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Важно

Безбедност
Предупредување
Никогаш не отстранувајте го куќиштето на ова
радио.
Никогаш не подмачкувајте било кој дел од ова
радио.
Никогаш не ставајте го ова радио врз друга
електрична опрема.
Држете го ова радио подалеку од директна
сончева топлина, отворен пламен или топлина.
Осигурете се дека секогаш имате лесен
пристап до кабелот за напојување,
приклучокот или адаптерот, за да можете да
го исклучите радиото од напојувањето.

Прочитајте и следете ги овие упатства.
Осигурете се дека има доволно празен
простор околу производот заради
вентилација.
Проследете ги сите нешта околу
сервисирањето, на квалификувани
сервисни работници. Сервисирањето е
потребно кога радиото е оштетено на
некој начин, како на пример кога се
оштетени кабелот или приклучокот за
напојување, кога на него е истурена
некоја течност или врз него паднале
некои објекти, кога било изложено на
дожд или влага, ако не работи нормално
или паднало од висина.
Користете само приклучоци/додатоци кои
биле одредени од страна на
производителот.
Користете само напојувања кои се
наведени во прирачникот за корисникот.
Исклучете го овој производ за време на
бури со молњи или ако не се користи во
текот на долг временски период.
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Производот не смее да биде изложен на
капење или прскање со вода.
Не ставајте врз производот некои
предмети кои можат да претставуваат
извор на опасност (на пр. предмети
наполнети со течност, запалени свеќи).
Кога приклучокот на адаптерот за
директен приклучок се користи како уред
за исклучување, уредот за исклучување
останува лесно оперативен.
Не користете го овој апарат во близина
на вода
Инсталирајте го во согласност со
упатствата од производителот.
Не инсталирајте го во близина на било
какви извори на топлина, како што се
радијатори, топлински решетки, печки
или други апарати (вклучувајќи и
засилувачи) што произведуваат топлина.
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Вашето FM/DAB радио

Ви честитаме на вашето купување и ви
посакуваме добредојде во Philips! За да
добиете целосна корист од поддршката што
ви ја нуди Philips, регистрирајте го вашиот
производ на www.philips.com/welcome.

Вовед
Со ова радио, можете:
слушајте FM и Дигитално аудио
емитување (DAB) радио.
знајте го времето.
поставете два аларма.

Што има во кутијата
Проверете ја и идентификувајте ја содржината
на вашиот пакет:
FM/DAB радио
Адаптер за напојување
Водич за брз почеток
Брошура за безбедност и гаранција
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Преглед на радио часовник

Аларм

SCAN/SELECT

Постави аларм.

Притиснете за да го потврдите изборот.

Активирај или деактивирај го тајмерот на

Притиснете и задржете за автоматско

алармот.

скенирање на сите станици во режимот

SOURCE
Изберете извор: DAB или FM радио.

на FM тјунер.

ОДЛАГАЊЕ
Одложи го алармот.

Вклучете го радиото.

СПИЕЊЕ

Префрлете во режим на подготвеност.

Постави го тајмерот за спиење.

TUNING+/Прилагоди до FM станица.
Навигација на листа на DAB станици.
Навигација на FM/DAB мени.

Претходно поставени станици
(1, 2, 3, 4)
Зачувај/директно пристапи до однапред
поставени 1, 2, 3 или 4.

VOLUME+/Притиснете за прилагодување на јачина
на звук.

PRESET

Зачувај радио станици.
Прикажи и избери однапред поставени
станици.
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ИНФОРМАЦИИ/МЕНИ
Притисни за да се прикажат
информациите во FM/DAB режим.
Во режимот на работа, притиснете и
задржете за пристап до горното мени.

ЕКРАН ЗА ПРИКАЗ
Прикажи го тековниот статус.

Радио антена

Подобрете го радио приемот.

DC IN

Поврзи со испорачаниот адаптер
за напојување.
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Почнете

Секогаш следете ги упатствата прикажани
во низа, во ова поглавје.

Подгответе ја радио антената
За подобар радио прием, целосно испружете
и прилагодете ја позицијата на антената.

Забелешка
За да се спречи мешање, поставете ја антената колку
што е можно подалеку од било каков извор на зрачење.

Поврзете го напојувањето
Внимание
Ризик од оштетување на производот! Осигурете се
дека напонот на напојувањето одговара на напонот
којшто е отпечатен на задниот дел од долната страна
на радио часовникот.
Ризик од струен удар! Кога го исклучувате приклучокот
за наизменична струја, секогаш влечете го приклучокот
од штекерот. Никогаш не влечете го кабелот.

Вклучи

Притисни
Радиото се префрла на последниот
избран извор.

