELECT για να
επιλέξετε έναν προεπιλεγμένο αριθμό.
Πατήστε το κουμπί SELECT για
επιβεβαίωση.

Ε μφανίζεται η ένδειξη [Preset stored].
Ο
 σταθμός αποθηκεύτηκε στην
επιλεγμένη θέση.

Συμβουλή
• Γ ια να καταργήσετε έναν προαποθηκευμένο
σταθμό, αποθηκεύστε έναν άλλο στη θέση του

Επιλογή προεπιλεγμένου
ραδιοφωνικού σταθμού
FM
Στη λειτουργία FM, έχετε δύο τρόπους για να
επιλέξετε έναν προεπιλεγμένο ραδιοφωνικό
σταθμό.
Επιλογή Α:

1
2
3

Πατήστε PRESET.
Περιστρέψτε το κουμπί SELECT για να
επιλέξετε έναν αριθμό.
Πατήστε το κουμπί SELECT για
επιβεβαίωση.

Επιλογή Β:
•
Πατήστε
/
για να μεταβείτε στον
προηγούμενο/επόμενο προεπιλεγμένο
σταθμό.

Χρήση μενού στη
λειτουργία FM
1
2

Στη λειτουργία FM, πατήστε MENU για
να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού FM.
Περιστρέψτε το κουμπί SELECT για να
μετακινηθείτε στις επιλογές του μενού:

Εμφάνιση πληροφοριών
RDS
Το RDS (Radio Data System) είναι μια υπηρεσία
που δίνει τη δυνατότητα σε σταθμούς FM να
εμφανίζουν πρόσθετες πληροφορίες.
Εάν ακούτε ένα σταθμό FM με σήμα RDS,
εμφανίζονται ένα εικονίδιο RDS και το όνομα
του σταθμού.

1
•
•
•

•

3
4

[Scan setting]
[Audio setting]
[System settings]: Προσαρμογή των
ρυθμίσεων του συστήματος (βλέπε
Κεφάλαιο «Χρήση μενού ρυθμίσεων
συστήματος»).
[Main menu]: Πρόσβαση στο κεντρικό
μενού (βλέπε Κεφάλαιο «Χρήση
κεντρικού μενού»).

2

Συντονιστείτε σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό
RDS.
Πατήστε παρατεταμένα κατ’ επανάληψη,
για να μετακινηθείτε μέσω των ακόλουθων
πληροφοριών (εάν είναι διαθέσιμες):
 νομα σταθμού
Ό
Μηνύματα ραδιοκειμένου
Τύπος προγράμματος
Συχνότητα
Ημερομηνία

Για να επιλέξετε, πατήστε το κουμπί
SELECT.

Επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 3, εάν σε
κάποια επιλογή υπάρχει διαθέσιμη κάποια
υπο-επιλογή.
•

Γ ια να επιστρέψετε στο προηγούμενο
μενού, πατήστε .

[Scan setting]
•
[Strong stations only?]-[YES]: Σάρωση μόνο
ραδιοφωνικών σταθμών FM με ισχυρό
σήμα.
•
[Strong stations only?]-[NO]: Σάρωση όλων
των διαθέσιμων ραδιοφωνικών σταθμών
FM.
[Audio setting]
•
[Listen in Mono only?]-[YES]: Επιλογή
μονοφωνικής αναμετάδοσης.
•
[Listen in Mono only?]-[NO]: Επιλογή
στερεοφωνικής αναμετάδοσης.
Σημείωση

• Ε άν δεν πατήσετε κάποιο κουμπί εντός
15 δευτερολέπτων, πραγματοποιείται έξοδος από
το μενού.

EL
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9	Χρήση μενού
ρυθμίσεων
συστήματος
1
2
3
4

Προσαρμογή ρυθμίσεων
δικτύου
1 Επιλέξτε [System settings] > [Network].
2 Περιστρέψτε το κουμπί SELECT για να

επιλέξετε μια επιλογή ή μια υπο-επιλογή
και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί
SELECT για επιβεβαίωση.

Σε κατάσταση λειτουργίας, πατήστε για
να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού.

•

Περιστρέψτε επανειλημμένα το κουμπί
SELECT για να επιλέξετε [System settings].

•

Πατήστε το κουμπί SELECT για
επιβεβαίωση.
Επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 3 για να
επιλέξετε.

