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Svarīga informācija

Drošība
Brīdinājums
Nekad neizņemiet radio no korpusa.
Nekad neieeļļojiet nevienu šī radio daļu.
Nekad nelieciet šo radio uz nekādas citas
elektroiekārtas.
Neturiet šo radio tiešā saules gaismā vai
atklātas liesmas vai karstuma avota tuvumā.
Pārliecinieties, ka jūs vienmēr varat viegli
piekļūt strāvas vadam, spraudnim vai
adapterim, lai varētu atvienot radio no
barošanas avota.

Izlasiet un ievērojiet šīs instrukcijas.
Nodrošiniet, lai apkārt iekārtai ir
pietiekami daudz brīvas vietas, lai notiktu
ventilācija.
Uzticiet visu apkopes darbu veikšanu
kvalificētiem tehniskās apkopes
darbiniekiem. Tehniskā apkope ir
nepieciešama tad, kad radio ir ticis kaut
kādā veidā bojāts, piemēram, kad ir
bojāts stāvas vads vai spraudnis, uz radio
ir uzšļakstījies šķidrums vai tajā ir iekritis
kāds priekšmets, radio ir salijis vai kļuvis
mitrs, normāli nedarbojas vai arī ir ticis
nomests zemē.
Lietojiet tikai ražotāja norādītās
fiksētājierīces / papildu aprīkojumu.
Lietojiet tikai ražotāja rokasgrāmatā
norādītos barošanas blokus.
Atvienojiet šo ierīci no barošanas avota
pērkona negaisā laikā vai tad, kad tas
netiks ilgstoši izmantots.
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Uz šīs ierīces nekas nedrīkst pilēt vai
uzšļakstīties.
Nenovietojiet uz šīs ierīces neko tādu,
kas rada apdraudējumu (piem., ar
šķidrumu piepildītus traukus vai
aizdedzinātas sveces).
Ja tieši pievienojama
spraudkontaktsavienotāja spraudnis tiek
izmantots kā atvienošanas ierīce, tad šai
atvienošanas ierīcei ir jābūt viegli
pieejamai.
Neizmantojiet šo aparatūru ūdens
tuvumā.
Uzstādiet to saskaņā ar ražotāja
norādījumiem.
Neuzstādiet nekādu tādu siltuma avotu
tuvumā kā radiatori, siltuma skaitītāji,
plītis vai cita aparatūra (tostarp
pastiprinātāji), kas rada siltumu.
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FM/DAB radio

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

Ievads
Izmantojot šo radio, jūs varat darīt šādas lietas:
klausīties FM un digitālās audio apraides
(DAB) radio;
uzzināt pareizu laiku;
iestatīt divus modinātājpulksteņa zvana
signālus.

Kastes saturs
Pārbaudiet un identificējiet komplekta saturu:
FM/DAB radio;
strāvas adapteris;
ātrās darba sākšanas rokasgrāmata;
drošības noteikumu un garantijas lapiņa.
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Pulksteņa radio pārskats

Modinātājpulkstenis

SCAN/SELECT

Iestatiet modinātājpulksteni.

Piespiediet, lai apstiprinātu atlasi.

Aktivizējiet vai deaktivizējiet
modinātājpulksteņa taimeri.

Piespiediet un turiet, lai automātiski
meklētu visas radiostacijas FM
noskaņošanas režīmā.

SOURCE
Atlasiet avotu: DAB vai FM radio.

ATLIKŠANA
Uz laiku apklusiniet
modinātājpulksteņa zvanu.

Ieslēdziet radio.
Pārslēdziet uz gaidstāves režīmu.

TUNING +/Noskaņojiet uz FM radiostaciju.
Veiciet navigāciju uz DAB radiostaciju sarakstu.
Veiciet navigāciju uz FM/DAB izvēlni.

Iepriekš iestatītās radiostacijas (1, 2, 3, 4)
Saglabājiet / tieši atveriet iepriekšējos
iestatījumus 1, 2, 3 vai 4.

VOLUME +/Piespiediet, lai noregulētu skaļumu.

