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1 Pomembno

Varnost

Opozorilo

• Nikoli ne odstranjujte ohišja te radio ure.

• Nikoli ne mažite delov te radio ure.

• Radio ure nikoli ne polagajte na drugo 
električno opremo.

• Zaščitite radio uro pred neposredno 
sončno svetlobo, plamenom ali vročino.

• Zagotovite, da boste imeli vedno preprost 
dostop do napajalnega kabla, vtiča ali 
adapterja za izklop napajanja radio ure.

• Preberite ta navodila.
• Upoštevajte vsa opozorila.
• Upoštevajte vsa navodila.
• Ne blokirajte prezračevalnih odprtin. 

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.

• Zaščitite napajalni kabel, tako da ga ne bo 
mogoče pohoditi ali preščipniti, še posebej 
pri vtičih in izhodih naprave ter na mestu, 
kjer izstopa iz radio ure.

• Uporabljajte samo priključke/dodatke, ki jih 
je navedel proizvajalec.

• Izključite napravo med nevihtami ali če ga 
ne uporabljate dalj časa.

• Za vsa popravila se obrnite na 
usposobljeno servisno osebje. Servis je 
potreben, če je naprava kakor koli 
poškodovana, na primer poškodovan 
napajalni kabel ali vtič, tekočina se je 
razlila ali so predmeti padli v napravo, 
naprava je bila izpostavljena dežju ali vlagi, 
ne deluje normalno, ali je padla na tla.

POZOR pri uporabi baterij – da 
preprečite puščanje baterij, zaradi česar 
lahko pride do telesnih poškodb, 
materialne škode ali poškodb radio ure:

Pravilno vstavite vse baterije, + in –, 
tako kot je označeno na enoti.
Kadar enote ne uporabljate dlje 
časa, odstranite baterije.
Baterije ne izpostavljajte čezmerni 
toploti, npr. soncu, ognju ali 
podobnim.

Radio ure ne izpostavljajte kapljanju 
ali brizganju.
Na radio uro 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.
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2 Vaša radio ura
Čestitamo za nakup in vas pozdravljamo 
pri Philipsu! Da bi v celoti izkoristili 
podporo, ki jo ponuja Philips, 
registrirajte svoj izdelek na spletni strani 
www.philips.com/support.

Uvod
S to radio uro lahko: 

poslušate radio FM in DAB+ (Digital 
Audio Broadcasting);
predvajate zvok iz naprav, omogočenih 
prek vmesnika Bluetooth; 
nastavite dva alarma za aktiviranje ob 
različnih časih;
polnite mobilno napravo z brezžičnim 
telefonskim polnilnikom ali prek USB-ja.

Kaj je v škatli?
Preverite in prepoznajte vsebino paketa:

Glavna enota
Napajalnik izmeničnega toka (AC)
Navodila za hitri začetek
Varnostni in garancijski list 

R320 5

Radio ura

3000 Series

Pregled radio ure
① SLEEP

Nastavitev budilke.
② SOURCE        

Pritisnite za izbiro načina FM, DAB+ ali 
Bluetooth.
V načinu Bluetooth pritisnite in pridržite 
za več kot dve sekundi, da preklopite v 
način seznanjanja.

③
Vklop ali preklop v stanje pripravljenosti

④ PRESET/SET TIME
Shranjevanje radijskih postaj v pomnilnik.
Izbira prednastavljene radijske postaje 
FM ali DAB.
Nastavitev časa.

⑤ HR / MIN /     TUN     
Nastavitev radijskih postaj.
Nastavitev ure in minut.
Preskok na prejšnjo/naslednjo skladbo.

⑥ SNOOZE/BRIGHTNESS
Nastavitev dremeža.
Nastavitev svetlosti zaslona.

⑦ Zaslon
Prikaz trenutnega stanja.

⑧ AL1 / AL2 /    VOL      
Nastavitev alarma.
Nastavitev glasnosti.

⑨ MENU/INFO
Odpiranje menija DAB+.
Prikaz informacij o postaji DAB+/RDS.

⑩ SCAN/SELECT
Samodejno shranjevanje radijskih postaj.
Potrditev izbire.

Brezžična polnilna podlaga

3
4

2
1

5

6 8

9

10

11

7

11

Navodila za 
hitri začetek
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3 Uvod

Vedno zaporedoma upoštevajte 
navodila v tem poglavju.

Namestitev baterij

Baterije lahko podpirajo samo 
nastavitve ure in alarma.

Pozor

Nevarnost eksplozije! Baterije hranite proč 
od vročine, sonca ali ognja. Nikoli ne mečite 
baterij v ogenj.
Baterije vsebujejo kemične snovi, zato jih je 
treba pravilno odstraniti med odpadke.