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

[Equaliser]: Επιλογή λειτουργίας
ισοσταθμιστή.
[Network]: Σας επιτρέπει τη δημιουργία
μιας σύνδεσης δικτύου.
[Time/Date]: Ρύθμιση ώρας και
ημερομηνίας.
[Language]: Επιλογή γλώσσας
συστήματος
[Factory Reset]: Επαναφορά του
ραδιοφώνου στις εργοστασιακές
ρυθμίσεις.
[Software update]: Έλεγχος των
πληροφοριών ενημέρωσης του
λογισμικού.
[Setup wizard]: Οδηγός αρχικής
εγκατάστασης.
[Info]: Προβολή έκδοσης λογισμικού.
[Privacy policy]: Προβολή δήλωσης
απορρήτου.
[Backlight]: Προβολή ρυθμίσεων
οπίσθιου φωτισμού.

•

•
•
•

[Network wizard]: Οδηγός δημιουργίας
σύνδεσης δικτύου.
[PBC Wlan setup]: Επιλέξτε αυτή την
επιλογή, εάν ο ασύρματος
δρομολογητής σας υποστηρίζει τη
μέθοδο εγκατάστασης WPS και PBC.
[View settings]: Προβολή των
πληροφοριών του τρέχοντος δικτύου.
[Manual settings]:
• [DHCP enable]: Αυτόματη
εκχώρηση διεύθυνσης IP.
• [DHCP disable]: Μη αυτόματη
εκχώρηση διεύθυνσης IP.
[NetRemote PIN Setup]: Ρύθμιση
απομακρυσμένης εισαγωγής κωδικού
πρόσβασης σε δίκτυο.
[Network profile]: Εμφάνιση μιας λίστας
των δικτύων που έχει απομνημονεύσει
το ραδιόφωνο.
[Clear network settings]: Διαγραφή
επιλογής ρυθμίσεων δικτύου.
[Keep network connected?]: Επιλογή
ή όχι διατήρησης της σύνδεσης του
δικτύου.

Ρύθμιση ώρας/ημερομηνίας
1 Επιλέξτε [System settings] > [Time/Date].
2 Περιστρέψτε το κουμπί SELECT για να
επιλέξετε μια επιλογή ή μια υπο-επιλογή
και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί
SELECT για επιβεβαίωση.

Σημείωση

• Ε άν δεν πατήσετε κάποιο κουμπί εντός
15 δευτερολέπτων, πραγματοποιείται έξοδος από
το μενού
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•
•

[Set Time/Date]: Ρύθμιση ώρας και
ημερομηνίας.
[Auto update]:
• [Update from DAB]: Συγχρονισμός της
ώρας με τους σταθμούς DAB.

•

[Update from FM]: Συγχρονισμός της
ώρας με τους σταθμούς FM.
• [Update from Network]: Συγχρονισμός
της ώρας με τους διαδικτυακούς
ραδιοφωνικούς σταθμούς.
• [No update]: Απενεργοποίηση
συγχρονισμού ώρας.
[Set format]: Ρύθμιση μορφής 12/24 ωρών.
[Set timezone]: Ορισμός ζώνης ώρας.
[Daylight savings]: Ενεργοποίηση ή
απενεργοποίηση θερινής ώρας.

•
•
•

2

•

•

• Ε άν το ραδιόφωνο εντοπίσει ότι υπάρχει διαθέσιμο
νέο λογισμικό, θα σας ζητήσει εάν επιθυμείτε να
προχωρήσετε σε ενημέρωση. Εάν συμφωνήσετε,
θα πραγματοποιηθεί λήψη και εγκατάσταση του
νέου λογισμικού.
Πριν από την αναβάθμιση του λογισμικού,
βεβαιωθείτε ότι το ραδιόφωνο είναι συνδεδεμένο
με ένα σταθερό δίκτυο παροχής ηλεκτρικού
ρεύματος.
Η αποσύνδεση από το ρεύμα κατά τη διάρκεια
μιας ενημέρωσης λογισμικού μπορεί να προκαλέσει
ζημιά στο προϊόν.

• Κ
 ατά την ενημέρωση της ώρας από DAB ή FM, η
επιλογή θερινής ώρας δεν έχει καμία επίδραση.
Κατά την ενημέρωση από το δίκτυο, ορίστε τη
ζώνη ώρας.

