Radijski
sprejemnik DAB+
Series

Uporabniški
priročnik

Registrirajte svoj izdelek in si zagotovite podporo na naslovu

Vsebina
1 Pomembno
Varnost

2 Radijski sprejemnik FM/DAB

2
2

3

Kaj je v škatli?

3
3

Pregled glavne enote

4

Uvod

3 Uvod

11
11

Specifikacije

8 Odpravljanje težav

12

9 Obvestilo

13

Skladnost

13

5

Priprava radijske antene

5

Električna priključitev
Vklop
Prilagajanje glasnosti

5
5
5

Preklop v način pripravljenosti

5

4 Poslušanje radia DAB

6

Nastavitev radijskih postaj DAB

6

Shranjevanje radijskih postaj DAB

6

Izbira prednastavljene radijske postaje DAB
Uporaba menija v načinu DAB

7
7

Prikaz informacij DAB

7

5 Poslušanje radia FM

7 Podatki o izdelku

8

Nastavitev radijskih postaj FM
Shranjevanje radijskih postaj FM

8
8

Izbira prednastavljene radijske postaje FM

8

Uporaba menija v načinu FM

9

Prikaz informacij FM

9

6 Druge funkcije

10

Nastavitev časovnika alarma

10

Nastavitev časovnika za spanje

10

SL

1

Pomembno

Varnost
Opozorilo
Nikoli ne odstranjujte ohišja tega radijskega
sprejemnika.
Nikoli ne mažite delov tega radijskega
sprejemnika.
Radijskega sprejemnika nikoli ne polagajte na
drugo električno opremo.
Zaščitite radijski sprejemnik pred neposredno
sončno svetlobo, plamenom ali vročino.
Zagotovite, da boste imeli vedno preprost
dostop do napajalnega kabla, vtiča ali adapterja
za izklop napajanja radijskega sprejemnika.

Preberite in upoštevajte ta navodila.
Zagotovite, da bo okrog izdelka dovolj
prostora za prezračevanje.
Za vsa popravila se obrnite na
usposobljeno servisno osebje. Servis je
potreben, če je radijski sprejemnik kakor
koli poškodovan, na primer poškodovan
napajalni kabel ali vtič, poškodovan,
tekočina se je razlila ali so predmeti padli
v radijski sprejemnik, radijski sprejemnik
je bil izpostavljen dežju ali vlagi, ne
deluje normalno, ali je padel na tla.
Uporabljajte samo priključke/dodatke, ki
jih je navedel proizvajalec.
Uporabljajte samo napajalnike, ki so
navedeni v uporabniškem priročniku.
Izključite ta izdelek med nevihtami ali če
ga ne uporabljate dalj časa.
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Izdelka ne izpostavljajte kapljanju ali
brizganju.
Na izdelek ne postavljajte nikakršnih
virov nevarnosti (npr. predmetov,
napolnjenih s tekočino, prižganih sveč itn.).
Kadar se kot naprava za odklop
uporablja adapter Direct Plug-in, mora
biti naprava za odklop lahko dostopna.
Naprave ne uporabljajte v bližini vode
Namestite v skladu z navodili proizvajalca.
Ne nameščajte blizu toplotnih virov, kot
so radiatorji, toplotne klimatske naprave,
peči ali druge naprave (vključno z
ojačevalniki), ki proizvajajo toploto.
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Radijski sprejemnik
FM/DAB

Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri
Philipsu! Če želite v celoti izkoristiti podporo,
ki jo ponuja Philips, registrirajte svoj izdelek
na naslovu www.philips.com/welcome.

Uvod
S tem radijskim sprejemnikom lahko:
poslušate radio FM in DAB (Digital Audio
Broadcasting).
veste koliko je ura.
nastavite dva alarma.

Kaj je v škatli?
Preverite in prepoznajte vsebino paketa:
Radijski sprejemnik FM/DAB
Električni napajalnik
Navodila za hitri začetek
Varnostni in garancijski list

SL

Pregled radio ure

Alarm

SCAN/SELECT

Nastavite alarm.

Pritisnite, da potrdite izbiro.

Aktivirajte ali deaktivirajte časovnik alarma.

Pritisnite in pridržite za samodejno
iskanje vseh postaj v načinu radia FM.

