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Пайдаланушы 
нұсқаулығы
Мына бетте өніміңізді тіркеңіз және қолдау алыңыз:
www.philips.com/support
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1 Маңызды

Қауіпсіздік
 • Осы нұсқауларды оқып шығыңыз.

 • Барлық ескертулерді ескеріңіз.

 • Барлық нұсқауларды орындаңыз.

 • Ешбір желдету саңылауларын жаппаңыз. 
Өндірушінің нұсқауларына сай орнатыңыз.

 • Радиаторлар, жылыту регистрлері, пештер немесе 
жылу тудыратын басқа құрылғылар (күшейткіштерді 
қоса) сияқты ешбір жылу көздерінің жанына 
орнатпаңыз.

 • Қуат сымын үстінен жүруден немесе қысылудан 
қорғаңыз, әсіресе, ашаларда, электр розеткаларда 
және олар радиосағаттан шығатын жерде.

 • Тек өндіруші көрсеткен тіркемелерді/
аксессуарларды пайдаланыңыз.

 • Найзағайлар кезінде немесе ұзақ уақыт бойы 
пайдаланбағанда бұл құрылғыны розеткадан 
ажыратыңыз.

 • Бүкіл қызмет көрсетуді білікті қызмет көрсету 
қызметкерлеріне тапсырыңыз. Қызмет көрсету 
құрылғы қандай да бір жолмен зақымдалса 
керек болады, мысалы, қуат сымы немесе аша 
зақымдалса, құрылғы ішіне сұйықтық төгілсе немесе 
заттар құласа, құрылғыға жаңбыр немесе ылғал 
әсер етсе, қалыпты жұмыс істемесе немесе түсіріп 
алынса.

 • Батареяны пайдалану САҚТЫҚ ЕСКЕРТУ - Дене 
жарақатына, мүліктің зақымдалуына немесе 
радиосағаттың зақымдалуына әкелуі мүмкін 
батарея жылыстауын болдырмау үшін:

 • Барлық батареяларды дұрыс орнатыңыз,  
+ және - полюстері құрылғыда белгіленгендей 
болуы керек.

 • Құрылғы ұзақ уақыт бойы пайдаланылмайтын 
болса, батареяларды шығарыңыз.

 • Батареяға күн жарығы, от немесе сол сияқты 
жылудың әсерін тигізбеу керек.

 • Бұл радиосағатқа тамшыларды немесе 
шашырандыларды тигізбеу керек.

 • Радиосағатқа ешбір қауіп көздерін (мысалы, 
сұйықтық толтырылған заттарды, жандырылған 
майшамдарды) қоюға болмайды.

 • Тікелей розеткаға қосылатын адаптер ажырату 
құрылғысы ретінде пайдаланылатын жерде ажырату 
құрылғысы пайдалануға дайын күйде болуы керек.

Ескерту
MMD Hong Kong Holding Limited ашық түрде 
мақұлдамаған осы құрылғыға енгізілген кез келген 
өзгертулер немесе модификациялар пайдаланушының 
өнімді пайдалану құқығын жоюы мүмкін. Осымен, TP 
Vision Europe B.V. компаниясы бұл өнім 2014/53/EU  
директивасының негізгі талаптарына және басқа 
қатысты шарттарына сай екенін жариялайды. Сәйкестік 
туралы декларацияны www.phiiips.com/support бетінде 
табуға болады.

Бұл өнім Еуропалық қоғамдастықтың радио 
кедергілерге қойылатын талаптарына сай.

Бұл өнім қайта өңдеуге және қайта 
пайдалануға болатын жоғары сапалы 
материалдар мен құрамдастарды 
пайдаланып жобаланған және өндірілген.

Бұл таңба өнімді тұрмыстық қоқыс 
ретінде лақтырмау керек екенін және 
қайта өңдеу үшін тиісті жинау мекемесіне 
жеткізілуі керек екенін білдіреді. Жергілікті 
ережелерді сақтаңыз және өнім мен қайта 
зарядталатын батареяларды қалыпты 
тұрмыстық қоқыспен бірге ешқашан 
қоқысқа лақтырмаңыз. Ескі өнімдер 
мен қайта зарядталатын батареяларды 
қоқысқа дұрыс лақтыру қоршаған ортаға 
және адамдардың денсаулығына теріс 
салдарларды болдырмауға көмектеседі.