Ορισμός γλώσσας
συστήματος
1 Επιλέξτε [System settings] > [Language].

Εμφανίζεται μια λίστα με τις γλώσσες.

Περιστρέψτε το κουμπί SELECT για να
επιλέξετε μια γλώσσα συστήματος και στη
συνέχεια πατήστε το κουμπί SELECT για
επιβεβαίωση.

Επαναφορά όλων των
ρυθμίσεων
1 Επιλέξτε [System settings] > [Factory Reset].
2 Περιστρέψτε το κουμπί SELECT για να
επιλέξετε μια επιλογή και στη συνέχεια
πατήστε το κουμπί SELECT για επιβεβαίωση.
•
•

[Yes]: Επαναφορά του ραδιοφώνου
στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
[No]: Επιστροφή στο προηγούμενο
μενού.

Έλεγχος πληροφοριών
ενημέρωσης λογισμικού
1 Επιλέξτε [System settings] > [Software
update].

[Auto-check setting]: Επιλέξτε εάν
επιθυμείτε να πραγματοποιείται
περιοδικός έλεγχος για νέες εκδόσεις
λογισμικού.
[Check now]: Άμεσος έλεγχος για νέες
εκδόσεις λογισμικού.

Σημείωση

Σημείωση

2

Περιστρέψτε το κουμπί SELECT για να
επιλέξετε μια επιλογή ή μια υπο-επιλογή
και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί
SELECT για επιβεβαίωση.

Προβολή έκδοσης
λογισμικού
•

Επιλέξτε [System settings] > [lnfo].
Εμφανίζεται η τρέχουσα έκδοση
λογισμικού.

Προσαρμογή ρυθμίσεων
οπίσθιου φωτισμού
1 Επιλέξτε [System settings] > [Backlight].
2 Περιστρέψτε το κουμπί SELECT για να

επιλέξετε μια επιλογή ή μια υπο-επιλογή
και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί
SELECT για επιβεβαίωση.
•
•
•

[Timeout]: Επιλογή χρονικού ορίου
απενεργοποίησης για τον οπίσθιο
φωτισμό της οθόνης.
[On level]: Επιλογή επιπέδου
φωτεινότητας οπίσθιου φωτισμού.
[Dim level]: Επιλογή επιπέδου
φωτεινότητας οθόνης μεταξύ Medium,
Low και Off.
EL
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10	Χρήση
κεντρικού
μενού
1
2
3
4

Σε κατάσταση λειτουργίας, πατήστε για
να αποκτήσετε πρόσβαση στο κορυφαίο
μενού.
Περιστρέψτε επανειλημμένα το κουμπί
SELECT για να επιλέξετε [Main settings].
Πατήστε το κουμπί SELECT για επιβεβαίωση.
Επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 3 για να
επιλέξετε.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

[Internet radio]: Επιλογή λειτουργίας
διαδικτυακού ραδιοφώνου.
[Podcasts]: Επιλογή λειτουργίας
ραδιοφώνου Podcast.
[Spotify]: Επιλογή λειτουργίας Spotify.
[DAB]: Επιλογή λειτουργίας DAB.
[FM]: Επιλογή λειτουργίας FM.
[Bluetooth]: Επιλογή λειτουργίας
Bluetooth.
[Sleep]: Ρύθμιση χρονοδιακόπτη
αυτόματης διακοπής λειτουργίας.
[Alarms]: Ρύθμιση χρονοδιακόπτη
αφύπνισης.
[System settings]: Προσαρμογή των
ρυθμίσεων του συστήματος (βλέπε
Κεφάλαιο «Χρήση μενού ρυθμίσεων
συστήματος»).

Ρύθμιση ρολογιού και
αφύπνισης
Σημείωση

• Μ
 πορείτε επίσης να ρυθμίσετε δύο διαφορετικές
ώρες αφύπνισης.
• Για να λειτουργήσει σωστά η αφύπνιση,
βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει σωστά το ρολόι.

1
2
3
4

5
6

Σημείωση

Περιστρέψτε το κουμπί SELECT για να
ρυθμίσετε την ημέρα και στη συνέχεια
πατήστε το κουμπί SELECT για επιβεβαίωση.
Το ψηφίο του μήνα αναβοσβήνει.

