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1	Ważne
informacje
Bezpieczeństwo

•
•

•

Ostrzeżenie
• N
 ie zdejmuj obudowy tego radia internetowego.
• Nie smaruj żadnej części tego radia internetowego.
• Nie umieszczaj radia internetowego na innym
sprzęcie elektrycznym.
• Radio internetowe trzymaj z dala od
bezpośredniego światła słonecznego, otwartego
płomienia i źródeł ciepła.
• Upewnij się, że dostęp do przewodu zasilania,
wtyczki lub adaptera jest prosty, celem odłączenia
radia internetowego od zasilania.

•
•

•

•
•
•

2

Przeczytaj i postępuj zgodnie z instrukcjami.
Upewnij się, że wokół radia internetowego
jest wystarczająca ilość wolnego miejsca dla
zachowania wentylacji.
Serwisowanie należy zlecać
wykwalifikowanemu personelowi.
Serwis jest wymagany w następujących
przypadkach: gdy radio internetowe zostało
w jakikolwiek sposób uszkodzone, tj.
uszkodzono przewód zasilający lub wtyczkę;
rozlano ciecz lub do radia internetowego
wpadły przedmioty; radio internetowe
było wystawione na działanie deszczu lub
wilgoci; nie działa prawidłowo lub zostało
upuszczone.
Używaj wyłącznie wyposażenia/akcesoriów
zalecanych przez producenta.
Używaj tylko zasilaczy wyszczególnionych w
tej instrukcji obsługi.
Podczas burzy lub w przypadku długiego
okresu nieużywania, odłącz produkt od
zasilania.
PL

•
•
•

Ten produkt nie powinien być narażony na
kontakt z kapiącą czy pryskającą wodą.
Nie umieszczaj na radiu internetowym
żadnych źródeł stwarzających zagrożenie
(np. przedmiotów wypełnionych cieczami,
zapalonych świec).
W przypadku, gdy wtyczka bezpośredniego
zasilacza spełnia rolę wyłącznika, zapewnij
łatwy dostęp do elementu odłączającego
urządzenie.
Nie używaj tego urządzenia w pobliżu
wody.
Zainstaluj zgodnie z instrukcjami producenta.
Nie instaluj w pobliżu źródeł ciepła, takich
jak kaloryfery, grzejniki, piece lub inne
urządzenia (w tym wzmacniacze), które
wytwarzają ciepło.

2	Twoje radio
internetowe
Gratulujemy zakupu i witamy w gronie
klientów firmy Philips! Aby w pełni skorzystać z
pomocy technicznej oferowanej przez Philips,
zarejestruj swój produkt pod adresem
www.philips.com/welcome.

Wprowadzenie
Za pomocą tego urządzenia możesz:
• słuchać radia internetowego korzystając z
połączenia sieciowego;
• słuchać radia FM oraz radia w technologii
Digital Audio Broadcasting (DAB);
• odtwarzać dźwięk z urządzeń korzystających
z komunikacji Bluetooth, tj. telefonu
komórkowego, tabletu lub komputera jako
zdalnego sterowania oprogramowaniem
Spotify.
• odczytywać godzinę i ustawiać dwa alamry.

Zawartość opakowania
Sprawdź i określ zawartość opakowania:
• Radio internetowe
• Zasilacz sieciowy
• Skrócona instrukcja obsługi
• Ulotka z informacjami o bezpieczeństwie i
powiadomieniem
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Ogólne informacje na temat
radia internetowego

•

Włączanie radia. Przełączanie do trybu
czuwania.

Pokrętło SELECT (WYBORU)
Przekręć w prawo lub w lewo, aby
dostroić stacje radiowe.
• Przekręć w prawo lub w lewo, aby
poruszać się po liście menu.
• Naciśnij, aby potwierdzić wybór.
• Naciśnij i przytrzymaj, aby zacząć
automatyczne wyszukiwanie stacji
radiowych w trybie strojenia FM.

•

•

•

SOURCE (ŹRÓDŁO)
Umożliwia wybór źródła: Bluetooth,
radio internetowe, podcast, Spotify,
radio DAB lub radio FM.

MENU
W trybie pracy, umożliwia dostęp do
najwyższego poziomu menu.
• Naciśnij i przytrzymaj, aby wyświetlić
informacje w trybie FM/DAB.
•

Pokrętło VOL/MUTE (GŁOŚNOŚĆ/
WYCISZENIE)
• Przekręć, aby dostosować głośność.
• Naciśnij, aby wyciszyć lub przywrócić
dźwięk.
•
•

4
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PREVIOUS (POPRZEDNI)
W trybie Bluetooth: Nacisnąć, aby
przejść do poprzedniej ścieżki.
W trybie strojenia: Naciśnij, aby przejść
do poprzedniej wstępnie ustawionej
stacji radiowej.

•
•

•
•
•

W trybie strojenia: Naciśnij i
przytrzymaj, aby zmniejszać
częstotliwość do momentu znalezienia
stacji radiowej.
PRESET (USTAWIENIE WSTĘPNE)
Zachowywanie stacji radiowych.
Wyświetlanie listy wstępnie ustawionych
stacji.
NEXT (KOLEJNY)
W trybie Bluetooth: Naciśnij, aby
przejść do kolejnej ścieżki.
W trybie strojenia: Naciśnij, aby przejść
do kolejnej wstępnie ustawionej stacji
radiowej.
W trybie strojenia: Naciśnij
i przytrzymaj, aby zwiększyć
częstotliwość do momentu znalezienia
stacji radiowej.

EKRAN WYŚWIETLACZA
• Wyświetla bieżący stan.
Antena radiowa/antena Wi-Fi
• Umożliwia poprawienie odbioru
radiowego.
• Umożliwia poprawienie odbioru sygnału
Wi-Fi.
DCIN
• Podłączanie zasilacza prądem
przemiennym (AC)

3 Rozpoczynanie
Zawsze przestrzegaj instrukcji zapisanych w tym
rozdziale w podanej kolejności.

Przygotowanie anteny radiowej
W celu poprawienia odbioru, całkowicie rozłóż
antenę i dostosuj jej położenie.
Uwaga
• A
 by zapobiec zakłóceniom, ustaw antenę najdalej
jak to możliwe od innych źródeł fal radiowych.

Podłączanie do zasilania
Uwaga
• R
 yzyko uszkodzenia produktu! Upewnij się, że
napięcie zasilania odpowiada napięciu podanemu
na drukowanej etykiecie znajdującej się z tyłu lub
pod radiem.
• Ryzyko porażenia prądem! Odłączając przewód
zasilający (AC) od gniazdka, należy zawsze chwytaj
za wtyczkę. Nigdy nie ciągnij za sam przewód.