Vstavite dve bateriji AAA (nista 
priloženi) s pravilno polarnostjo (+/-), 
tako kot je prikazano.

Električna priključitev

Pozor

Nevarnost poškodb izdelka! Prepričajte se, ali 
električna napetost ustreza napetosti, 
natisnjeni na zadnji ali spodnji strani radio ure.
Nevarnost električnega udara! Pri odklapljanju 
električnega napajalnika vedno izvlecite vtič iz 
vtičnice. Nikoli ne vlecite kabla.
Uporabljajte samo električni napajalnik AC, ki 
ga je navedel proizvajalec ali je bil priložen tej 
napravi.

Opomba

Tipska ploščica je na dnu radio ure.

Nastavitev časa

Opomba

Čas lahko nastavite samo v stanju pripravljenosti.

1 V stanju pripravljenosti pritisnite in 
pridržite SET TIME za več kot dve 
sekundi.

2 Pritisnite     TUN     in izberite obliko 
zapisa < 24 HR > ali < 12 HR, nato 
pritisnite SET TIME, da potrdite.

3 Pritisnite za nastavitev ure in MIN za 
nastavitev minut, nato pritisnite SET 
TIME, da potrdite.

4 Pritisnite     TUN     za nastavitev dneva, 
meseca in leta [DD-MM-YY], nato 
pritisnite SET TIME, da potrdite.

5 Pritisnite     TUN     in izberite <UPDATE 
FROM RADIO> ali <NO UPDATE>, nato 
pritisnite SET TIME, da potrdite.
Prikaže se [SAVED] in čas je nastavljen.

Vklop
Pritisnite       , da vklopite radio uro.

Naprava preklopi na nazadnje 
izbrani vir.

Za preklop v način pripravljenosti znova 
pritisnite      .

Prikaže se ura v realnem času.

Opomba

• Ta izdelek preklopi v način pripravljenosti 
po 15 minutah nedejavnosti.
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4 Poslušanje 
radia DAB+

Nastavitev radijskih postaj 
DAB+
1 Pritisnite      , da vklopite radio uro.

Pritisnite SOURCE in izberite način DAB.

Prikaže se [DAB] za dve sekundi in 
vklopi se ikona DAB.

Enota nastavi nazadnje nastavljeno 
postajo in prikaže se ima postaje.

Pri prvi uporabi se prikaže [PRESS 
SELECT TO SCAN].

Pritisnite SCAN/SELECT.

Naprava samodejno shrani vse 
radijske postaje DAB+ in oddaja prvo 
razpoložljivo postajo.

Postaja se shrani v radijski 
sprejemnik. Ko naslednjič vklopite 
radijski sprejemnik, se iskanje postaj 
ne izvede.

Če ni najdena nobena postaja DAB+, 
se prikaže [NO SIG] (ni signala DAB+).

2

3

Za nastavitev postaje s seznama 
razpoložljivih postaj:

V načinu DAB pritiskajte     TUN     za 
pomikanje po razpoložljivih postajah 
DAB+. 

Samodejno shranjevanje 
radijskih postaj DAB+ 
V načinu DAB pritisnite in pridržite 
SCAN/SELECT za več kot dve sekundi.

Naprava samodejno poišče in shrani 
vse razpoložljive radijske postaje DAB+ 
in oddaja prvo razpoložljivo postajo.

Namig

Med tem postopkom ni bila shranjena med 
prednastavitve nobena radijska postaja DAB +.
V oddajanje DAB + bodo dodane nove postaje 
in storitve. Za omogočanje novih postaj in 
storitev DAB + redno izvajajte iskanje vseh 
postaj.

Ročno shranjevanje 
radijskih postaj DAB+

Opomba

Shranite lahko največ 20 radijskih postaj 
DAB+.

1 Nastavite radijsko postajo DAB+.
2 Pritisnite in pridržite PRESET za več kot 

dve sekundi, da aktivirate način 
programiranja.

3 Pritisnite     TUN     da izberete številko.
4 Pritisnite PRESET da potrdite.
5 Ponovite korake od 1 do 4, če želite 

shraniti več radijskih postaj DAB+.

Opomba

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

Izbira prednastavljene 
radijske postaje DAB+
1 V načinu DAB pritisnite PRESET.
2 Pritisnite     TUN     da izberete 

prednastavljeno radijsko postajo, 
nato pritisnite SELECT, da potrdite.