PRESET
Saglabājiet radiostacijas.
Apskatiet un atlasiet iepriekš iestatītās
radiostacijas.
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MIEGA REŽĪMS
Iestatiet izslēgšanās taimeri.

INFORMĀCIJA/IZVĒLNE
Piespiediet, lai apskatītu
informāciju FM/DAB režīmā.
Darba režīmā piespiediet un turiet,
lai atvērtu augšējo izvēlni.

DISPLEJA EKRĀNS
Apskatiet pašreizējo statusu.

Radio antena
Uzlabojiet radio uztveršanu.

DC IN
Pievienojiet pie nodrošinātā
strāvas adaptera.
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Lietošanas
sākšana

Vienmēr secīgi izpildiet šajā nodaļā ietvertās
instrukcijas.

Ieslēgšana
Piespiediet pogu

Radio antenas sagatavošana
Lai panāktu labāku radio uztveršanu, līdz
galam izbīdiet antenu un noregulējiet tās
pozīciju.

Piezīme
Lai novērstu traucējumus, novietojiet antenu pēc
iespējas tālāk no jebkuriem citiem starojuma avotiem.

Radio pārslēdzas uz pēdējo izvēlēto
avotu.

Skaļuma līmeņa noregulēšana
Piespiediet pogu VOLUME +/- atkārtoti,
lai noregulētu skaļumu.

Pārslēgšana uz gaidstāves režīmu
Vēlreiz piespiediet pogu

.

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

Barošanas avota pievienošana
Uzmanību!

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

Ierīces bojājuma risks! Pārliecinieties, ka strāvas
spriegums atbilst spriegumam, kas iespiests pulksteņa
radio apakšā vai aizmugurē.
Elektrotrieciena risks! Atvienojot maiņstrāvas spraudni,
vienmēr izvelciet no kontaktligzdas spraudni. Nekad
nevelciet aiz vada.

Pievienojiet strāvas adapteri pie:
DC IN; radio kontaktligzdas un
sienas kontaktligzdas.
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DAB radio
klausīšanās

DAB radiostaciju noskaņošana
Pirmo reizi pēc DAB radio režīma izvēles vai
tad, ja radiostaciju saraksts ir tukšs, radio veic
pilnīgu meklēšanu automātiski.
Piespiediet pogu SOURCE atkārtoti, lai
atlasītu [DAB] režīmu.
Uzraksts [Scanning] ir redzams
displejā.
Radio automātiski veic meklēšanu un
saglabā visas DAB radiostacijas un pēc
tam ieslēdz pirmo pieejamo
radiostaciju.
Radiostaciju saraksts tiek saglabāts
radio atmiņā. Nākamo reizi pēc radio
ieslēgšanas vairs nenotiek radiostaciju
meklēšana.
Lai veiktu noskaņošanu uz kādu radiostaciju
no pieejamo radiostaciju saraksta:
DAB režīmā piespiediet pogu TUNING
+/-, lai veiktu navigāciju pa pieejamajām
DAB radiostacijām.

DAB radiostaciju saglabāšana
Piezīme
Jūs varat saglabāt maksimums 20 DAB radiostacijas.

DAB režīmā veiciet noskaņošanu uz DAB
radiostaciju.
Piespiediet un turiet pogu PRESET divas
sekundes.
Uzraksts [Preset store] ir redzams
displejā.
Piespiediet pogu TUNING +/-, lai
atlasītu iepriekšējā iestatījuma ciparu:
Piespiediet pogu

, lai apstiprinātu.

Uzraksts [Preset stored] ir redzams
displejā.
Radiostacija ir saglabāta izvēlētajā
vietā.

Piezīme
2. darbības laikā varat piespiest un turēt arī

Ieteikums
Radiostacijas var laiku pa laikam mainīties. Lai
atjauninātu radiostaciju sarakstu, atlasiet izvēlni
[Full scan], lai veiktu pilnu meklēšanu.

LV

iepriekšējās iestatīšanas taustiņu 1, 2, 3 vai 4, lai tieši
saglabātu pašreizējo radiostaciju atbilstošajā vietā.
Lai izņemtu kādu iepriekš iestatītu DAB radiostaciju,
saglabājiet tās vietā kādu citu.