1

Podłącz zasilacz do:
•
•

gniazda DC IN (WE. DC), które
znajduje się na tylnej części radia oraz
gniazda ściennego.
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Przeprowadzanie konfiguracji
wstępnej
Po pierwszym podłączeniu zasilania do radia na
jego na ekranie pojawi się [Kreator konfiguracji].
Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby
skonfigurować podstawowe ustawienia.
W celu słuchania radia, musisz najpierw
skonfigurować połączenie Wi-Fi. Wi-Fi
Protected Setup (WPS) to standard utworzony
przez Wi-Fi Alliance, który umożliwia łatwe
ustanawianie bezpiecznych bezprzewodowych
sieci domowych. Jeśli Twój router obsługuje
WPS, możesz z szybko i bezpiecznie połączyć
radio z routerem wykorzystując jedną z dwóch
metod konfiguracji: konfiguracja za pomocą
przycisku (PBC) lub za pomocą kodu (PIN). W
przypadku urządzeń nieobsługujących WPS,
możesz wykorzystać inną opcję połączenia radia
z routerem sieci bezprzewodowej.

4

Naciśnij pokrętło SELECT (WYBÓR), aby
potwierdzić.
	Zostanie wyświetlona lista
automatycznej aktualizacji.

5

Powtórz kroki od 3 do 4, aby wybrać
synchronizację czasu ze stacjami radiowymi.

•

•
•

Uwaga
• P
 rzed podłączeniem do sieci zapoznaj się z
routerem sieciowym.
• Upewnij się, że Twoja domowa sieć WI-Fi jest
włączona.
• W celu poprawienia odbioru sieci Wi-Fi obróć i
dostosuj położenie anteny Wi-Fi.

1

2

po wyświetleniu [Kreatora konfiguracji],
przekręć pokrętło SELECT (WYBÓR),
aby wybrać [YES] (TAK) i rozpocząć
konfigurację. Jeśli wybierzesz [NO] (NIE),
zostaniesz poproszony o uruchomienie
kreatora następnym razem.

•

[Update from DAB] (Aktualizuj z
DAB): synchronizacja czasu ze stacjami
DAB.
[Update from FM] (Aktualizuj z FM):
synchronizacja czasu ze stacjami FM.
[Update from Network] (Aktualizuj
z NET): synchronizacja czasu ze
internetowymi stacjami radiowymi.
Jeśli wybierzesz [Update from
Network] (Aktualizuj z NET), powtórz
kroki od 3 do 4, aby ustawić strefy
czasowe, a następnie potwórz kroki od
3 do 4, aby ustawić czas letni.
[No update] (Brak aktualizacji):
dezaktywuje synchronizację czasu.
Jeśli wybierzesz [No update] (Brak
aktualizacji), powtórz kroki od 3 do 4,
aby ustawić datę i godzinę.

6

Potwórz kroki od 3 do 4, aby wybrać [YES]
(TAK) i zachować połączone stacje.

7

Potwórz kroki od 3 do 4, aby wybrać region
WLAN.
Radio rozpocznie automatyczne
wyszukiwanie bezprzewodowych stacji
radiowych.
Pojawi się lista dostępnych sieci Wi-Fi.

Naciśnij pokrętło SELECT (WYBÓR), aby
potwierdzić.

8

	Wyświetli się [12/24 hour format]
(Format 12/24-godzinny)

Potwórz kroki od 3 do 4, aby wybrać sieć
Wi-Fi.

9

Naciśnij pokrętło SELECT (WYBÓR),
aby wybrać opcję połączenie routera
bezprzewodowego.

3

Obróć pokrętło SELECT (WYBÓR), aby
wybrać forma 12 lub 24-godzinny.

6
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•

•

•

•

[Push Button] (Naciśnij przycisk):
wybierz tę opcję, jeżeli Twój router
obsługuje metody konfiguracji WPS
lub PBC. Zostaniesz poproszony o
naciśnięcie przycisku połączenia na
routerze, a następnie naciśnięcie OK w
celu kontynuacji.
[Pin] (Kod pin): wybierz tę opcję,
jeżeli Twój router obsługuje metody
konfiguracji WPS lub PIN. Radio
wygeneruje 8-cyfrowy kod, który
następnie musisz wprowadzić w
routerze.
[Skip WPS] (Pomiń WPS): wybierz tę
opcję, jeśli Twój router nie obsługuje
WPS. Zostaniesz poproszony o
wprowadzenie klucza sieci Wi-Fi.

10 Postępując zgodnie z instrukcjami

wyświetlanymi na ekranie, naciśnij przycisk
WPS lub wprowadź kod pin na routerze
bezprzewodowym albo wprowadź klucz
w celu połączenia się z siecią (wyświetlane
opcje zależą od rodzaju sieci i użytych
zabezpieczeń sieci).
•

Podczas wprowadzania klucza sieci
użyj pokrętła SELECT (WYBÓR),
aby wybrać znak, a następnie naciśnij
pokrętło SELECT (WYBÓR) w celu
potwierdzenia.

•

11

•

W celu anulowania przekręć pokrętło
SELECT (WYBÓR), aby zaznaczyć
opcję [CANCEL] (ANULUJ).
W celu potwierdzenia wpisu przekręć
pokrętło SELECT (WYBÓR), aby
zaznaczyć opcję [OK] (OK).

Kiedy pojawi się komunikat [Setup wizard
completed] [Kreator konfiguracji ukończono] naciśnij OK, aby wyjść z
ustawień.

Wskazówka
• W
 przypadku niektórych routerów Wi-Fi musisz
przytrzymać przycisk WPS w celu uzyskania
połączenia Wi-Fi. Zobacz szczegółowe informacje
w instrukcji obsługi danego routera.
• W celu ponownego uruchomienia kreatora
konfiguracji, wybierz z menu [System settings] >
[Setup wizard] (Konfig. systemu > Kreator
konfiguracji) (patrz rozdział „Korzystanie z menu
systemowego”).

Włączanie
•

Naciśnij .
	Radio przełączy się do ostatnio
wybranego źródła.

Przełączanie do trybu czuwania.
•

•

W celu usunięcia znaku przekręć
pokrętło SELECT (WYBÓR), aby
zaznaczyć opcję [BKSP].
Aby wyjść z procesu, naciśnij .
Jeśli połączenie z siecią zostało
ustanowione, na ekranie wyświetli się
[Connected] (Połączono).

Naciśnij ponownie .
	Panel wyświetlacza zostanie
przyciemniony.
	Wyświetli się data i godzina (jeśli je
ustawiono).
Uwaga

• Jeśli system będzie bezczynny przez 15 minut,
radio automatycznie przełączy się w tryb czuwania.

PL
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4	Słuchanie radia
internetowego

•

•

Dzięki połączeniu z Internetem to radio może
odtwarzać tysiące stacji radiowych i podcastów z
całego świata.
•

Korzystanie z menu w trybie
radia internetowego
Po ustanowieniu połączenia z Internetem na
liście stacji zostaną wyświetlone dostępne
stacje radiowe. Wybierz jedną, aby rozpocząć
transmisję.
Uwaga

4

W celu wybrania danej opcji naciśnij
pokrętło SELECT (WYBÓR).