SOURCE
Izberite vir: radio DAB ali FM.

DREMEŽ
Nastavite dremež.

Vklopite radijski sprejemnik.

SPANJE

Preklopite v način pripravljenosti.

Nastavite budilko.

INFORMACIJE/MENI

TUNING +/Nastavite postajo FM.
Pomikajte se po seznamu postaj DAB.
Pomikajte se po meniju FM/DAB.

Nastavljene postaje (1, 2, 3, 4)
Shranite/neposredno dostopajte
do nastavljenih postaj 1, 2, 3 ali 4.

VOLUME +/Pritisnite za nastavitev glasnosti.

PRESET
Shranite radijske postaje.
Prikažite in izberite prednastavljene
postaje.
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Pritisnite za prikaz informacij v načinu
FM/DAB.
V načinu delovanja pritisnite in pridržite
za dostop do zgornjega menija.

ZASLON
Prikažite trenutno stanje.

Radijska antena
Izboljšajte sprejem radijskega signala.

DC IN
Priključite v priloženi električni
napajalnik.

3 Uvod
Vedno zaporedoma upoštevajte navodila
v tem poglavju.

Priprava radijske antene
Za boljši sprejem radia anteno v celoti
razširite in prilagodite njen položaj.

Opomba
Za preprečitev motenj postavite anteno čim dlje od
drugih virov sevanja.

Vklop
· Pritisnite

.

Radijski sprejemnik preklopi na
nazadnje izbrani vir.

Prilagajanje glasnosti
· Večkrat pritisnite VOLUME +/-,da
nastavite glasnost.

Preklop v način pripravljenosti
· Znova pritisnite

.

Zaslon je zatemnjen.
Prikažeta se čas in datum (če sta
nastavljena).

Električna priključitev
Pozor

Opomba
Če sistem ni dejaven 15 minut, radio samodejno
preklopi v stanje pripravljenosti.

Nevarnost poškodb izdelka! Prepričajte se, ali
električna napetost ustreza napetosti, natisnjeni na
zadnji ali spodnji strani radio ure.
Nevarnost električnega udara! Pri odklapljanju
napajalnika vedno izvlecite vtič iz vtičnice. Nikoli ne
vlecite kabla.

Priključite električni napajalnik v:
vtičnico DC IN na radijskem
sprejemniku in v stensko vtičnico.

SL
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Poslušanje
radia DAB

Nastavitev radijskih postaj DAB
Pri prvi izbiri načina radio DAB ali če je
seznam postaj prazen, radijski sprejemnik
samodejno izvede iskanje vseh postaj.
Večkrat pritisnite SOURCE in izberite
način [DAB] .
Prikaže se [Scanning] (Pregledovanje).
Radijski sprejemnik samodejno poišče
in shrani vse radijske postaje DAB in
začne oddajati prvo postajo, ki je na
voljo.
Postaja se shrani v radijski sprejemnik.
Ko naslednjič vklopite radijski
sprejemnik, se iskanje postaj ne izvede.
Za nastavitev postaje s seznama razpoložljivih
postaj:
V načinu DAB pritisnite TUNING +/- za
pomikanje po razpoložljivih postajah
DAB.

Namig
Postaje se lahko občasno spremenijo. Za
posodobitev seznama postaj izberite meni [Full scan]
(Iskanje vseh postaj), da izvedete popolno iskanje.
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Shranjevanje radijskih postaj DAB
Opomba
Shranite lahko največ 20 radijskih postaj DAB.

V načinu DAB nastavite radijsko postajo
DAB.
Pritisnite in pridržite PRESET za dve
sekundi.
Prikaže se Preset store.
Pritisnite TUNING +/- in izberite
številko prednastavitve:
Pritisnite

za potrditev.

Prikaže se [Preset stored].
Postaja je shranjena na izbranem
mestu.

Opomba
V 2. koraku lahko tudi pritisnete in pridržite tipko
prednastavitve 1, 2, 3 ali 4, da trenutno postajo
shranite neposredno na to ustrezno mesto.
Če želite odstraniti prednastavljeno radijsko postajo
DAB, shranite drugo postajo na njeno mesto.