Бұл таңба өнім 2013/56/EU еуропалық 
директивасымен қамтылған, қалыпты 
тұрмыстық қоқыспен бірге қоқысқа 
лақтыру мүмкін емес батареяларды 
қамтитынын білдіреді. Электр және 
электрондық өнімдер мен батареяларды 
жергілікті бөлек жинау жүйесі туралы 
ақпарат алыңыз. Жергілікті ережелерді 
сақтаңыз және өнім мен батареяларды 
ешқашан қалыпты тұрмыстық қоқыспен 
бірге қоқысқа лақтырмаңыз. Ескі өнімдер 
мен батареяларды қоқысқа дұрыс лақтыру 
қоршаған ортаға және адам денсаулығына 
теріс салдарларды болдырмауға 
көмектеседі.
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2 Радиосағатыңыз
Сатып алуыңызбен құттықтаймыз және Philips 
компаниясына қош келдіңіз! Philips ұсынатын 
қолдаудың толық артықшылықтарын алу үшін 
өніміңізді www.philips.com/support бетінде тіркеңіз.

Кіріспе
Бұл радиосағат беретін мүмкіндіктер:

 • FM радиосын тыңдау

 • екі дабылды әртүрлі уақытта шылдырлауға орнату.

Қорапта не бар
Орауыштың құрамын тексеріңіз және 
идентификациялаңыз:

 • Негізгі блок

 • Қуат адаптері

 • Қысқаша бастау нұсқаулығы

 • Қауіпсіздік парағы

 • Кепілдік

Радиосағатқа шолу
 

 • Қосу немесе күту режиміне ауыстыру.

 PRESET / SET TIME
 • Радиостанцияларды жадта сақтау.

 • Алдын ала орнатылған радиостанцияны 
таңдау.

 • Уақытты орнату.

 HR / MIN /  TUN 
 • Сағат пен минутты орнату.

 • FM радиостанцияларын реттеу.

 SNOOZE / BRIGHTNESS
 • Дабылды кейінге қалдыру.

 • Дисплей жарықтығын реттеу.

 Дисплей тақтасы
 • Ағымдағы күйді көрсету.

 SLEEP / SCAN
 • Ұйқы таймерін орнату.

 • Радиостанцияларды автоматты түрде іздеу 
және сақтау.

 AL1 / AL2 /  VOL 
 • Дабыл орнату.

 • Дыбыс деңгейін реттеу.

1 6

72

3

4

5
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3 Жұмысты бастау
Осы тараудағы нұсқауларды әрқашан ретпен 
орындаңыз.

Батареяларды орнату
Батареялар тек сағат және дабыл параметрлеріне 
жететін қуат бере алады.

Сақтық ескерту

 • Жарылу қаупі бар! Батареяларды жылудан, күн жарығынан 
немесе оттан аулақ ұстаңыз. Батареяларды отқа ешқашан 
лақтырмаңыз.

 • Батареялар химиялық заттарды қамтиды, сондықтан оларды 
тиісті түрде қоқысқа лақтыру керек.

 • Батарея түрлерін араластырмаңыз: мысалы, сілтілі 
батареяларды көміртек мырыш батареялармен. Құрылғы үшін 
тек түрі бірдей батареяларды пайдаланыңыз.

2 AAA батареясын (қамтамасыз етілмеген) 
көрсетілгендей дұрыс полюстармен (+/-) салыңыз.

Қуатты қосу

Сақтық ескерту

 • Өнімнің зақымдалуы қаупі бар! Қуат кернеуі радиосағаттың 
артқы немесе астыңғы жағында басылған кернеуге сәйкес 
екенін тексеріңіз.

 • Ток соғу қаупі бар! Қуат сымын розеткадан ажыратқанда, 
әрқашан ашадан тартыңыз. Сымнан ешқашан тартпаңыз.

Ескертпе

 • Түр пластинасы радиосағаттың төменгі жағында орналасқан.

Қуат адаптерін розеткаға қосыңыз.

Уақытты орнату

Ескертпе

 • Уақытты тек күту режимінде орнатуға болады.

1 Күту режимінде, SET TIME түймесін басып,  
2 секунд бойы ұстап тұрыңыз.