Επαναλάβετε το βήμα 3 για να ρυθμίσετε
αντίστοιχα τον μήνα, το έτος και την ώρα.

Επαναλάβετε το βήμα 3 για να επιλέξετε
[Alarm 1:off [00:00]] > [Enable:] [Off].
Επαναλάβετε το βήμα 3 για να
ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον
χρονοδιακόπτη αφύπνισης.
•
•
•
•
•

7
8
EL

Πατήστε OK για να συνεχίσετε.
Το ψηφίο της ημέρας αναβοσβήνει.

Εμφανίζονται οι επιλογές [Alarm 1:off
[00:00]] και [Alarm 2:off [00:00]].

• Ε άν δεν πατήσετε κάποιο κουμπί εντός
15 δευτερολέπτων, πραγματοποιείται έξοδος από
το μενού.
• Μπορείτε επίσης να πατήσετε SOURCE για να
επιλέξετε μια λειτουργία: Διαδικτυακό ραδιόφωνο,
podcast, Ραδιόφωνο Spotify DAB, Ραδιόφωνο FM
ή Bluetooth.
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Επιλέξτε [Main menu] > [Alarms].
Εάν δεν έχετε ρυθμίσει το ρολόι, ένα
μήνυμα θα σας ζητήσει να ρυθμίσετε
το ρολόι.

[Off]: Απενεργοποίηση του
χρονοδιακόπτη αφύπνισης.
[Daily]: Η αφύπνιση ηχεί καθημερινά.
[Once]: Η αφύπνιση ηχεί μόνο μία φορά.
[Weekends]: Η αφύπνιση ηχεί τα
Σάββατα και τις Κυριακές.
[Weekdays]: Η αφύπνιση ηχεί καθημερινά
από Δευτέρα έως Παρασκευή.

Επαναλάβετε το βήμα 3 για να επιλέξετε
[time] και στη συνέχεια ρυθμίστε την ώρα
αφύπνισης.
Επαναλάβετε το βήμα 3 για να επιλέξετε
[mode] και στη συνέχεια ρυθμίστε την
πηγή αφύπνισης.

•
•

•
•

9

[Buzzer]: Επιλογή βομβητή ως πηγή
αφύπνισης.
[Internet radio]: Επιλογή του τελευταίου
ακροασθέντος διαδικτυακού
ραδιοφωνικού σταθμού ως πηγή
αφύπνισης.
[DAB]: Επιλογή του τελευταίου
ακροασθέντος ραδιοφωνικού σταθμού
DAB ως πηγή αφύπνισης.
[FM]: Επιλογή του τελευταίου
ακροασθέντος ραδιοφωνικού σταθμού
FM ως πηγή αφύπνισης.

Επαναλάβετε το βήμα 3 για να επιλέξετε
[preset] και στη συνέχεια επιλέξτε τον
τελευταίο ακροασθέντα σταθμό ή ένα
προεπιλεγμένο ραδιοφωνικό σταθμό ως
πηγή αφύπνισης.

10 Επαναλάβετε το βήμα 3 για να επιλέξετε

[Volume:] και στη συνέχεια ρυθμίστε την
ένταση της αφύπνισης.

11 Επαναλάβετε το βήμα 3 για να επιλέξετε
[Save].

Η Αφύπνιση 1 έχει ρυθμιστεί.

Ρύθμιση χρονοδιακόπτη
αυτόματης διακοπής
λειτουργίας
Sleep OFF

1
2

15 λεπτά

30 λεπτά

60 λεπτά

45 λεπτά

Επιλέξτε [Main menu] > [Sleep].
Περιστρέψτε επανειλημμένα το κουμπί
SELECT για να επιλέξετε το χρονικό
διάστημα του χρονοδιακόπτη αυτόματης
διακοπής λειτουργίας (σε λεπτά).
Όταν εμφανιστεί η ένδειξη
[Sleep OFF], ο χρονοδιακόπτης
αυτόματης διακοπής λειτουργίας
απενεργοποιείται.