Izbira prednastavljene
radijske postaje DAB
V načinu DAB sta na voljo dva načina za
izbiro prednastavljene radijske postaje.
Možnost A:
Pritisnite PRESET.
Prikaže se Preset Recall
(Priklic shranjene postaje).
Pritisnite TUNING +/- in izberite številko
prednastavitve.
Pritisnite

za potrditev.

Možnost B:
Pritisnite neposredno številsko tipko
1–4.

Prikaz informacij DAB
Med poslušanjem radia DAB večkrat
pritisnite
, da se premaknete do
naslednjih informacij (če so na voljo):
Radijski način
Časovnik za spanje
Dynamic Label Segment
(Segment dinamičneoznake – DLS)
Moč signala
Vrsta programa (PTY)
Ime skupine
Frekvenca

Uporaba menija v načinu DAB
V načinu DAB pritisnite in pridržite
za dostop do menija DAB.
Pritisnite TUNING +/- za premikanje po
možnostih menija:
[Full scan]: iskanje in shranjevanje vseh
razpoložljivih radijskih postaj DAB.
[Manual tune]: ročna nastavitev
določenega kanala/frekvence in
dodajanje na seznam postaj.
[DRC]: stisne dinamični obseg radijskega
signala, tako da se glasnost tihih zvokov
poveča, glasnost glasnih zvokov pa
zmanjša.
[Prune]: odstranjevanje vseh
neveljavnih postaj s seznama postaj.
[Clock]: nastavitev časa/datuma, izbira
12-/24-urnega prikaza in nastavitev
sinhronizacije časa.
[Backlight]: prilagoditev nastavitev
osvetlitve ozadja (tri možnosti: Time out/
On level/ Dim level)
[System]: prilagajanje sistemskih
nastavitev:
[Language]: nastavitev jezika
sistema (angleščina/nemščina/
italijanščina/francoščina/
nizozemščina/norveščina)
[Factory Reset]: ponastavitev
naprave.
[SW version]: ogled različice
programske opreme.

Število napak v signalu
Bitna hitrost in stanje zvoka

Da izberete možnost, pritisnite gumb

Čas

Ponovite korake od 2 do 3, če je pod
možnostjo na voljo podmožnost.

Datum

Za vrnitev v prejšnji meni pritisnite

Opomba
Če 15 sekund ne pritisnete nobenega gumba, se meni
zapre.

SL

.

.

5

Poslušanje
radia FM

Nastavitev radijskih postaj FM

Opomba

Večkrat pritisnite SOURCE in izberite način [FM].

V 2. koraku lahko tudi pritisnete in pridržite tipko
prednastavitve 1, 2, 3 ali 4, da trenutno postajo
shranite neposredno na to ustrezno mesto.

Pritisnite in pridržite TUNING +/- za dve
sekundi.

Če želite odstraniti prednastavljeno radijsko postajo
FM, shranite drugo postajo na njeno mesto.

Radijski sprejemnik samodejno nastavi
radijsko postajo FM z močnim sprejemom.
Ponovite 2. korak za nastavitev več radijskih
postaj.
Za ročno nastavitev postaje:
V načinu radia FM večkrat pritisnite TUNING +/in izberite frekvenco.

Izbira prednastavljene
radijske postaje FM
V načinu FM sta na voljo dva načina za izbiro
prednastavljene radijske postaje.

Možnost A:

Shranjevanje radijskih postaj FM

Pritisnite PRESET.
Prikaže se Preset Recall.

Opomba
Shranite lahko največ 20 radijskih postaj FM.

V načinu FM nastavite radijsko postajo FM.
Pritisnite in pridržite PRESET za dve
sekundi.
Prikaže se Preset store.
Pritisnite TUNING +/- in izberite številko
prednastavitve.
Pritisnite

za potrditev.

Prikaže se [Preset stored].
Postaja je shranjena na izbranem mestu.
Za samodejno shranjevanje radijskih postaj FM
Namesto ročnega shranjevanja postaj lahko
uporabite tudi možnost samodejnega
shranjevanja najdenih postaj:
Pritisnite in pridržite gumb
za samodejno
iskanje oddajnih radijskih kanalov; znova ga
pritisnite, da ustavite iskanje.
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Pritisnite TUNING +/- in izberite številko
prednastavitve.
Pritisnite

za potrditev.