2 Сағатты орнату үшін HR түймесін және минутты 
орнату үшін MIN түймесін басыңыз, содан кейін 
растау үшін SET TIME түймесін басыңыз.

 Уақыт орнатылды.
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4 FM радиосын 
тыңдау

Ескертпе

 • Радио кедергілерді болдырмау үшін радиосағатты басқа 
электрондық құрылғылардан аулақ ұстаңыз.

 • Сигналды жақсырақ қабылдау үшін FM антеннасын толығымен 
ұзартыңыз және қалпын реттеңіз.

FM радиостанцияларын 
реттеу
1 Радиосағатты қосу үшін  түймесін басыңыз.

2  TUN  түймесін басып, 2 секунд бойы ұстап 
тұрыңыз.

Радиосағат сигналы күшті қабылданатын станцияға 
автоматты түрде реттеледі.

3 Көбірек радиостанцияны реттеу үшін 2-қадамды 
қайталаңыз.

Станцияны қолмен реттеу үшін:

Жиілікті таңдау үшін  TUN  түймесін қайта-қайта 
басыңыз.

Ескертпе

 • Радиосағаттың реттеу ауқымы — 50 кГц,  TUN  түймесін екі 
рет басқанда, дисплей тақтасындағы радио жиілік 0,1 МГц-ке 
артады.

FM радиостанцияларын 
автоматты түрде сақтау
FM тюнері режимінде, SCAN түймесін басып,  
2 секундтан көбірек ұстап тұрыңыз.

 Құрылғы барлық қолжетімді FM 
радиостанцияларын автоматты түрде сақтайды 
және бірінші станцияны трансляциялайды.

Ескертпе

 • Ең көбі 20 FM радиостанцияны сақтауға болады.

FM радиостанцияларын 
қолмен сақтау
1 FM тюнері режимінде FM радиостанциясына 

реттеңіз.

2 Бағдарламалау режимін белсендіру үшін PRESET 
түймесін басып, 2 секунд бойы ұстап тұрыңыз.

  Алдын ала орнатылған нөмір жыпылықтай 
бастайды.

3 Нөмірді таңдау үшін  TUN  түймесін қайта-қайта 
басыңыз.

4 Растау үшін PRESET түймесін қайтадан басыңыз.

5 Көбірек FM радиостанцияларын сақтау үшін 1 - 4 
қадамдарын қайталаңыз.

Кеңес

 • Алдыңғы орнатылған станцияны жою үшін оның орнына басқа 
станцияны сақтаңыз.

Алдын ала орнатылған 
радиостанцияны таңдау
А опциясы:
FM тюнері режимінде алдын ала орнатылған нөмірді 
таңдау үшін PRESET түймесін қайта-қайта басыңыз.

В опциясы:

1 FM тюнері режимінде PRESET түймесін басыңыз.

2 Алдын ала орнатылған радиостанцияны таңдау 
үшін  TUN  түймесін басыңыз.

Дыбыс деңгейін реттеу
Тыңдау кезінде, дыбыс деңгейін реттеу үшін  VOL  
түймесін басыңыз.
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5 Басқа 
мүмкіндіктер

Дабыл уақытын орнату

Дабылды орнату

Ескертпе

 • Дабылды тек күту режимінде орната аласыз.

 • Сағатты дұрыс орнатқаныңызды тексеріңіз.

1 Күту режимінде, дабыл уақытын орнату үшін AL1 
немесе AL2 түймесін басып, 2 секунд бойы ұстап 
тұрыңыз.

2 Сағатты орнату үшін HR түймесін және минутты 
орнату үшін MIN түймесін басыңыз, содан кейін 
растау үшін AL1 немесе AL2 түймесін басыңыз.

Кеңес

 • 10 секунд бойы бос тұрса, құрылғы дабыл орнату режимінен 
шығады.

Дабыл көзін таңдау
Күту режимінде AL1 немесе AL2 түймесін басу арқылы 
FM радиосын немесе зуммерді дабыл көзі ретінде 
таңдауға болады.

 Сәйкес дабыл белгішесі жанады.

Дабыл таймерін белсендіру/өшіру
Дабыл таймерін белсендіру немесе өшіру үшін AL1 
немесе AL2 түймесін қайта-қайта басыңыз.