5

Potwórz kroki od 3 do 4, jeśli w danej opcji
jest dostępna opcja niższego rzędu.

• U
 pewnij się, że Twoja domowa sieć WI-Fi jest
włączona. W celu poprawienia odbioru sieci Wi-Fi
obróć i dostosuj położenie anteny Wi-Fi.

1

Naciśnij kilkakrotnie SOURCE, aby wybrać
tryb [Internet radio] (Radio internetowe).
	Radio rozpocznie łączenie się z
poprzednio połączoną siecią, a następnie
dostroi ostatnio słuchane internetowe
stacje radiowe.
Jeśli połączenie z siecią nie było
wcześniej ustanowione, radio zacznie
automatycznie wyszukiwać sieci
bezprzewodowe (Patrz rozdział
„Rozpoczynanie” > „Przeprowadzanie
konfiguracji wstępnej” lub
„Korzystanie z menu systemowego”
> „Dostosowywanie ustawień sieci”,
aby ustanowić połączenie z siecią).

2
3

Naciśnij

8
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MENU, aby wejść do menu.

Obróć pokrętło SELECT (WYBÓR), aby
przewinąć opcje menu:

[Station list] (Lista radiostacji):
umożliwia włączenie dowolnej
dostępnej stacji radia internetowego.
[System settings] (Konfig. systemu):
umożliwia dostosowanie ustawień
systemu (to samo menu służy do obsługi
wszystkich trybów pracy. Patrz rozdział
„Korzystanie z menu systemowego”,
aby uzyskać szczegółowe informacje).
[Main menu] (Menu główne): umożliwia
uzyskanie dostępu do menu głównego
(ta sama opcja służy do obsługi
wszystkich trybów pracy. Patrz rozdział
„Korzystanie z menu głównego”, aby
uzyskać szczegółowe informacje).

•

Aby powrócić do poprzedniego menu,
naciśnij .

[Station list] (Lista radiostacji)
•

[Stations] (Stacje):
• [History] (Historia): przeglądaj
internetowe stacje radiowe według
historii.
• [Search] (Szukaj): wyszokaj internetowe
stacje radiowe. Aby je wyszukać,
obróć pokrętło SELECT (WYBÓR) i
wprowadź słowo kluczowe, wybierając
odpowiednie znaki, a następnie naciśnij
pokrętło SELECT (WYBÓR), by
kontynuować.
• [Location] (Lokalizacja): przeglądaj
internetowe stacje radiowe według
historii.
• [Popular] (Popularne): wybieraj
najpopularniejsze stacje radiowe w
Internecie.

•

[Discover] (Odkryj): odkrywaj listy
internetowych stacji radiowych.

Wskazówka
• N
 a stronie www.wifiradio-frontier.com postępuj
zgodnie z instrukcjami, aby zsynchronizować
ulubione stacje z innymi stacjami radiowymi Wi-Fi.
• Wyświetlany kod dostępu jest ważny tylko przez
kilka minut. Jeśli nie zdołasz zarejestrować swojego
radia w tym czasie, musisz powtórzyć powyższe
kroki, aby uzyskać nowy kod i spróbować
ponownie.

Zachowywanie stacji radia
internetowego
Uwaga
• M
 ożesz zachowywać maksymalnie od 10 do
20 internetowych stacji radiowych.

1

W trybie radia internetowego możesz
włączać internetowe stacje radiowe.

2

Naciśnij i przytrzymaj przez dwie sekundy
PRESET (WSTĘPNE USTAWIENIA).
	Zostanie wyświetlona lista wstępnie
ustawionych stacji.

3

Obróć pokrętło SELECT (WYBIERZ), aby
wybrać numer wstępnego ustawienia.

4

Naciśnij pokrętło SELECT (WYBIERZ), aby
potwierdzić.

Wybieranie wstępnie
ustawionej stacji radia
internetowego
W trybie radia internetowego.

1
2

Naciśnij

3

Naciśnij pokrętło SELECT (WYBIERZ), aby
potwierdzić.

PRESET (Wstępne ustawienie).

Obróć pokrętło SELECT (WYBIERZ), aby
wybrać numer.

Wyświetlanie informacji
dotyczących radia
internetowego
W trakcie słuchania radia internetowego naciskaj
i przytrzymuj , aby przewijać następujące
informacje (jeśli są dostępne):
	Opis stacji
	Gatunek stacji i lokalizację
	Kodek i częstotliwość próbkowania
	Bufor odtwarzania
	Data
Uwaga
• Jeśli nie naciśniesz żadnego przycisku, menu
wyłączy się po 15 sekundach.
• Listy stacji oraz podmenu mogą czasem się
zmieniać lub różnić się w zależności od lokalizacji.

	Zostanie wyświetlony komunikat
[Preset stored] (Program zapisany).
	Stacja radiowa zostanie zachowana w
wybranej pozycji.

PL
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5	Słuchanie
podcastów
1

SOURCE
Naciśnij kilkakrotnie
(ŹRÓDŁO), aby wybrać tryb [Podcasts]
(Podcastit).

2
3

Naciśnij

4

W celu wybrania danej opcji naciśnij
pokrętło SELECT (WYBÓR).

5

Potwórz kroki od 3 do 4, jeśli w danej opcji
jest dostępna opcja niższego rzędu.

Obróć pokrętło SELECT (WYBÓR), aby
przewinąć opcje menu:

PL

Użyj telefonu komórkowego, tabletu
lub komputera jako zdalnego sterowania
oprogramowaniem Spotify.
Przejdź do spotify.com/connect, aby dowiedzieć
się jak to zrobić.

MENU, aby wejść do menu.

	Aby powrócić do menu, naciśnij .

10

6 Słuchanie Spotify

Oprogramowanie Spotify podlega licencji firm
trzecich, którą można znaleźć tutaj:
www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

7	Słuchanie radia
DAB
Informacje o DAB
Informacje o Digital Audio Broadcasting (DAB)
Cyfrowe radio DAB to nowy sposób transmisji
radiowej za pośrednictwem przekaźników
naziemnych. Dostarcza słuchaczom większy
wybór stacji i zakres informacji w krystalicznie
czystym dźwięku bez trzasków.
- Ta technologia pozwala, aby odbiornik
namierzył i zablokował się na najsilniejszym
znalezionym sygnale.
- Dzięki stacjom radiowym DAB nie musisz
pamiętać żadnych częstotliwości, a zestawy
są ustawiane według nazwy stacji, więc nie
ma konieczności przywracania ich w trakcie
podróży.
Czym jest multipleks?
Na działanie cyfrowego radia składa się jeden
blok częstotliwości zwany multipleksem.
Każdy multipleks działa w pewnym zakresie
częstotliwości, jak na przykład pasmo III dla
transmisji DAB.
NADAWCY DAB I DLS
Każdy nadawca DAB lub operator multipleksu
dostarcza także usługi audio oraz tekstowe.
Niektóre programy posiadają wsparcie dla
Dynamic Label Segments (DLS). Są to dane,
które można odczytać na ekranie radioodbiornika
DAB. Niektóre stacje transmitują najnowsze
wiadomości, informacje na temat podróży i
pogody, nazwy aktualnych programu, adresy
stron i numery telefonów.
Więcej informacji na temat radia cyfrowego i
usług znaleźć można na stronie www.drdb.org.