Prikaz informacij DAB+
Med poslušanjem radia DAB+ pritisnite 
MENU/INFO da se premaknete do 
naslednjih informacij (če so na voljo):



Za ročno nastavitev postaje:

V načinu radia FM večkrat pritisnite
    TUN     in izberite frekvenco.

5 Poslušanje 
radia FM
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Ime postaje
Dynamic Label Segment (Segment 
dinamičneoznake – DLS)
Moč signala
Vrsta programa (PTY)
Ime skupine
Kanal in frekvenca
Število napak v signalu
Bitna hitrost in stanje zvoka
Čas
Datum

V načinu DAB pritisnite in pridržite 
MENU/INFO za več kot dve sekundi, da 
odprete meni DAB.
Pritisnite     TUN     za premikanje po 
možnostih menija:

[Scan]: iskanje vseh razpoložljivih 
radijskih postaj DAB+.
[Manual]: ročna nastavitev določenega 
kanala/frekvence in dodajanje na 
seznam postaj.
[DRC]: dodajanje ali odstranjevanje 
stopnjo kompenzacije za razlike v 
dinamičnem obsegu med radijskimi 
postajami.
[Prune]: odstranjevanje vseh 
neveljavnih postaj s seznama postaj.
[System]: prilagajanje sistemskih 
nastavitev.

Da izberete možnost, pritisnite SELECT.
Ponovite korake od 2 do 3, če je pod 
možnostjo na voljo podmožnost.

Uporaba menija DAB+

1

2

3
4

[System]
[Reset]: ponastavitev vseh nastavitev na 
tovarniško privzete nastavitve.
[SW VER] (software version): različica 
programske opreme naprave.
[Language]: nastavitev jezika sistema 
(angleščina/nemščina/italijanščina/ 
francoščina/norveščina/nizozemščina).

Opomba

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

Opomba

Radio uro hranite proč od drugih elektronskih 
naprav, da preprečite radijske motnje.
Za boljši sprejem anteno FM v celoti razširite in 
prilagodite njen položaj. 

Nastavitev radijskih postaj FM
1 Pritisnite       , da vklopite radio uro.

Večkrat pritisnite SOURCE, da izberete 
radio FM.

Prikaže se [FM] za dve sekundi in 
vklopi se ikona FM.

Enota nastavi nazadnje nastavljeno 
postajo.

Pritisnite in pridržite     TUN     za več 
kot dve sekundi.

Radio ura samodejno nastavi postajo 
z močnim sprejemom.

Ponovite 3. korak za nastavitev več 
radijskih postaj.

2

3

4

Samodejno shranjevanje 
radijskih postaj FM
V načinu radia FM pritisnite in pridržite 
SCAN za več kot dve sekundi.

Naprava samodejno shrani vse 
razpoložljive radijske postaje FM in 
oddaja prvo postajo.
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Opomba

Shranite lahko največ 20 radijskih postaj FM.

1 Nastavite radijsko postajo FM.

Pritisnite in pridržite PRESET za več 
kot dve sekundi, da aktivirate način 
programiranja.

Večkrat pritisnite     TUN     da izberete 
številko.

Znova pritisnite PRESET, da potrdite.

Ponovite korake od 1 do 4, če želite 
shraniti več radijskih postaj FM.

2

3

4
5

Namig

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

1 V načinu radia FM pritisnite PRESET.
Večkrat pritisnite     TUN     da izberete 
prednastavljeno radijsko postajo, nato 
pritisnite SELECT, da potrdite.

2

Prikaz informacij RDS
RDS (Radio Data System) je storitev, ki 
omogoča radijskim postajam FM prikaz 
dodatnih informacij.

Med poslušanjem večkrat pritisnite 
MENU/INFO da se premaknete do 
naslednjih informacij (če so na voljo):

frekvenca postaje
ime postaje
ime programa

Uporaba menija FM

1 V načinu radia FM pritisnite in pridržite 
MENU/INFO za več kot dve sekundi, da 
odprete meni FM.

Pritisnite     TUN     za premikanje po 
možnostih menija:

[Audio]: izbira možnosti Stereo ali 
Mono.
[Scan]: nastavitve iskanja.
[System]: prilagajanje sistemskih 
nastavitev.

Da izberete možnost, pritisnite SELECT.

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

2

3
4

[Scan] (nastavitev iskanja)
[All] (vse postaje): iskanje vseh 
razpoložljivih radijskih postaj FM.
[Strong] (samo postaje z močnim 
signalom): iskanje samo radijskih postaj 
FM z močnim signalom.

[System]
[Reset]:ponastavitev vseh nastavitev na 
tovarniško privzete nastavitve.
[SW version]: različica programske 
opreme naprave.
[Language ]: nastavitev jezika sistema 
(angleščina/nemščina/italijanščina/ 
francoščina/norveščina/nizozemščina).