Iepriekš iestatītās DAB
radiostacijas izvēle
DAB režīmā iepriekš iestatītu radiostaciju var
atlasīt divos veidos.
A opcija:
Piespiediet pogu PRESET.
Uzraksts [Preset Recall] ir redzams
displejā.
Piespiediet pogu TUNING +/-, lai
atlasītu iepriekšējā iestatījuma ciparu
taustiņu.
Piespiediet pogu

, lai apstiprinātu.

B opcija:
Tieši piespiediet ciparu taustiņu
no 1 līdz 4.

DAB informācijas parādīšana
Klausoties DAB radiostaciju, piespiediet
pogu
atkārtoti, lai ritinātu tālāk
norādīto informāciju (ja pieejama):
Radio režīms

Izvēlnes izmantošana DAB
režīmā
DAB režīmā piespiediet un turiet pogu
lai piekļūtu DAB izvēlnei.
Piespiediet pogu NOSKAŅOŠANA +/-, lai
ritinātu izvēlnes opcijas.

,

[Full scan]: visu pieejamo DAB
radiostaciju noskaņošana un saglabāšana
[Manual tune]: konkrēta kanāla/
frekvences manuāla noskaņošana un
pievienošana radiostaciju sarakstam
[DRC]: radio signāla dinamiskā
diapazona saspiešana, lai palielinātu
kluso skaņu skaļumu un samazinātu
skaļo skaņu skaļumu
[Prune]: visu nederīgo radiostaciju
izņemšana no radiostaciju saraksta
[Clock]: datuma/laika iestatīšana, 12/24
h režīma izvēle un sinhronizācijas laika
iestatīšana
[Backlight]: fona apgaismojuma
iestatījumu pielāgošana (3 opcijas: Time
out (Pārtraukums) / On level (Ieslēgta
apgaism. līmenis) / Dim level (Samazināta
apgaism. līmenis)
[System]: sistēmas iestatījumu noregulēšana:

Dinamiskais etiķetes segments (DLS)

[Language]: sistēmas valodas
iestatīšana (English / Deutsch / Italiano
/ Francais / Nederlands / Norwegian)

Signāla stiprums

[Factory Reset]: ierīces atiestatīšana

Izslēgšanās taimeris

Programmas tips (PTY)
Ansambļa nosaukums
Frekvence
Signāla kļūdu intensitāte
Datu pārsūtīšanas ātrums un audio statuss
Laiks
Datums

[SW version]: programmatūras versijas
apskatīšana
Lai atlasītu kādu opciju, piespiediet
pogu
.
Atkārtojiet 2.-3. darbību, ja zem vienas opcijas
ir pieejama kāda cita pakārtota opcija.
lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē,
piespiediet pogu

Piezīme
Ja 15 minūšu laikā netiek piespiesta neviena poga,
notiek iziešana no izvēlnes.
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FM radio
klausīšanās

FM radiostaciju noskaņošana
Piespiediet pogu SOURCE atkārtoti, lai
atlasītu [FM] režīmu.
Piespiediet un turiet pogu TUNING +/-,
divas sekundes.
Radio veic automātisku noskaņošanu
uz FM radiostaciju ar vislabāko
uztveramo signālu.
Atkārtojiet 2. darbību, lai noskaņotu vēl citas
radiostacijas.
Lai veiktu noskaņošanu uz kādu radiostaciju
manuāli:
FM noskaņošanas režīmā piespiediet pogu
TUNING +/- atkārtoti, lai atlasītu frekvenci.

FM radiostaciju saglabāšana
Jūs varat saglabāt maksimums 20 FM radiostacijas.

FM režīmā veiciet noskaņošanu uz FM
radiostaciju.
Piespiediet un turiet pogu PRESET divas
sekundes.
Uzraksts [Preset store] ir redzams
displejā.
Piespiediet pogu TUNING +/-, lai
atlasītu iepriekšējā iestatījuma ciparu
taustiņu.
, lai apstiprinātu.