Strojenie stacji radiowych
DAB
Kiedy wybierzesz tryb radia DAB po raz pierwszy
lub gdy lista stacji jest pusta, radio przeprowadzi
pełne, automatyczne skanowanie.
• Naciśnij kilkakrotnie SOURCE (ŹRÓDŁO),
aby wybrać tryb [DAB radio] (Radio
internetowe DAB).
	Zostanie wyświetlony komunikat
[Scanning] (Przeszukiwanie).
	Radioodbiornik automatycznie
przeskanuje i zachowa wszystkie stacje
radiowe DAB. Następnie rozpocznie
transmisję pierwszej dostępnej stacji.
	Lista stacji zostanie zachowana w
radioodbiorniku. W trakcie kolejnego
uruchomienia skanowanie stacji nie
będzie już uruchamiane.
W celu dostrojenia stacji z listy dostępnych
stacji:
• W trybie DAB, obróć pokrętło SELECT
(WYBIERZ), aby przewinąć dostępne stacje
radiowe DAB.
Wskazówka
• S tacje radiowe mogą zmieniać się od czasu do
czasu. W celu aktualizacji listy stacji wybierz
menu [Scan] (Kompletne przeszukiwanie), aby
przeprowadzić pełny skan.

Zachowywanie stacji
radiowych DAB
Uwaga
• M
 ożesz zachowywać maksymalnie od 10 do
20 internetowych stacji radiowych DAB.

1
2

W trybie DAB włącz stację radiową DAB.
Naciśnij i przytrzymaj przez dwie sekundy
PRESET (WSTĘPNE USTAWIENIA).
PL
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	Zostanie wyświetlona lista wstępnie
ustawionych stacji.

3

Obróć pokrętło SELECT (WYBIERZ), aby
wybrać numer wstępnego ustawienia.

4

Naciśnij pokrętło SELECT (WYBIERZ), aby
potwierdzić.
	Zostanie wyświetlony komunikat
[Preset stored] (Program zapisany).
	Stacja radiowa zostanie zachowana w
wybranej pozycji.

Wybieranie wstępnie
ustawionej stacji radia DAB
W trybie DAB masz dwie możliwości wyboru
wstępnie ustawionej stacji radiowej.
Opcja A:

1
2
3

Korzystanie z menu w trybie
DAB
1

W trybie DAB naciśnij MENU (MENU),
aby wejść do menu DAB.

2

Obróć pokrętło SELECT (WYBIERZ), aby
przewinąć opcje menu:

•

•

Naciśnij PRESET (Wstępne ustawienie).
Obróć pokrętło SELECT (WYBIERZ), aby
wybrać numer.
Naciśnij pokrętło SELECT (WYBIERZ), aby
potwierdzić.

Opcja B:
• Naciśnij
/ , aby przejść do
poprzedniej/następnej wstępnie ustawionej
stacji radiowej.

•

•

•

•

•

•
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[Station list] (Lista radiostacji]:
pokazuje wszystkie stacje DAB. Jeśli
radioodbiornik nie znajdzie żadnej stacji,
rozpocznie skanowanie w poszukiwaniu
stacji DAB i doda je do listy stacji.
[Scan] (Kompletne przeszukiwanie):
umożliwia skanowanie i zachowywanie
wszystkich dostępnych stacji radiowych
DAB.
[Manual tune] (Ręczne dostrajanie):
ręczne strojenie do danego kanału/
częstotliwości oraz dodawanie do listy
stacji.
[Prune invalid] (Przytnij
nieprawidłowe): pozwala usunąć
wszystkie nieprawidłowe stacje z listy
stacji.
[DRC] (Kompresja zakresu
dynamicznego): umożliwia kompresję
zakresu dynamicznego sygnału
radiowego, aby zwiększyć głośność
cichych dźwięków i zmniejszyć głośność
zbyt głośnych dźwięków.
[Station order] (Kolejność radiostacji):
umożliwia określenie kolejności stacji
podczas przewijania listy stacji.
[System settings] (Konfig. systemu):
umożliwia dostosowanie ustawień
systemowych (patrz Rozdział
„Korzystanie z menu systemowego”).
[Main menu] (Główne menu):
umożliwia dostęp do głównego menu

(patrz Rozdział „Korzystanie z menu
głównego”).

3

W celu wybrania danej opcji naciśnij
pokrętło SELECT (WYBIERZ).

4

Potwórz kroki od 2 do 3, jeśli w danej opcji
jest dostępna opcja niższego rzędu.
•

Aby powrócić do menu, naciśnij .

[Prune invalid] (Przytnij nieprawidłowe)
• [Yes] (Tak): pozwala usunąć wszystkie
nieprawidłowe stacje z listy stacji.
• [No] (Nie): pozwala wrócić do
poprzedniego menu.
[DRC]
• [DRC high] (DRC wysoki): przełącz
DRC na wyższy poziom kompresji
(domyślna opcja zalecana dla
środowiska o wysokim poziomie
szumów).
• [DRC low] (DRC niski): przełącz DRC
na niski poziom.
• [DRC off] (DRC wył.): pozwala
wyłączyć DRC.

Pokaż informacje DAB
W trakcie słuchania radia DAB naciskaj i
przytrzymuj , aby przewijać następujące
informacje (jeśli są dostępne):
Nazwa stacji
	Dynamic Label Segment (DLS)
	Siła sygnału
Rodzaj programu (PTY)
Nazwa grupy
	Częstotliwość
	Współczynnik błędu sygnału
	Prędkość transmisji danych i status
audio
	Kodek
	Godzina i data

[Station order] (Kolejność radiostacji)
• [Alphanumeric] (Alfanumeryczna):
alfabetyczna kolejność stacji radiowych
(domyślne ustawienie).
• [Ensemble] (Kolejność radiostacji):
lista grup stacji, które są transmitowane
według tej samej grupy (np. BBC lub
South Wales local).
• [Valid] (Prawidłowa): najpierw
wyświetla listę nadających stacji
radiowych, a potem stacje nienadające.
Uwaga
• Jeśli nie naciśniesz żadnego przycisku, menu
wyłączy się po 15 sekundach.
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8	Słuchanie radia
FM

	Zostanie wyświetlony komunikat
[Preset stored] (Program zapisany).
	Stacja radiowa zostanie zachowana w
wybranej pozycji.
Wskazówka

Strojenie stacji radiowych FM
1

Naciśnij kilkakrotnie SOURCE, aby wybrać
tryb [FM radio] (Radio FM).