Прилагодете го нивото на
јачина на звукот
Притисни VOLUME+/- повеќепати за да
ја прилагодиш јачината на звукот,

Префрли во режим на
подготвеност
Притисни

повторно.

Плочата за приказ е затемнета.
Се прикажува времето и датумот
(ако е поставено).

Забелешка
Ако системот е во мирување во текот на 15 минути,
радиото автоматски ќе се префрли во режим на
подготвеност.

Поврзете го адаптерот за напојување со:
приклучокот за DC IN на
радиото и со штекерот на ѕидот.
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Слушај DAB
радио

Поставете на DAB радио
станици
Кога за прв пат ќе избереш DAB радио режим,
или кога листата со станици е празна, радиото
автоматски ќе изведе целосно скенирање.
Притисни SOURCE повеќепати за да
избереш [DAB] режим.
[Scanning] се прикажува.
Радиото автоматски ги скенира и зачувува
сите DAB радио станици, а потоа ја
емитува првата достапна станица.
Списокот на станици се меморира во
радиото. Следниот пат кога ќе го вклучите
радиото, нема да се врши скенирање на
станиците.
За да прилагодите станица од достапната
листа на станици:
Во DAB режим, притисни на TUNING+/за да се движите низ достапните DAB
станици.

Сочувај DAB радио станици
Забелешка
Можете да зачувате максимално 20 DAB радио станици.

во DAB режим, прилагоди DAB радио
станица.
Притисни и задржи PRESET во текот
на две секунди.
Preset store се прикажува.
Притисни TUNING+/- за да избереш
претходно избран број:
Притисни

за потврда.

[Preset stored] се прикажува.
Станицата е зачувана во избраната
позиција.

Забелешка
Во чекорот 2, можете исто така да го притиснете и
задржите претходно поставеното копче 1, 2, 3 или 4, за

Совет
Станиците одвреме-навреме можат да се променат.
За да се изврши ажурирање на листата со станици,
изберете [Full scan] мени за да се изведе целосното
скенирање.

MK

да ја сочувате тековната станица директно на
соодветната позиција.
За да ја отстраните претходно поставената DAB радио
станица, зачувајте друга станица на нејзиното место.

Избери претходно поставена
DAB радио станица
Во DAB режимот, имате два начина за избирање
на претходно поставена радио станица.
Опција A:
Притисни PRESET.
Preset recall се прикажува.
Притисни TUNING+/- за бирање на
претходно поставен број.
Притисни

за потврда.

Опција Б:
Притиснете го директно нумеричкото
копче 1-4.

Прикажи DAB информации
Додека слушате DAB радио, притиснете
повеќепати, за да се движите низ следните
информации (ако се достапни):
Радио режим
Тајмер за спиење
Сегмент на динамична ознака (DLS)
Јачина на сигналот
Тип на програма (PTY)
Име на ансамблот
Фреквенција
Стапка на грешка во сигналот
Брзина на пренос и аудио статус
Време
Датум

Користи го менито во DAB режим
Во DAB режимот, притиснете и држете
за пристап до DAB менито.
Притисни TUNING+/- за движење низ
опциите на менито:
[Full scan]: скенирајте и зачувајте ги сите
достапни DAB радио станици.
[Manual tune]: рачно прилагодете до
специфичен канал/фреквенција и
додадете го на листата со станици.
[DRC]: компресирај го динамичниот опсег на
радио сигналот, така што ќе се зголеми
нивото на јачина на тивките звуци, а ќе се
намали нивото на јачина на гласните звуци.
[Prune]: отстрани ги сите невалидни
станици од листата на станици.
[Clock]: Постави време/датум, избери
12/24 часовен модел и постави
синхронизација на времето.
[Backlight]: прилагодете ги поставките за
позадинско осветлување (3 опции :
Истечено време/ На ниво/ Ниво на
затемнување)
[System]: прилагоди ги системските поставки:
[Language]: постави јазик на системот
(англиски/ германски/ италијански/
француски/холандски/ норвешки)
[Factory Reset]: ресетирање на
единицата.
[SW version]: погледнете ја верзијата
на софтверот.
За да изберете опција, притиснете го
копче.
Повторете ги чекорите од 2 до 3 ако некоја
под-опција е достапна под една опција.
за враќање на претходното мени,
притиснете

Забелешка
Ако не се притисне некое копче во текот на 15
секунди, менито ќе запре.
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Слушај FM
радио

Прилагоди на FM радио станици

Забелешка
Во чекорот 2, можете исто така да го притиснете и

Притисни SOURCE повеќепати за да
избереш [FM] режим.
Притисни и задржи TUNING+/- во текот на
две секунди.
Радиото автоматски ќе се прилагоди
на FM радио станица со силен прием.
Повтори го чекорот 2 за да прилагодиш
повеќе радио станици.
За рачно прилагодување на станица:
Во режимот на FM тјунер, притисни TUNING+/повеќепати, за да избереш фреквенција.