Možnost B:
Pritisnite neposredno številsko tipko 1–4.

Uporaba menija v načinu FM
V načinu FM pritisnite in pridržite
dostop do menija FM.

Prikaz informacij FM
za

Med poslušanjem radia FM večkrat
pritisnite
, da se premaknete do
naslednjih informacij (če so na voljo):

Pritisnite TUNING +/- za premikanje po
možnostih menija:

Radijski način

[Scan setting]: izbira občutljivosti iskanja
(samo postaje z močnim signalom ali
vse postaje)

Časovnik za spanje

[Clock]: nastavitev časa/datuma, izbira
12-/24-urnega prikaza in nastavitev
sinhronizacije časa.

Ime

Radijska besedilna sporočila
Vrsta programa
Čas
Datum

[Backlight]: prilagoditev nastavitev
osvetlitve ozadja (tri možnosti: Time out/
On level/ Dim level)
[System]: prilagajanje sistemskih
nastavitev:
[Language]: nastavitev jezika
sistema (angleščina/nemščina/
italijanščina/francoščina/
nizozemščina/norveščina)
[Factory Reset]:ponastavitev
naprave.
[SW version]: ogled različice
programske opreme.
Da izberete možnost, pritisnite gumb
Ponovite korake od 2 do 3, če je pod
možnostjo na voljo podmožnost.

.

Za vrnitev v prejšnji meni pritisnite

.

Opomba
Če 15 sekund ne pritisnete nobenega gumba, se meni
zapre.

SL
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Druge funkcije

Nastavitev časovnika alarma
Nastavitev alarma
Nastavite lahko dva alarma, da zvonita
ob različnem času.

Opomba

Nastavitev časovnika za spanje
Sleep OFF

15MINS

30MINS

60MINS

45MINS

Prepričajte se, ali je ura pravilno nastavljena.

Izberite meni [Sleep].
Za dostop do menija alarma v načinu
pripravljenosti pritisnite in pridržite
za dve sekundi.
Pritisnite TUNING +/- in izberite Alarm 1
ali Alarm 2.
Pritisnite

za potrditev.

Ponovite korake od 2 do 3, če je na voljo
podmožnost (čas alarma, trajanje, vir,
dnevi, glasnosti, vklop/izklop)
Aktiviranje/deaktiviranje časovnika alarma
Večkrat pritisnite
, da aktivirate ali
deaktivirate časovnik alarma.
Če je aktiviran časovnik alarma, se
prikaže [AL1] ali [AL2] .
Za ustavitev alarma pritisnite

.

Alarm ponovi zvonjenje naslednji dan.
Nastavitev dremeža
Ko se oglasi alarm, pritisnite

.

Alarm preloži zvonjenje za devet
minut.
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Večkrat pritisnite TUNING +/- in izberite
obdobje časovnika za spanje (v minutah).
Ko se prikaže [Sleep OFF], je
časovnik za spanje izključen.
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Podatki o
izdelku

Specifikacije
Ojačevalnik
Nazivna izhodna moč

1 W RMS

Frekvenčni odziv

95–20000 Hz, ±3 dB

Razmerje signal/šum

> 65 dBA

Sprejemnik
Obseg uglaševanja (FM)

87,5-108 MHz

Obseg uglaševanja
(DAB)

174,928-239,2 MHz
(pasovna širina III)

Zvočnik
Impedanca zvočnika

4 ohm

Občutljivost

86 ± 3 dB/m/W

Splošne informacije
Izmenična moč
(električni napajalnik)

Blagovna znamka:
PHIUPS
Vhod:
Izhod:

Poraba energije
med delovanjem
Stanje
pripravljenosti

Dimenzije
Glavna enota (Š x V x G) 95x154,5x109,5 mm

Teža
Glavna enota

0,52 kg

SL
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Odpravljanje težav
Opozorilo
Nikoli ne odstranjujte ohišja te naprave.