Izbira prednastavljene 
radijske postaje

Ročno shranjevanje 
radijskih postaj FM
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6 Bluetooth

Opomba

Učinkovit doseg delovanja med to enoto in 
napravo, omogočeno prek vmesnika 
Bluetooth, je približno 10 metrov (33 čevljev).
Morebitne ovire med to enoto in napravo, 
omogočeno prek vmesnika Bluetooth,
lahko zmanjša doseg delovanja.

Predvajanje iz naprav, 
omogočenih prek vmesnika 
Bluetooth
1 Večkrat pritisnite SOURCE, da izberete 

način Bluetooth.

Utripata [BT] in     .

Ko se na vaši napravi prikaže [Philips 
R7705], ga izberite, da začnete 
seznanjanje in vzpostavljanje 
povezave. Če je treba, vnesite privzeto 
geslo »0000«.

2

Philips R7705

Če ne uspete najti »Philips R7705« ali 
seznanjanje s to enoto ni mogoče, 
pritisnite in pridržite    za več kot dve 
sekundi, da preklopite v način 
seznanjanja.

Ko je povezava uspešno vzpostavljena, 
se vklopita [BT] in     in zaslišali boste 
zvočni signal seznanjanja.

Predvajajte zvok na povezani napravi.

Zvok se pretaka iz naprave, omogočene 
prek povezave Bluetooth, v to enoto.

3

Če želite prekiniti povezavo z napravo, 
omogočeno prek vmesnika Bluetooth, 
izklopite Bluetooth v svoji napravi.

7 Druge funkcije

Nastavitev časovnika alarma

Nastavitev alarma

Opomba

Alarm lahko nastavite samo v stanju 
pripravljenosti.
Prepričajte se, ali ste pravilno nastavili uro.

1 V stanju pripravljenosti pritisnite in 
pridržite AL1 ali AL2 za več kot dve 
sekundi, da nastavite čas alarma.

Pritisnite HR za nastavitev ure in MIN za 
nastavitev minut, nato pritisnite AL1 ali 
AL2, da potrdite.

Pritisnite     TUN     za nastavitev vrste 
alarma (dnevno, enkrat, ob delavnikih 
ali ob koncih tedna), nato pritisnite AL1 
ali AL2, da potrdite.

Pritisnite     TUN     za nastavitev vira 
alarma (BT, DAB, FM ali zvočni signal), 
nato pritisnite AL1 ali AL2, da potrdite.

Pritisnite     TUN     za nastavitev ravni 
glasnosti, nato pritisnite AL1 ali AL2, da 
potrdite.

2

3

4

5

Namig

Naprava zapusti način nastavitve alarma, ko 
je nedejavna 15 sekund.

Pritisnite AL1 ali AL2, da omogočite ali 
onemogočite časovnik alarma.

Če je aktiviran časovnik alarma, se vklopi 
indikator za alarm.
Če je časovnik alarma onemogočen, se 
indikator za alarm izklopi.
Alarm ponovi zvonjenje naslednji dan.
Za prekinitev alarma pritisnite ustrezno 
AL1 ali AL2.

Omogočanje/onemogočanje 
časovnika alarma
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Brezžično polnjenje 
pametnega telefona 
Postavite pametni telefon na brezžično 
polnilno podlogo; aktivira se brezžično 
polnjenje.

Prikaže se    .

Če je zaznan tuj predmet, začne 
utripati    .

Polnjenje prek vrat USB 

Napolnite zunanjo napravo USB prek 
vrat USB na zadnji strani enote.

5 V 1 A

Nastavitev dremeža

Ko se oglasi alarm, pritisnite SNOOZE.
Alarm preloži zvonjenje za devet 
minut.

Nastavitev časovnika za spanje
Ta radio ura lahko po vnaprej nastavljenem 
času samodejno preide v stanje 
pripravljenosti.

Večkrat pritisnite SLEEP in izberite 
obdobje (v minutah).

Radio ura po vnaprej nastavljenem 
času samodejno preide v stanje 
pripravljenosti.

Za onemogočanje časovnika za spanje:
Večkrat pritisnite SLEEP, dokler se ne 
prikaže [OFF] (izklopljeno).

Nastavitev glasnosti
Med poslušanjem pritisnite - VOL +, da 
nastavite glasnost.

Nastavitev svetlosti zaslona

Večkrat pritisnite BRIGHTNESS, da 
nastavite svetlost zaslona.