2

Naciśnij i przytrzymaj przez dwie sekundy
/ .
	Radioodbiornik automatycznie dostroi
stację FM z silnym sygnałem.

3

Powtórz krok 2, aby dostroić więcej stacji
radiowych.

W celu ręcznego dostrojenia stacji:
• W trybie strojenia FM, naciśnij naciśnij
kilkakrotnie
/ , aby wybrać
częstotliwość.

Zachowywanie stacji
radiowych FM
Uwaga
• M
 ożesz zachować maksymalnie 20 stacji
radiowych FM.

1
2

W trybie FM włącz stację radiową FM.
Naciśnij i przytrzymaj przez dwie sekundy
PRESET (WSTĘPNE USTAWIENIA).
	Zostanie wyświetlona lista wstępnie
ustawionych stacji.

3

Obróć pokrętło SELECT (WYBIERZ), aby
wybrać numer wstępnego ustawienia.

4

Naciśnij pokrętło SELECT (WYBIERZ), aby
potwierdzić.
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• W
 celu usunięcia wstępnie zachowanej stacji
radiowej, na jej miejscu zapisz inną stację radiową.

Wybieranie wstępnie
ustawionej stacji radia FM
W trybie FM masz dwie możliwości wyboru
wstępnie ustawionej stacji radiowej.
Opcja A:

1
2
3

Naciśnij PRESET (Wstępne ustawienie).
Obróć pokrętło SELECT (WYBIERZ), aby
wybrać numer.
Naciśnij pokrętło SELECT (WYBIERZ), aby
potwierdzić.

Opcja B:
• Naciśnij
/ , aby przejść do
poprzedniej/następnej wstępnie ustawionej
stacji radiowej.

Korzystanie z menu w trybie
FM
1
2

W trybie FM naciśnij MENU (MENU),
aby wejść do menu FM.
Obróć pokrętło SELECT (WYBIERZ), aby
przewinąć opcje menu:

•

[Listen in Mono only?]-[NO] (Tylko
mono? - Nie): umożliwia wybranie
transmisji w trybie stereo.
Uwaga

• Jeśli nie naciśniesz żadnego przycisku, menu
wyłączy się po 15 sekundach.

Pokaż informacje RDS
•
•
•

•

[Scan setting] (Konfiguracja
przeszukiwania)
[Audio setting] (Ustawienia audio)
[System settings] (Konfig. systemu):
umożliwia dostosowanie ustawień
systemowych (patrz Rozdział
„Korzystanie z menu systemowego”).
[Main menu] (Główne menu):
umożliwia dostęp do głównego menu
(patrz Rozdział „Korzystanie z menu
głównego”).

3

W celu wybrania danej opcji naciśnij
pokrętło SELECT (WYBIERZ).

4

Potwórz kroki od 2 do 3, jeśli w danej opcji
jest dostępna opcja niższego rzędu.
•

RDS (Radio Data System) to usługa umożliwiając
wyświetlanie dodatkowych informacji przez
stacje FM.
Jeśli słuchasz stacji radia FM z sygnałem RDS,
pojawi się nazwa stacji i ikona RDS.

1
2

Dostrajanie stacji RDS.
Naciskaj i przytrzymaj , aby przewinąć
następujące informacje (jeśli są dostępne):
Nazwa stacji
	Wiadomości tekstowe radia
	Rodzaj programu
	Częstotliwość
	Data

Aby powrócić do menu, naciśnij .

[Scan setting] (Konfiguracja przeszukiwania)
• [Strong stations only?]-[YES] (Wyłącznie
stacje o silnym sygnale? - Tak): skanuje w
poszukiwania stacji radia FM tylko o silnym
sygnale.
• [Strong stations only?]-[NO] (Wyłącznie
stacje o silnym sygnale? - Nie): skanuje
wszystkie dostępne stacje radia FM..
[Audio setting] (Ustawienia audio)
• [Listen in Mono only?]-[YES] (Tylko
mono? - Tak): umożliwia wybranie
transmisji w trybie mono.
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9	Korzystanie
z menu
systemowego

2

1

Kiedy radioodbiornik jest włączony, naciśnij
aby wejść do tego menu.

2

Obracaj pokrętło SELECT (WYBIERZ), aby
wybrać [System settings] (Konfig. systemu).

3

Naciśnij pokrętło SELECT (WYBIERZ), aby
potwierdzić.

4

Potwórz kroki od 2 do 3, aby wybrać dowolną
opcję.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

,

[Equaliser]: wybierz tryb korektora.
[Network] (Sieć): umożliwia ustanowienie
połączenia sieciowego.
[Time/Date] (Godzina/data): ustawienie
godziny i daty.
[Language] (Język): wybór języka systemu.
[Factory Reset] (Ust. fabryczne):
resetowania radioodbiornika do stanu
domyślnych ustawień farbycznych.
[Software update] (Aktualizacja
oprogramowania): sprawdzanie informacji
dotyczących aktualizacji oprogramowania.
[Setup wizard] (Kreator konfiguracji):
zawiera instrukcje dotyczące
przeprowadzania wstępnej konfiguracji.
[Info] (Informacje): informacje na temat
wersji oprogramowania.
[Privacy policy] (Polityka prywatności):
wyświetla informacje na temat polityki
prywatności.
[Backlight] (Podświetlenie): umożliwia
regulację podświetlenia.

Przekręć pokrętło SELECT (WYBIERZ), aby
wybrać opcję lub opcję podrzędną, a następnie
naciśnij pokrętło SELECT (WYBIERZ), aby
potwierdzić.
• [Network wizard] (Kreator konfiguracji
sieci): zawiera informacje na temat
tworzenia połączenia sieciowego.
• [PBC Wlan setup] (Ustawienia PBC
Wlan): wybierz tę opcję, jeśli twój router
bezprzewodowy obsługuje metody
konfiguracji WPS i PBC.
• [View settings] (Pokaż ustawienia): wyświetl
bieżące informacje dotyczące sieci.
• [Manual settings] (Ustawienia ręczne):
• [DHCP enable] (Włącz DHCP):
automatycznie przyporządkowuje adres
IP.
• [DHCP disable] (Ustawienia PIN
NetRemote): umożliwia ręczne
przyporządkowanie adresu IP.
• [NetRemote PIN Setup] (Ustawienia PIN
NetRemote): umożliwia ustawienie zdalnego
hasłą sieci.
• [Network profile] (Profil sieci):
wyświetla listę sieci zapamiętanych przez
radioodbiornik.
• [Clear network settings] (Wyczyść
ustawienia sieciowe): umożliwia
wyczyszczenie ustawień wybranych sieci.
• [Keep network connected?] (Zachować
połączenie z siecią?]: wybierz, jeśli chcesz
zachować stałe połączenie z siecią.