12 Επαναλάβετε τα βήματα 5 έως 11 για να
ρυθμίσετε την Αφύπνιση 2.
Σημείωση

• Ό
 ταν ενεργοποιείται η αφύπνιση, εμφανίζεται ένα
εικονίδιο αφύπνισης για την Αφύπνιση 1 ή την
Αφύπνιση 2. Για να σταματήσετε την αφύπνιση,
πατήστε στο ραδιόφωνο.
• Μπορείτε επίσης να μεταβείτε στο [System
settings] > [Time/Date] για να ρυθμίσετε
την ώρα και την ημερομηνία (βλέπε «Χρήση
μενού ρυθμίσεων συστήματος» > «Ρύθμιση
ημερομηνίας/ώρας»).

EL
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11	Άλλες
λειτουργίες

Προσαρμογή έντασης

Αναπαραγωγή ήχου μέσω
Bluetooth

Σίγαση ήχου

1
2
3

Πατήστε επανειλημμένα το SOURCE για να
επιλέξετε τη λειτουργία [Bluetooth].
Πατήστε MENU για να αποκτήσετε
πρόσβαση στο μενού.
Περιστρέψτε το κουμπί SELECT για να
μετακινηθείτε στις επιλογές του μενού:
•

•

•
•

4
5

Για να επιλέξετε, πατήστε το κουμπί SELECT.
Επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 4, εάν σε
κάποια επιλογή υπάρχει διαθέσιμη κάποια
υπο-επιλογή.
•

20

Επιλέξτε την επιλογή μενού σύζευξης
και πατήστε το κουμπί SELECT για να
καταστήσετε τη συσκευή Bluetooth
ανιχνεύσιμη: Συνδέστε μια συσκευή με
το: Philips TAPR802. Όταν το εικονίδιο
Bluetooth αναβοσβήνει σημαίνει ότι
εκτελείται αναζήτηση για κατάσταση
σύζευξης.
Στη συσκευή σας Bluetooth,
ενεργοποιήστε το Bluetooth και
αναζητήστε συσκευές Bluetooth με
δυνατότητα σύζευξης.
Επιλέξτε την ένδειξη [Philips TAPR802]
που εμφανίζεται στη συσκευή σας
προκειμένου για τη ζεύξη.
Μετά από την επιτυχή σύνδεση,
στη οθόνη θα εμφανίζεται η ένδειξη
connected και το εικονίδιο Bluetooth θα
εμφανίζεται μόνιμα.

EL

Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο
μενού, πατήστε .

•

•

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής,
πατήστε επανειλημμένα + VOL - για να
ρυθμίσετε την ένταση.

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής
μουσικής, πατήστε Mute για σίγαση ή
κατάργηση της σίγασης του ήχου.

12	Πληροφορίες
προϊόντος
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Ενισχυτής

Ονομαστική ισχύς 3 W RMS
εξόδου
Απόκριση
80-20000 Hz, ± 3 dB
συχνότητας
Λόγος σήματος προς > 65 dBA
θόρυβο

Wi-Fi

Πρωτόκολλο Wi-Fi
Ζώνη συχνοτήτων
Wi-Fi
Μέγιστη ισχύς
μετάδοσης

802.11 b/g/n
2412 MHz έως
2472 MHz
15,08 dBm

Δέκτης

Εύρος συντονισμού 87,5-108 MHz
(FM)
Εύρος συντονισμού 174,928-239,2 MHz
(DAB)
(Ζώνη ΙΙΙ)

Ηχείo

Σύνθετη αντίσταση 4 ohm
ηχείων
Ευαισθησία
86 ± 3 dB/m/W

Bluetooth

Έκδοση Bluetooth
Ζώνη συχνοτήτων
Bluetooth
Μέγιστη ισχύς
μετάδοσης
Εύρος Bluetooth

Γενικές πληροφορίες

Τροφοδοτικό
εναλλασσόμενου
ρεύματος
(μετατροπέας
ισχύος)

Φορέας
κατανάλωσης
ρεύματος
Κατανάλωση
ρεύματος σε
κατάσταση
αναμονής
(χωρίς Wi-Fi)
Διαστάσεις

Κύρια μονάδα
(Π x Υ x Β)

Βάρος

Κύρια μονάδα

Επωνυμία: Philips

Είσοδος: 100-240 V~,
50/60 Hz,
0,4 A
Έξοδος: 5,0 V 2,0 A
≤ 10 W
≤1W

185 x 108 x 102 mm

0,78 kg

V4.2
Ζώνη 2,4 Ghz ~
2,48 GHz ISM
- 4,1 dBm
10 m
(ελεύθερος χώρος)

EL
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13	Αντιμετώπιση
προβλημάτων
Προειδοποίηση
• Μ
 ην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτής της
συσκευής.

Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην
επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε το σύστημα
μόνοι σας.
Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη
χρήση της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω
σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Αν δεν λυθεί το
πρόβλημα, επισκεφτείτε τον ιστότοπο της Philips
(www.philips.com/support). Όταν επικοινωνείτε
με τη Philips,φροντίστε να βρίσκεστε κοντά στη
συσκευή και να έχετε μπροστά σας τον αριθμό
μοντέλου και τον αριθμό σειράς.
Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα
•
Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα τροφοδοσίας AC
του ρολογιού - ραδιοφώνου έχει συνδεθεί
σωστά.
•
Βεβαιωθείτε ότι περνάει ρεύμα από την
πρίζα AC.
Δεν αναπαράγεται ήχος ή αναπαράγεται ήχος
χαμηλής ποιότητας
•
Προσαρμόστε την ένταση του ήχου.
•
Ελέγξτε εάν έχει ενεργοποιηθεί η σίγαση
του ραδιοφώνου ή εάν συνεχίζεται η
προσωρινή αποθήκευση του ραδιοφωνικού
σταθμού.
•
Αναπτύξτε πλήρως και προσαρμόστε τη
θέση της κεραίας.
•
Τοποθετείτε το ραδιόφωνο μακριά από
άλλες ηλεκτρονικές συσκευές για την
αποφυγή ραδιοπαρεμβολών.
•
Ελέγξτε τη σύνδεση του δικτύου Wi-Fi.
•
Περιστρέψτε και προσαρμόστε τη θέση της
κεραίας Wi-Fi.
Η μονάδα δεν ανταποκρίνεται
•
Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το
βύσμα τροφοδοσίας AC και στη συνέχεια
ενεργοποιήστε ξανά το ραδιόφωνο.
•
Ελέγξτε εάν το ραδιόφωνο βρίσκεται
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σε κατάσταση αναμονής. Εάν ναι,
ενεργοποιήστε το ραδιόφωνο.
EL

Κακή ραδιοφωνική λήψη
•
Τοποθετείτε το ραδιόφωνο μακριά από
άλλες ηλεκτρονικές συσκευές για την
αποφυγή ραδιοπαρεμβολών.
•
Αναπτύξτε πλήρως και προσαρμόστε τη
θέση της κεραίας.
•
Ελέγξτε τη σύνδεση του δικτύου Wi-Fi.
Περιστρέψτε και προσαρμόστε τη θέση της
κεραίας Wi-Fi.
Ανεπαρκής ισχύς του σήματος Wi-Fi
•
Ελέγξτε την απόσταση μεταξύ του
δρομολογητή σας και του ραδιοφώνου.
•
Περιστρέψτε και προσαρμόστε τη θέση της
κεραίας Wi-Fi.
Αδύνατη η σύνδεση στο δίκτυο Wi-Fi
•
Ελέγξτε εάν ο ασύρματος δρομολογητής
σας είναι απενεργοποιημένος.
•
Ελέγξτε εάν ο ασύρματος δρομολογητής
σας υποστηρίζει WPS. Χρησιμοποιείτε τη
σωστή μέθοδο εγκατάστασης (PBC ή PIN)
για να συνδέσετε το δρομολογητή σας
με υποστήριξη WPS στο ραδιόφωνο. Εάν
είναι απαραίτητο, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο
χρήσης του ασύρματου δρομολογητή
σας σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης της
σύνδεσης Wi-Fi.
•
Εκτελέστε ξανά τις ρυθμίσεις Wi-Fi
(βλέπε «Ξεκινήστε» > «Εκτέλεση αρχικών
ρυθμίσεων» και «Χρήση μενού ρυθμίσεων
συστήματος» > «Προσαρμογή ρυθμίσεων
δικτύου»).