Uzraksts [Preset stored] ir redzams displejā.
Radiostacija ir saglabāta izvēlētajā vietā.
FM radiostaciju automātiska saglabāšana
Jūs varat nevis manuāli saglabāt radiostacijas, bet ļaut
ierīcei automātiski saglabāt atrastās radiostacijas:
Piespiediet un turiet pogu
, lai veiktu apraides
radio kanālu automātisku meklēšanu; piespiediet to
vēlreiz, lai apturēto automātisko meklēšanu.
LV

2. darbības laikā varat piespiest un pieturēt arī
iepriekšējās iestatīšanas taustiņu 1, 2, 3 vai 4, lai tieši
saglabātu pašreizējo radiostaciju atbilstošajā vietā.
Lai izņemtu kādu iepriekš saglabātu FM radiostaciju,
saglabājiet tās vietā kādu citu radiostaciju.

Iepriekš iestatītās FM
radiostacijas izvēle
FM režīmā iepriekš iestatītu radiostaciju var
atlasīt divos veidos.
A opcija:
Piespiediet pogu PRESET.
Uzraksts [Preset Recall] ir redzams
displejā.

Piezīme

Piespiediet pogu

Piezīme

Piespiediet pogu TUNING +/-, lai
atlasītu iepriekšējā iestatījuma ciparu
taustiņu.
Piespiediet pogu

, lai apstiprinātu.

B opcija:
Tieši piespiediet ciparu taustiņu no 1 līdz 4.

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

FM informācijas parādīšana
,

Piespiediet pogu TUNING +/-, lai ritinātu
izvēlnes opcijas.

Klausoties FM radiostaciju, piespiediet
pogu
atkārtoti, lai ritinātu tālāk
norādīto informāciju (ja pieejama):
Radio režīms
Izslēgšanās taimeris

[Scan setting]: meklēšanas jutīguma
atlasīšana (tikai radiostacijas ar spēcīgu
signālu vai visas radiostacijas)

Radio teksta ziņojumi

[Clock]: datuma/laika iestatīšana, 12/24 h
režīma izvēle un sinhronizācijas laika

Laiks

Programmas tips
Nosaukums
Datums

[Backlight]: fona apgaismojuma
iestatījumu pielāgošana (3 opcijas: Time
out (Pārtraukums) / On level (Ieslēgta
apgaism. līmenis) / Dim level
(Samazināta apgaism. līmenis)
[System]: sistēmas iestatījumu noregulēšana:
[Language]: sistēmas valodas
iestatīšana (English / Deutsch / Italiano
/ Francais / Nederlands / Norwegian)
[Factory Reset]: ierīces atiestatīšana
[SW version]: programmatūras versijas
apskatīšana
Lai atlasītu kādu opciju, piespiediet pogu
.
Atkārtojiet 2.-3. darbību, ja zem vienas opcijas ir
pieejama kāda cita pakārtota opcija.
Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, piespiediet
pogu

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

Modinātājpulksteņa taimera
iestatīšana
Modinātājpulksteņa iestatīšana
Jūs varat iestatīt divus modinātājpulksteņa
zvanus dažādos laikos.

Piezīme

Izslēgšanās taimera iestatīšana
Sleep OFF

15 MIN

30 MIN

60 MIN

45 MIN

Pārliecinieties, ka ir iestatīts pareizs pulksteņa laiks.

Gaidstāves režīmā piespiediet un turiet pogu
divas sekundes, lai piekļūtu modinātājpulksteņa
izvēlnei.
Piespiediet pogu TUNING +/-, lai izvēlētos
opciju Alarm 1 (1. modinātājpulksteņa zvans) vai
Alarm 2 (2. Modinātājpulksteņa zvans).
Piespiediet pogu

, lai apstiprinātu.