Ustawianie godziny/daty
1

Wybierz [System settings] > [Time/Date]
(Konfig. systemu > Godzina/Data).

2

Przekręć pokrętło SELECT (WYBIERZ), aby
wybrać opcję lub opcję podrzędną, a następnie
naciśnij pokrętło SELECT (WYBIERZ), aby
potwierdzić.

•

[Set Time/Date] (Ustaw godzinę/datę):
ustawienie godziny i daty.
[Auto update] (Autom. aktualizacja):
• [Update from DAB] (Aktualizuj z DAB):
synchronizacja czasu ze stacjami DAB.
• [Update from FM] (Aktualizuj z FM):
synchronizacja czasu ze stacjami FM.
• [Update from Network] (Aktualizuj z
sieci): synchronizacja czasu ze internetowymi
stacjami radiowymi.

Uwaga
• Jeśli nie naciśniesz żadnego przycisku, menu wyłączy się po
15 sekundach.

•

Dostosowywanie ustawień sieci
1

Wybierz [System settings] > [Network] (Konfig.
systemu > Sieć).
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•

•
•
•

[No update] (Brak aktualizacji): dezaktywuje
synchronizację czasu.
[Set format] (Ustaw format): umożliwia
ustawienie formatu 12/24 godzinnego.
[Set timezone] (Ustaw strefę czasową):
umożliwia ustawienie strefy czasowej.
[Daylight savings] (Włączanie czasu letniego):
aktywuj lub dezaktywuj automatyczne
uwzględnianie czasu letniego.

2

Uwaga
• W
 przypadku aktualizacji czasu z DAB lub FM, opcja czasu
letniego nie będzie aktywna.
Jeśli aktualizujesz czas z ustawień sieciowych, ustaw strefę
czasową.

Ustawianie języka systemu
1
2

Wybierz [System settings] > [Language] (Konfig.
systemu > Język).
	Zostanie wyświetlona lista dostępnych
języków.
Przekręć pokrętło SELECT (WYBIERZ), aby
wybrać język systemu, a następnie naciśnij
SELECT (WYBIERZ), aby potwierdzić.

Resetowanie wszystkich
ustawień
1

Wybierz [System settings] > [Factory Reset]
(Konfig. systemu > Ustawienia fabryczne).

2

Przekręć pokrętło SELECT (WYBIERZ), aby
wybrać daną opcję, a następnie naciśnij pokrętło
SELECT (WYBIERZ), aby potwierdzić.
• [Yes] (Tak): Resetowania radioodbiornika
do stanu domyślnych ustawień fabrycznych.
• [No] (Nie): Powrót do poprzedniego menu.

Sprawdzanie informacji
o aktualizacjach
oprogramowania
1

Wybierz [System settings] > [Language] (Konfig.
systemu > Aktualizacja oprogramowania).

Przekręć pokrętło SELECT (WYBIERZ), aby
wybrać opcję lub opcję podrzędną, a następnie
naciśnij pokrętło SELECT (WYBIERZ), aby
potwierdzić.
• [Auto-check setting] (Ustawienia
automatycznego sprawdzania): wybierz, aby
urządzenie sprawdzało co jakiś czas czy są
nowe wersje oprogramowania.
• [Check now] (sprawdź teraz): natychmiast
sprawdź nowe wersje oprogramowania.

Uwaga
• Jeśli radioodbiornik wykryje, że nowe oprogramowanie
jest dostępne, zapyta czy chcesz je zaktualizować.
Po wyrażeniu zgody rozpocznie się pobieranie i
instalacja nowego oprogramowania. Przed aktualizacją
oprogramowania upewnij się, że radio jest podłączone
do stabilnego zasilania sieciowego. Odłączenie zasilania
podczas aktualizacji oprogramowania może spowodować
uszkodzenie produktu.

Informacje na temat wersji
oprogramowania
•

Wybierz [System settings] > [Info] (Konfig.
systemu > Informacje).
	Zostanie wyświetlona aktualna wersja
oprogramowania.

Regulacja ustawień
podświetlenia
1

Wybierz [System settings] > [Backlight] (Konfig.
systemu > Podświetlenie).

2

Przekręć pokrętło SELECT (WYBIERZ), aby
wybrać opcję lub opcję podrzędną, a następnie
naciśnij pokrętło SELECT (WYBIERZ), aby
potwierdzić.
• [Timeout] (Limit czasu podświetlenia):
wybierz limit czasu podświetlenia ekranu.
• [On level] (Poziom wł.): wybierz poziom
podświetlenia.
• [Dim level] (Poziom przyciemnienia):
wybierz jasność podświetlenia spośród:
Medium (Średnia), Low (Niska) i Off (Wył.).
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10	Korzystanie z
głównego menu
1

Kiedy radioodbiornik jest włączony, naciśnij
, aby wejść do głównego menu.

2

Obracaj pokrętło SELECT (WYBIERZ), aby
wybrać [Main menu] (Menu główne).

3

Naciśnij pokrętło SELECT (WYBIERZ), aby
potwierdzić.

4

Potwórz kroki od 2 do 3, aby wybrać
dowolną opcję.
• [Internet radio] (Radio internetowe):
wybierz tryb radia internetowego.
• [Podcasts] (Podcasty): wybierz tryb
odtwarzania podcastów.
• [Spotify] (Program Spotify): wybierz
tryb odtwarzania Spotify.
• [DAB] (Radio DAB): wybierz tryb
odtwarzania radia DAB.
• [FM] (Radio FM): wybierz tryb
odtwarzania radia FM.
• [Bluetooth] (Łączność Bluetooth):
wybierz tryb odtwarzania Bluetooth.
• [Sleep] (Czas 'zasypiania'): wybierz
zegar uśpienia.
• [Alarms] (Alarmy): ustaw zegar alarmu.
• [System settings] (Konfig. systemu):
umożliwia dostosowanie ustawień
systemowych (patrz Rozdział
„Korzystanie z menu systemowego”).
Uwaga

• Jeśli nie naciśniesz żadnego przycisku, menu wyłączy
się po 15 sekundach.
• Możeszu nacisnąć przycisk SOURCE (ŹRÓDŁO),
aby wybrać tryb: radia internetowego, podcastów,
Spotify, radia DAB, FM lub Bluetooth.

Ustawianie zegara i alarmu
Uwaga
• M
 ożesz ustawić dwa alarmy, które włączą się o
innym czasie.
• Aby alarm działał normalnie, upewnij się, że zegar
jest prawidłowo ustawiony.

1

Wybierz [Main menu] > [Alarms] (Menu
główne > Alarmy).
Jeśli zegar nie jest ustawiony, pojawi się
komunikat dotyczący ustawienia zegara.