HIGH (visoka)
MED (srednja)
LOW (nizka)
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Splošne informacije

Napajanje 
izmeničnega 
toka (električni 
napajalnik*)

Blagovna znamka: Philips;
Napajalnik 1:
Model: SEW0902800P;
Vhod: 100–240 V~, 50/60 
Hz, 1,0 A;
Izhod: 9 V      2,8 A, 25,2 W
Napajalnik 2:
Model: 
AS340-090-AD280;
Vhod: 100–240 V~, 50/60 
Hz, 1,2A;
Izhod: 9 V     2,8 A, 25,2 W

Podpora Samsung hitro 
polnjenje 9 W

Izhod za 
polnjenje USB 5 V  1,0 A

Poraba energije 
med delovanjem <17,1 W

Poraba energije 
v stanju 
pripravljenosti

<1 W

Dimenzije
(Š x V x G) 153 x 68x 153 mm

Teža (glavna 
enota) 606 g

8 Podatki o 
izdelku

Opomba

Nazivna izhodna moč 2 W x 2 RMS

Sprejemnik
Obseg uglaševanja FM: 87,50–108,00 Mhz

DAB: 174.928–
239.200 Mhz

Frekvenca sprejema 50 KHz

Občutljivost
– Mono, 26 dB 
razmerje signal/šum

< 22 dBf

– Stereo, 46 dB 
razmerje signal/šum

< 51,5 dBf

Skupno harmonično
popačenje

<3 %

Razmerje signal/šum  > 50 dBA

Bluetooth

Različica Bluetooth V5.0

2.402 GHz–2.480 GHz

*zamenljiv, 3 pini BS 1363-1 in 2 pina en 50075

Ojačevalnik

Podatki o izdelku se lahko spremenijo brez predhodnega 
obvestila.

Frekvenca 
vmesnika Bluetooth

Brezžično 
polnjenje
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Nastavitev ure/alarma izbrisana

Napajanje je prekinjeno ali se je 
odklopil priključek za napajanje.

Ponastavite uro/alarm.

Slaba kakovost zvoka prek 
povezave Bluetooth.

Sprejem signala Bluetooth je slab. 
Napravo, omogočeno prek vmesnika 
Bluetooth, približajte tej enoti ali 
odstranite oviro med njima.
Funkcija Bluetooth v vaši napravi ni 
omogočena. Za več informacij o tem, 
kako omogočiti Bluetooth, glejte 
uporabniški priročnik svoje naprave.
Ta enota je povezana z drugo napravo, 
omogočeno prek vmesnika Bluetooth. 
Prekinite povezavo in poskusite znova.

9 Odpravljanje 
težav

Opozorilo

Nikoli ne odstranjujte ohišja izdelka.

Če želite ohraniti veljavnost garancije, 
nikoli sami ne popravljajte naprave.
Če pri uporabi naprave pride do težav, 
preverite naslednje točke, preden zaprosite 
za servis. Če težave ne odpravite, obiščite 
Philipsovo spletno stran 
(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 
izmeničnega toka naprave pravilno 
priključen.
Prepričajte se, ali je v električni 
vtičnici AC napajanje.

Ni zvoka

Nastavite glasnost.

Naprava se ne odziva

Izključite in znova vključite električni 
napajalnik izmeničnega toka, nato 
znova vklopite napravo.

Slab sprejem radijskega signala

Radio uro hranite proč od drugih 
elektronskih naprav, da preprečite 
radijske motnje.

Anteno v celoti razširite in prilagodite 
njen položaj.

Alarm ne deluje.

Nastavite uro/alarm pravilno.



10 Obvestilo

12 SL

Morebitne spremembe te naprave, ki jih 
družba MMD Hong Kong Holding Limited ni 
izrecno odobrila, lahko razveljavijo pristojnost 
uporabnika za upravljanje opreme. Družba TP 
Vision Europe BV izjavlja, da je ta izdelek 
skladen z bistvenimi zahtevami in ostalimi 
relevantnimi pogoji Direktive 2014/53/EU. 
Izjava o skladnosti je na voljo na spletnem 
mestu www. philips.com/support. 

Ta izdelek ustreza zahtevam Evropske 
skupnosti za motnje radijskega signala. 

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

Ta simbol pomeni, da se izdelka ne sme zavreči 
med gospodinjske odpadke in ga je treba 
predati na ustrezno zbirno mesto za 
recikliranje. Upoštevajte krajevne predpise ter 
izdelka in akumulatorjev za ponovno polnjenje 
nikoli ne odlagajte med običajne gospodinjske 
odpadke. Ustrezno odlaganje odsluženih 
izdelkov in akumulatorjev za ponovno 
polnjenje preprečuje negativne posledice za 
človekovo zdravje in okolje.

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.
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