Ορισμένοι σταθμοί δεν λειτουργούν μερικές
φορές
•
Ορισμένοι σταθμοί μπορούν να υποστηρίξουν
μόνο περιορισμένο αριθμό ακροατών. Εάν
δοκιμάσετε ξανά μετά από λίγα λεπτά, θα
μπορέσετε να ακούσετε τους σταθμούς.
•
Ο σταθμός δεν πραγματοποιεί
αναμετάδοση. Δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Ορισμένοι σταθμοί εξαφανίζονται από τη λίστα
σταθμών
•
Όταν ένας σταθμός σταματά την
αναμετάδοση στο διαδίκτυο, καταργείται από
τη λίστα. Το ραδιόφωνο θα ελέγχει συνεχώς
εάν ο σταθμός πραγματοποιεί αναμετάδοση.
Εάν πραγματοποιηθεί επανεκκίνηση της
αναμετάδοσης, θα πραγματοποιηθεί
επιστροφή στη λίστα σταθμών.
Η αφύπνιση δεν λειτουργεί
•
Ρυθμίστε σωστά το ρολόι / την αφύπνιση.

14 Σημείωση
Οποιεσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις
πραγματοποιηθούν στη συσκευή χωρίς τη ρητή
έγκριση της MMD Hong Kong Holding Limited
ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του
χρήστη για λειτουργία της συσκευής.

Συμμόρφωση

Με το παρόν η MMD Hong Kong Holding
Limited δηλώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται
με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές
σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ.
Μπορείτε να βρείτε τη Δήλωση συμμόρφωσης
στη διεύθυνση www.philips.com/support.

Φροντίδα του περιβάλλοντος

Απόρριψη του παλιού προϊόντος και της
μπαταρίας

Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί
με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας,
τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να
ξαναχρησιμοποιηθούν.

Αυτό το σύμβολο σε ένα προϊόν σημαίνει ότι το
προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία
2012/19 /ΕΕ.

Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι το προϊόν
περιέχει μπαταρίες που καλύπτονται από την
Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/56/ΕΕ και δεν μπορούν
να απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα
απορρίμματα του σπιτιού σας.
Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα
για τη χωριστή συλλογή ηλεκτρικών και
ηλεκτρονικών προϊόντων και μπαταριών.

Ακολουθείτε τους τοπικούς κανονισμούς και μην
απορρίπτετε ποτέ το προϊόν και τις μπαταρίες
μαζί με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Η
σωστή μέθοδος απόρριψης παλιών προϊόντων
και μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή
αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και
την ανθρώπινη υγεία.
Αφαίρεση των μπαταριών μίας χρήσης
Για να αφαιρέσετε τις μπαταρίες μίας χρήσης,
ανατρέξτε στο κεφάλαιο εγκατάστασης
μπαταρίας.
Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του
περιβάλλοντος
Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει
παραληφθεί. Η συσκευασία έχει γίνει έτσι ώστε
να είναι εύκολος ο διαχωρισμός σε τρία υλικά:
χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστυρένιο (υλικό
προστασίας από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο
(σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο).
Το σύστημα αποτελείται από υλικά
που μπορούν να ανακυκλωθούν
και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν
αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη
εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς
σχετικά με την απόρριψη υλικών συσκευασίας,
άδειων μπαταριών ή παλιού εξοπλισμού.

Ανακοίνωση περί
εμπορικού σήματος
Το λεκτικό σήμα Bluetooth® και τα λογότυπα
είναι κατατεθέντα σήματα που ανήκουν στην
Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση
αυτών των σημάτων από την MMD Hong Kong
Holding Limited πραγματοποιείται κατόπιν
άδειας. Λοιπά εμπορικά σήματα και εμπορικές
ονομασίες προέρχονται από τους αντίστοιχους
κατόχους.
Σύμβολο εξοπλισμού κατηγορίας II

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι η παρούσα
συσκευή διαθέτει διπλό σύστημα μόνωσης.
Το λογισμικό του Spotify υπόκειται σε άδειες
τρίτων που θα βρείτε εδώ: www.spotify.com/
connect/third-party-licenses.
EL
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Τα τεχνικά χαρακτηριστικά υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
Η Philips και το σύμβολο ασπίδας της Philips είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V. Και
χρησιμοποιούνται κατόπιν άδειας. Αυτό το προϊόν έχει κατασκευαστεί από και πωλείται υπό την ευθύνη
της MMD Hong Kong Holding Limited ή μίας εκ των θυγατρικών της και η MMD Hong Kong Holding
Limited είναι ο εγγυητής σε σχέση με αυτό το προϊόν.
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