Če želite ohraniti veljavnost garancije, nikoli sami
ne popravljajte sistema.
Če pri uporabi naprave pride do težav, preverite
naslednje točke, preden zaprosite za servis. Če
težave ne odpravite, obiščite Philipsovo spletno
mesto (www. philips.com/support). Ko pokličete
Philips, imejte napravo v bližini in pri roki številko
modela in serijsko številko.
Ni napajanja
Preverite, ali je električni napajalnik
radijskega sprejemnika pravilno priključen.
Prepričajte se, ali je v električni vtičnici
napajanje.
Ni zvoka ali je ta šibek.
Nastavite glasnost.
Preverite, ali ni radijski sprejemnik utišan oz.
ali se radijska postaja še nalaga.
Radijsko anteno v celoti razširite in
prilagodite njen položaj.
Radijski sprejemnik hranite proč od drugih
elektronskih naprav, da preprečite radijske
motnje.
Radijski sprejemnik se ne odziva
Izključite in znova vključite električni
napajalnik, nato znova vklopite radijski
sprejemnik.
Preverite, ali je radijski sprejemnik v stanju
pripravljenosti. Če je, vklopite radio.
Slab sprejem radijskega signala
Radijski sprejemnik hranite proč od drugih
elektronskih naprav, da preprečite radijske
motnje.
Radijsko anteno v celoti razširite in
prilagodite njen položaj.
Alarm ne deluje.
Nastavite uro/alarm pravilno.

SL
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Obvestilo

Morebitne spremembe te naprave, ki jih
družba MMD Hong Kong Holding Limited ni
izrecno odobrila, lahko razveljavijo pristojnost
uporabnika za upravljanje opreme.

Skladnost

S to izjavo družba TP Vision Europe B.V
izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi
zahtevami in drugimi ustreznimi določbami
direktive 2014/53/EU. Izjava o skladnosti je
na voljo na spletnem mestu
www.philips.com/ support.

Skrb za okolje
Odlaganje odsluženega izdelka in
akumulatorja med odpadke

Izdelek je oblikovan in izdelan z
najkakovostnejšimi materiali in deli, ki jih je
mogoče reciklirati in ponovno uporabiti.

Ta simbol na izdelku pomeni, da za izdelek
velja evropska direktiva 2012/19/EU.

Pozanimajte se o lokalnem sistemu za
zbiranje in ločevanje odslužene električne in
elektronske opreme ter baterij. Upoštevajte
krajevne predpise ter izdelka in baterij nikoli
ne odlagajte med običajne gospodinjske
odpadke. Ustrezno odlaganje odsluženih
izdelkov in akumulatorjev preprečuje
negativne posledice za človekovo zdravje in
okolje.
Odstranjevanje baterij za enkratno uporabo
Če želite odstraniti baterije za enkratno
uporabo, glejte razdelek o namestitvi baterij.
Okoljske informacije
Vso nepotrebno embalažo smo izpustili.
Embalažo smo skušali izdelati tako, da jo bo
preprosto ločiti na tri materiale: karton
(škatla), stiropor (zaščita) in polietilen (vrečke,
zaščitna folija). Vaš sistem je sestavljen iz
materialov, ki jih je mogoče reciklirati in
ponovno uporabiti, če bo razstavljen v
specializiranem podjetju. Upoštevajte
krajevne predpise glede odlaganja embalaže,
odsluženih akumulatorjev in izrabljene
opreme med odpadke.

Obvestilo o blagovni znamki

Beseda in logotipi Bluetooth® so registrirane
blagovne znamke v lasti družbe Bluetooth
SIG, Inc., in vsakršna uporaba teh blagovnih
znamk podjetja MMD Hong Kong Holding
Limited je licencirana. Druge blagovne
znamke in trgovska imena so last njihovih
lastnikov.

Ta simbol označuje, da izdelek vsebuje
baterije, za katere velja evropska direktiva
2013/56/EU, in jih ni dovoljeno odvreči med
običajne gospodinjske odpadke.
SL

Pridržujemo si pravico do sprememb specifikacij brez predhodnega obvestila.
Philips in Philipsov emblem ščita sta registrirani blagovni znamki družbe Koninklijke Philips N.V. in se uporabljata z
licenco. Izdelek je proizveden in se prodaja pod odgovornostjo podjetja MMD Hong Kong Holding Limited ali
njegovih podružnic in podjetje MMD Hong Kong Holding Limited je odgovorno za garancijo v zvezi s tem izdelkom.
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