2

Naciśnij OK, aby kontynuować.
Cyfra dni zacznie migać.

3

Przekręć pokrętło SELECT (WYBIERZ),
aby wybrać dzień, a następnie naciśnij
SELECT (WYBIERZ), aby potwierdzić.

4

Powtórz krok 3, aby ustawić miesiąc dzień i
godzinę.

Cyfra miesiąca będzie migać.

	Wyświetlone zostaną opcje [Alarm
1:off [00:00]] (Alarm 1: wył.(00:00))
oraz [Alarm 2:off [00:00]] (Alarm 2:
wył.(00:00)).

5

Powtórz krok 3, aby wybrać [Alarm 1:off
[00:00]] > [Enable:] [Off] (Alarm 1: wył.
(00:00)) > (Włącz:) (Wył.).

6

Powtórz krok 3, aby aktywować lub
dezaktywować zegar alarmu.
•
•
•
•
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[Off] (Wył.): dezaktywowanie zegara
alarmu.
[Daily] (Codziennie): alarm jest
włączany każdego dnia.
[Once] (Jeden raz): alarm zostanie
włączony tylko raz.
[Weekends] (Weekendy): alarm
zostanie włączony w soboty i niedziele.

•

7
8

Ustawienie zegara uśpienia
Sleep OFF
(Uśpienie WYŁ.)

Powtórz krok 3, aby wybrać [time] (Ustaw
czas alarmu), a następnie ustaw godzinę
alarmu.
Powtórz krok 3, aby wybrać [mode] (Ustaw
moduł alarmu), a następnie ustaw źródło
alarmu.
•
•

•
•

9

[Weekdays] (Dni powszednie): alarm
będzie włączany od poniedziałku do
piątku.

[Buzzer] (Brzęczyk): wybierz brzęczyk
jak źródło alarmu.
[Internet radio] (Radio internetowe):
wybierz radio internetowe jako źródło
alarmu.
[DAB] (Radio DAB): wybierz stację
radiową DAB jako źródło alarmu.
[FM] (Radio FM): wybierz stację
radiową FM jako źródło alarmu.

15 MINS
(15 min)

30 MINS
(30 min)

60 MINS
(60 min)

45 MINS
(45 min)

1

Wybierz [Main menu] > [Sleep] (Menu
główne > Czas zasypiania).

2

Kilkakrotnie obróć pokrętło SELECT
(WYBIERZ), aby wybrać czas zegara
uśpienia (w minutach).
Jeśli wyświetlony komunikato to [Sleep
OFF] (Wył. czas zasypiania), zegar
uśpienia jest dezaktywowany.

Powtórz krok 3, aby wybrać [preset]
(Ustaw kanał alarmu), a następnie wybierz
ostatnio słuchaną lub wstępnie ustawioną
stację radiową jako źródło alarmu.

10 Powtórz krok 3, aby wybrać [Volume:]
(Głośność), a następnie ustaw poziom
głośności alarmu.

11

Powtórz krok 3, aby wybrać [Save] (Zapisz).
Alarm 1 jest ustawiony.

12 Powtórz kroki od 5 do 11, aby ustawić
Alarm 2.
Uwaga
• P
 o aktywowaniu alarmu, zostanie wyświetlona
ikona dla Alarmu 1 lub Alarmu 2.. Aby zatrzymać
alarm, naciśnij , znajdujący się na radiu.
• Możesz także przejść do [System settings] >
[Time/Date] (Konfig. systemu > Godzina/data),
aby ustawić godzinę i datę (patrz „Korzystanie z
menu ustawień systemowych” > „Ustawianie
godziny/daty”).
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11 Inne funkcje

Regulowanie głośności
•

Odtwarzanie dźwięku przez
Bluetooth
1

Naciśnij kilkakrotnie przycisk SOURCE
(ŹRÓDŁO), aby wybrać tryb Bluetooth.

2
3

Naciśnij

MENU, aby wejść do menu.

Obróć pokrętło SELECT (WYBÓR), aby
przewinąć opcje menu:
•

•

•

•

Wybierz menu parowania i naciśnij
pokrętło SELECT (WYBIERZ), aby
otworzyć monit wykrywanych urządzeń
Bluetooth: Połącz się z urządzeniem,
aby: Philips TAPR802, migająca ikona
Bluetooth oznacza wyszukiwania stanu
parowania.
Na swoim urządzeniu Bluetooth, włącz
funkcję Bluetooth i wyszukaj urządzenia,
które można sparować.
Wybierz do sparowania [Philips
TAPR802], które wyświetli się Twoim
urządzeniu.
Po pomyślnym połączeniu na
wyświetlaczu pojawi się monit o
połączeniu, a ikona Bluetooth przestanie
migać.

4

W celu wybrania danej opcji naciśnij
pokrętło SELECT (WYBÓR).

5

Potwórz kroki od 3 do 4, jeśli w danej opcji
jest dostępna opcja niższego rzędu.
•

20
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Aby powrócić do poprzedniego menu,
naciśnij .

Podczas odtwarzania naciskaj + VOL (ZWIĘKSZANIE/ZMNIEJSZANIE
GŁOŚNOŚCI), aby dostosować poziom
głośności.

Wyciszanie dźwięku
•

W trakcie odtwarzania muzyki naciśnij
ten przycisk, aby wyciszyć lub przywrócić
dźwięk.

12	Informacje o
produkcie
Specyfikacje
Wzmacniacz
Znamionowa moc
wyjściowa
Pasmo przenoszenia
Stosunek sygnał-szum

Ogólne informacje
3 W RMS
80-20000 Hz, ± 3 dB
> 65 dBA

Wi-Fi
Protokół Wi-Fi
Pasmo częstotliwości
Wi-Fi
Maksymalna moc
przejściowa

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

Tuner
Zakres strojenia (FM) 87,5–108 MHz
Zakres strojenia (DAB) 174,928-239,2 MHz
(Pasmo III)

Robocze zużycie
energii
Pobór mocy w trybie
czuwania (przy
wyłączonej łączności
Wi-Fi)

Marka: PHILIPS

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

Wymiary
Główna jednostka
(szer. x wys. x głęb.)

185 x 108 x 102 mm

Waga

Głośnik
Impedancja głośnika
Czułość

Zasilanie prądem
przemiennym (AC)
(zasilacz sieciowy)

4 omy
86 ± 3 dB/m/W

Główna jednostka

0,78 kg

Bluetooth
Wersja Bluetooth
Pasmo częstotliwości
Bluetooth
Maksymalna moc
przejściowa
Zasięg Bluetooth

V4.2
2,4 Ghz ~ 2,48 GHz
Pasmo ISM
- 4,1 dBm
10 m (bez przeszkód)
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13	Usuwanie
usterek
Ostrzeżenie
• Nie wolno zdejmować obudowy tego urządzenia.