Atkārtojiet 2.-3. darbību, ja ir pieejama kāda
pakārtota opcija (modinātājpulksteņa zvana
laiks, ilgums, avots, dienas, skaļums, iesl./izsl.)
Modinātājpulksteņa taimera
aktivizēšana/deaktivizēšana
Piespiediet pogu
atkārtoti, lai aktivizētu
vai deaktivizētu modinātājpulksteņa zvana
taimeri.
Ja ir aktivizēts modinātājpulksteņa
taimeris, uzraksts [AL1] vai [AL2] ir
redzams displejā.
Lai apklusinātu modinātājpulksteņa zvanu,
piespiediet pogu
.
Modinātājpulksteņa zvans turpina zvanīt
visu nākamo dienu.
Modinātājpulksteņa zvana signāla atlikšana
Kad atskan modinātājpulksteņa zvans,
piespiediet pogu
.
Modinātājpulksteņa zvans tiek
apklusināts un atkal atskan pēc
deviņām minūtēm.
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Atlasiet izvēlni [Sleep] .
Piespiediet pogu TUNING +/- atkārtoti,
lai atlasītu izslēgšanās taimera periodu
(minūtēs).
Kad uzraksts [Sleep OFF] ir
redzams displejā, izslēgšanās
taimeris ir deaktivizēts.
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Produkta
informācija

Specifikācijas
Pastiprinātājs
Nominālā jauda

1 W vid. kvadrātiskā
vērtība

Frekvenču raksturlīkne

95-20 000 Hz, ±3 dB

Signāla un trokšņu
attiecība

> 65 dBA

Noskaņošana
Noskaņošanas
diapazons (FM)

87,5-108 MHz

Noskaņošanas
diapazons (DAB)

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

Skaļrunis
Skaļruņa pilnā pretestība 4 omi
Jutība

86 ± 3 dB/m/W

Vispārīga informācija
Maiņstrāva (jaudas
adapteris)

Zīmola nosaukums:
PHILIPS
Ievade: 100-240V~,
50/60Hz
Izvade: 5,0V
5,0A

Elektroenerģijas
patēriņš darbības laikā
Gaidstāves jauda

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

95 x 154,5 x 109,5 mm

Svars
Galvenā ierīce

0,52 kg
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Traucējummeklēšana
Brīdinājums
Nekad neizņemiet šo ierīci no korpusa.

Lai garantija būtu spēkā, nemēģiniet pats salabot šo
sistēmu.
Ja rodas problēmas šīs ierīces lietošanas laikā, pirms
apkopes pieprasīšanas pārbaudiet tālāk norādīto. Ja
problēma nav novērsta, apmeklējiet Philips tīmekļa
vietni (www. philips.com/support). Sazinoties ar
Philips, parūpējieties, lai ierīce atrodas tuvumā un
jums ir pieejams modeļa numurs un sērijas numurs.
Nav barošanas
Pārliecinieties, ka radio maiņstrāvas
spraudkontakts ir pareizi pievienots pie radio.
Pārliecinieties, ka maiņstrāvas kontaktligzdai ir
nodrošināta barošana.
Nav skaņas vai slikta skaņa.
Noregulējiet skaļumu.
Pārbaudiet, vai radio skaņa ir izslēgta vai vēl
arvien notiek radiostacijas buferizācija.
Līdz galam izbīdiet radio antenu un
noregulējiet tās pozīciju.
Neturiet radio citu elektronisku ierīču
tuvumā, lai izvairītos no radiotraucējumiem.
Netiek saņemta atbilde no radio.
Atvienojiet un vēlreiz pievienojiet maiņstrāvas
spraudkontaktu un pēc tam atkal ieslēdziet radio.
Pārbaudiet, vai radio ir gaidstāves režīmā. Ja jā,
ieslēdziet radio.
Slikta radio uztveršana
Neturiet radio citu elektronisku ierīču
tuvumā, lai izvairītos no radiotraucējumiem.
Līdz galam izbīdiet radio antenu un
noregulējiet tās pozīciju.
Modinātājpulkstenis nedarbojas.
Pareizi iestatiet pulksteni/modinātājpulksteni.
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Paziņojums

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

Atbilstība

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

Rūpes par vidi
Atbrīvošanās no vecā produkta un baterijas

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

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

Paziņojums par preču zīmi

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

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

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

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