Зачувај FM радио станици
Забелешка
Можете да зачувате максимум 20 FM радио станици.

Во FM режим, прилагоди FM радио станица.
Притисни и задржи PRESET во текот на две
секунди.
Preset store се прикажува.
Притисни TUNING+/- за бирање на
претходно поставен број.
Притисни

за потврда.

[Preset stored] се прикажува.
Станицата е зачувана во избраната позиција.
За автоматско зачувување на FM радио станици
Наместо рачно зачувување на станици, можете
исто така да ѝ дозволите на единицата
автоматски да ги зачувува пронајдените станици:
Притиснете и држете го
копчето за
автоматско скенирање на емитуваните радио
канали, а притиснете го повторно за да се запре
автоматското скенирање.
MK

држите копчето 1, 2, 3 или 4, за да ја зачувате
тековната станица директно на соодветната позиција.
За да отстраните претходно зачувана FM радио
станица, зачувајте друга станица на нејзиното место.

Избери претходно поставена
FM радио станица
Во FM режим, имате два начина за да изберете
претходно поставена радио станица.
Опција A:
Притисни PRESET.
Preset Recall се прикажува.
Притисни TUNING+/- за бирање на
претходно поставен број.
Притисни

за потврда.

Опција Б:
Притиснете го директно нумеричкото
копче 1-4.

Користи го менито во FM режим
Во FM режим, притисни и држи
пристап до FM менито

за

Притисни TUNING+/- за движење низ
опциите на менито:
[Scan setting]: избери ја
чувствителноста на скенирањето (само
силни станици или сите станици)
[Clock]: постави време/датум, избери 12/24
часа и постави синхронизација на времето
[Backlight]: прилаги ги поставките за
позадинско осветлување (3 опции :
Истечено време/ На ниво/ Ниво на
затемнување)

Прикажи FM информации
Додека слушате FM радио, притиснете
повеќепати, за да се движите низ следните
информации (доколку се достапни):
Радио режим
Тајмер за спиење
Радио текстуални пораки
Вид на програма
Име
Време
Датум

[System]: прилагоди ги системските поставки:
[Language]: постави јазик на системот
(англиски/ германски/ италијански/
француски/холандски/ норвешки)
[Factory Reset]: ресетирање на
единицата.
[SW version]: погледнете ја
верзијата на софтверот.
За да изберете опција, притиснете го
копче.
Повторете ги чекорите од 2 до 3 ако некоја
под-опција е достапна под една опција.
За да се вратите на претходното мени,
притиснете

Забелешка
Ако не се притисне некое копче во текот на 15
секунди, менито ќе запре.
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Други
карактеристики

Постави тајмер за аларм

Постави тајмер за спиење

Постави аларм
Можете да поставите два аларма да
ѕвонат во различно време.

Sleep OFF

Забелешка

15MINS

30MINS

60MINS

45MINS

Осигурете се дека часовникот е правилно поставен.

Избери [Sleep] мени.

Во режимот на подготвеност, притисни
и држи
во текот на две секунди, за
да пристапиш до менито за аларм.

Притисни TUNING+/- повеќепати за да
го избереш периодот на тајмерот за
спиење (во минути).
Кога [Sleep OFF] е прикажано,
тајмерот за спиење е деактивиран.

Притисни TUNING+/- за да избереш
Аларм 1 или Аларм 2.
Притисни

за потврда.

Повторете ги чекорите од 2 до 3 доколку
е достапна некоја под-опција (време на
алармот, траење, извор, денови, јачина
на звук, вклучено/исклучено)
Активирај/деактивирај го тајмерот за аларм
Притиснете
повеќепати, за да го
активирате или деактивирате тајмерот
на алармот.
Ако тајмерот на алармот е активиран,
[AL1] или [AL2] се прикажува.
За да го запрете алармот, притиснете

.

Алармот го повторува ѕвонењето
следниот ден.
Одложи го алармот
Кога ќе се огласи алармот, притисни

.

Алармот се одложува и го повторува
ѕвонењето по девет минути.
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Информации за
производот

Спецификации
Засилувач
Номинална излезна
моќност

1W RMS

Одговор на фреквенција

95-20000 Hz, ±3 dB

Сигнал за размер на
бучава

> 65 dBm

Тјунер
Опсег на
прилагодување(FM)

87,5-108 MHz

Опсег на
прилагодување (DAB)

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

Звучник
Електрична импенданса
на звучникот

4 ohm

Чувствителност

86 ± 3dB/m/W

Општи информации
Напојување со
наизменична
струја(адаптер за
напојување)

Име на трговска
марка: PHIUPS

Влез:
Излез:
Потрошувачка на
електрична енергија
при работењето
Напојување во
состојба на мирување

Димензии
Главна единица (Ш x В x Д) 95x154,5x109,5mm

Тежина
Главна единица

0,52kg
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Решавање на
проблеми
Предупредување
Никогаш не отстранувајте го куќиштето на овој уред.