Nigdy nie próbuj samodzielnie naprawiać
produktu, ponieważ spowoduje to unieważnienie
gwarancji.
W przypadku problemów z urządzenie,
sprawdź następujące punkty przed oddaniem
urządzenia do serwisu. Jeśli problem nie
zostanie rozwiązany przejdź do witryny Philips
(www.philips.com/support). Kontaktując się z
firmą Philips upewnij się, że urządzenie jest w
pobliżu i posiadasz numer modelu i numer seryjny.
Brak zasilania
• Upewnij się, że wtyczka zasilania prądem
przemiennym (AC) radia z budzikiem jest
podłączona prawidłowo.
• Upewnij się, że w gniazdku zasilającym (AC)
jest prąd.
Brak dźwięku lub słaba jakość dźwięku
• Dostosuj głośność.
• Sprawdź, czy radioodbiornik nie jest
wyciszony lub stacja radiowa się buforuje.
• Całkowicie rozłóż antenę i dostosuj jej
położenie.
• Ustaw radioodbiornik z dala od urządzeń
elektrycznych, aby uniknąć zakłóceń
radiowych.
• Sprawdź stan połączenia sieci Wi-Fi.
• Obróć i dostosuj położenie anteny Wi-Fi.
Brak reakcji urządzenia
• Odłącz wtyczkę zasilającą i podłącz ją
ponownie, a następnie włącz radioodbiornik.
• Sprawdź, czy radioodbiornik nie jest
w trybie czuwania. Jeśli tak jest, włącz
radioodbiornik.

Słaby odbiór radia
• Ustaw radioodbiornik z dala od urządzeń
elektrycznych, aby uniknąć zakłóceń
radiowych.
• Całkowicie rozłóż antenę i dostosuj jej
położenie.
• Sprawdź stan połączenia sieci Wi-Fi. Obróć
i dostosuj położenie anteny Wi-Fi.
Niewystarczająca siła sygnału Wi-Fi
• Sprawdź odległość pomiędzy routerem i
radioodbiornikiem.
• Obróć i dostosuj położenie anteny Wi-Fi.
Nie można połączyć się z Twoją siecią Wi-Fi
• Sprawdź, czy twój router bezprzewodowy
jest włączony.
• Sprawdź, czy twój router obsługuje funkcję
WPS. Użyj prawidłowej metody konfiguracji
(PCB lub PIN), aby połączyć router z obsługą
WPS z tym radioodbiornikiem. Jeśli istnieje
taka konieczność, zapoznaj się z instrukcją
obsługi routera bezprzewodowego, aby
uzyskać informacje na temat konfiguracji
połączenia Wi-Fi.
• Ponownie skonfiguruj ustawienia Wi-Fi (patrz
„Rozpoczynanie” > „Przeprowadzanie
konfiguracji wstępnej” oraz „Korzystanie
z menu ustawień systemowych” >
„Dostosowywanie ustawień sieci”).
Niektóre stacje czasem nie działają
• Niektóre stacje mogą obsługiwać jedynie
określoną liczbę słuchaczy. Jeśli spróbujesz
połączyć się z daną stacją po kilku minutach,
będziesz mógł jej słuchać.
• Ta stacja obecnie nie transmituje. Spróbuj
ponownie później.
Niektóre stacje znikają z listy stacji
• Jeśli stacja zakończy transmisję w
Internecie, zostanie usunięta z listy stacji.
Radioodbiornik będzie ciągle sprawdzać, czy
ta stacja obecnie transmituje programy. Jeśli
dana stacja ponownie rozpocznie transmisję,
zostanie przywrócona do listy stacji.
Alarm nie działa
• Ustaw prawidłowo zegar/alarm.
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14 Informacja
Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie
zostały wyraźnie zatwierdzone przez MMD
Hong Kong Holding Limited, mogą spowodować
pozbawienie użytkownika prawa do korzystania
z urządzenia.

Zgodność

MMD Hong Kong Holding Limited niniejszym
oświadcza, że ten produkt jest zgodny z
podstawowymi wymaganiami oraz innymi
stosownymi postanowieniami Dyrektywy
2014/53/UE. Deklarację zgodności można
znaleźć na stronie www.philips.com/support.

oraz baterii. Przestrzegaj lokalnych przepisów
i nigdy nie wyrzucaj produktu ani baterii
z normalnymi odpadami domowymi. Prawidłowa
utylizacja starych produktów i baterii pomaga
zapobiec negatywnym skutkom dla środowiska
i zdrowia ludzkiego.
Usuwanie jednorazowych baterii
W celu usunięcia jednorazowych baterii, patrz
rozdział poświęcony montażowi baterii.
Informacje dotyczące środowiska
Wszystkie zbędne opakowania zostały pominięte.
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby opakowanie
można było w łatwy sposób rozdzielić na trzy
materiały: tekturę (pudełko), pianka poliestrowa
(bufor) i polietylen (torebki, arkusz pianki
ochronnej).
Twój system składa się z materiałów, które można
poddać recyklingowi i użyć ponownie, jeśli zostanie
on rozmontowany przez wyspecjalizowaną firmę.
Prosimy przestrzegać miejscowych przepisów w
zakresie usuwania materiałów opakowaniowych,
zużytych baterii i starego sprzętu.

Ochrona środowiska
Utylizacja starego produktu i baterii

Twój produkt został zaprojektowany i
wyprodukowany z wysokiej jakości materiałów
i komponentów, które można poddać
recyklingowi i wykorzystać ponownie.

Ten symbol na produkcie oznacza, że jest on
objęty dyrektywą europejską 2012/19/UE.

Ten symbol oznacza, że produkt zawiera baterie
podlegające dyrektywie europejskiej 2013/56/
UE, których nie można wyrzucać razem ze
zwykłymi odpadami domowymi.
Zapoznaj się z lokalnym systemem selektywnej
zbiórki produktów elektrycznych i elektronicznych

Informacja o znakach
handlowych

Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi
znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. i
wszelkie użycie tych znaków przez firmę MMD
Hong Kong Holding Limited odbywa się na
podstawie licencji. Pozostałe znaki towarowe i
nazwy handlowe należą do ich właścicieli.
Symbol urządzenia Klasy II

Ten symbol wskazuje, że urządzenia posiada
układ podwójnej izolacji.
Oprogramowanie Spotify podlega licencji
firm trzecich, którą można znaleźć tutaj:
www.spotify.com/connect/third-party-licenses
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Specyfikacja techniczna podlega zmianie bez powiadomienia.
Philips i emblemat tarczy Philips są zarejestrowanymi znakami Koninklijke Philips N.V. i są używanymi na licencji.
Ten produkt został wyprodukowany przez i jest sprzedawany w ramach odpowiedzialności MMD Hong Kong Holding
Limited lub jednej ze spółek zależnych, a MMD Hong Kong Holding Limited jest gwarantem w odniesieniu do tego
produktu.
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