 Дабыл таймері белсендірілсе, дабыл индикаторы 
қосылады.

 Дабыл таймері өшірілсе, дабыл индикаторы өшеді.

 Дабыл келесі күн бойы шылдырлауын қайталайды. 

 Дабылды тоқтату үшін сәйкес AL1 немесе AL2 
түймесін басыңыз.

Дабылды кейінге қалдыру
Дабыл шыққанда, SNOOZE түймесін басыңыз.

 Дабыл кейінге қалдырылады және 9 минуттан 
кейін шылдырлауын қайталайды.

Ұйқы таймерін орнату
Бұл радиосағат алдын ала орнатылған кезеңнен кейін 
күту режиміне автоматты түрде ауыса алады.

 • Кезеңді (минуттар түрінде) SLEEP түймесін қайта-
қайта басыңыз.

 Алдын ала орнатылған кезеңнен кейін 
радиосағат күту режиміне автоматты түрде 
ауысады.

Ұйқы таймерін өшіру үшін:

 • [OFF] (өшірулі) жазуы көрінгенше SLEEP түймесін 
қайта-қайта басыңыз.

Дисплей жарықтығын реттеу
Әртүрлі жарықтық деңгейлерін таңдау үшін 
BRIGHTNESS түймесін қайта-қайта басыңыз:

 • Жоғары

 • Орташа

 • Төмен
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6 Өнім туралы 
ақпарат

Ескертпе

 • Өнім туралы ақпарат алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Зорайтқыш

Номиналды шығыс қуат 400 мВт RMS

Тюнер (FM)

Реттеу ауқымы 87,5 - 108 МГц

Реттеу желісі 50 кГц

Сезімталдық

-  Моно, 26 дБ сигнал/
бұрмалану арақатынасы

< 22 дБА 

Жалпы гармониялық 
бұрмалану < 3 %

Сигнал және бұрмалану 
арақатынасы > 50 дБА

Жалпы ақпарат

Айнымалы ток қуаты  
(қуат адаптері)

Бренд: Philips 
Модель: AS030 -  
050 - EE060 
Кіріс: 100 - 240 В~  
50 / 60 Гц; 0,15 A 
Шығыс: 5 В  0,6 A

Жұмыс кезінде қуатты тұтыну < 3 Вт

Күту режимінде қуатты 
тұтыну < 1 Вт

Өлшемдері 
(Е x Б x Д) 186 x 96 x 65 мм

Салмағы (негізгі блок) 296 г

7 Ақаулықтарды 
жою

Ескерту

 • Өнімнің корпусын ешқашан алмаңыз.

Кепілдік жарамдылығын сақтау үшін құрылғыны 
ешқашан өз бетіңізше жөндеуге әрекеттенбеңіз. Осы 
құрылғыны пайдалану кезінде мәселелер орын алса, 
қызмет көрсетуді сұрау алдында келесі тұстарды 
тексеріңіз. Мәселе шешілмей қалса, Philips веб-бетіне 
өтіңіз: www.philips.com/support. Philips компаниясына 
хабарласқанда, құрылғының маңайда болуын және 
үлгі нөмірі мен сериялық нөмірдің қолжетімді болуын 
қамтамасыз етіңіз.

Қуат жоқ
 • Құрылғының айнымалы ток қуат ашасы тиісті түрде 

қосылғанын тексеріңіз.

 • Айнымалы ток шығысында қуат бар екенін 
тексеріңіз.

Дыбыс жоқ
 • Дыбыс деңгейін реттеңіз.

Құрылғыдан жауап жоқ
 • Айнымалы ток қуат ашасын ажыратыңыз және 

қайта қосыңыз, содан кейін құрылғыны қайтадан 
қосыңыз.

Радиосигналды қабылдау нашар
 • Радио кедергілерді болдырмау үшін радиосағатты 

басқа электрондық құрылғылардан аулақ ұстаңыз.

 • Антеннаны толығымен ұзартыңыз және қалпын 
реттеңіз.

Дабыл жұмыс істемейді
 • Сағатты/дабылды дұрыс орнатыңыз.

Сағат/дабыл параметрі өшірілген
 • Қуат үзілді немесе қуат ашасы ажыратылды.

 • Сағатты/дабылды ысырыңыз.

 • Қосалқы батареяларды ауыстырыңыз.
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