За гаранцијата да биде важечка, никогаш не обидувајте
се сами да го поправите системот.
Ако наидете на некои проблеми при користењето на
овој уред, проверете ги следните точки пред да го
побарате сервисирањето. Ако проблемот остане
нерешен, одете на интернет страницата на Philips
(www. philips.com/ support). Кога ќе го контактирате
Philips, осигурете се дека уредот е во близина и дека
бројот на моделот и серискиот број ви се достапни.
Нема напојување
Осигурете се дека приклучокот за наизменична
струја на радиото е правилно поврзан.
Осигурете се дека има напојување во штекерот
за наизменична струја.
Нема звук или квалитетот на звукот е лош.
Прилагодете ја јачината на звукот.
Проверете дали звукот на радиото е исклучен
или можеби радио станицата сеуште се бара.
Целосно испружете и прилагодете ја
позицијата на радио антената.
Држете го радиото подалеку од другите
електронски уреди, за да избегнете радио
пречки.
Нема одговор од радиото
Извадете и повторно ставете го приклучокот
за наизменична струја, а потоа повторно
вклучете го радиото.
Проверете дали радиото е во режим на
подготвеност. Ако тоа е така, вклучете го
радиото.
Неквалитетен радио прием
Држете го радиото подалеку од другите
електронски уреди, за да избегнете радио пречки.
Целосно испружете и прилагодете ја позицијата
на радио антената.
Алармот не работи.
Правилно поставете го часовникот/алармот.
MK
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Известување

Било какви промени направени на овој уред кои не
се изречно одобрени од MMD Hong Kong Holding
Limited, можат да го поништат овластувањето на
корисниците за управување со опремата.

Усогласеност

Со ова, TP Vision Europe B.V изјавува дека
овој производ е во согласност со суштинските
барања и другите релевантни одредби од
Директивата 2014/53/EU. Декларацијата за
сообразност можете да ја најдете на
www.philips.com/support

Грижа за животната средина
Отстранување на вашиот стар
производ и батерија

Вашиот производ е дизајниран и произведен
со висококвалитетни материјали и
компоненти, кои можат да се рециклираат и
да бидат повторно искористени.

Овој симбол на производот значи дека
производот е опфатен со Европската
Директива 2012/19/EU.

Информирајте се за локалните системи за
одделно собирање на електрични и
електронски производи и батерии. Следете ги
локалните правила и никогаш не
отстранувајте ги производот и батериите
заедно со нормалниот отпад од
домаќинството. Правилното отстранување на
старите производи и батерии помага во
спречувањето на негативните последици по
животната средина и здравјето на човекот.
Отстранување на батериите за еднократна
употреба
За отстранување на батериите за еднократна
употреба, погледнете во делот за
инсталација на батерии.
Информации за животната средина
Сето непотребно пакување е изоставено. Се
обидовме да го олесниме одвојувањето на
пакувањето на три материјали: картонска
(кутија), полистиренска пена (тампон) и
полиетилен (вреќички, заштитен лист од
пена) Вашиот систем се состои од материјали
кои можат да се рециклираат и повторно да
се користат, доколку бидат расклопени од
страна на специјализирана компанија. Ве
молиме почитувајте ги локалните регулативи
во врска со отстранувањето на материјалите
за пакување, потрошените батерии и старата
опрема.

Известување за трговската
марка
Bluetooth® знакот и логоата се регистрирани
трговски марки во сопственост на Bluetooth
SIG, Inc. и секоја употреба на таквите ознаки
од страна на MMD Hong Kong Holding Limited
е под лиценца. Останатите трговски марки и
трговски имиња се оние кои им припаѓаат на
нивните соодветни сопственици.

Овој симбол значи дека производот содржи
батерии опфатени со Европската Директива
2013/56/EU која не може да се фрли заедно
со нормалниот отпад од домаќинството.
MK

Спецификациите се предмет на измена без најава.
Philips и Philips Shield Emblem се регистрирани трговски марки на Koninklijke Philips N.V. и се користат под лиценца.
Овој производ бил произведен и се продава под одговорност на MMD Hong Kong Holding Limited или на една од
неговите филијали и MMD Hong Kong Holding Limited е гарант во однос на овој производ.
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