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1 Важно

••
••
••

Безопасност
Предупреждение
••
••
••
••
••

••
••
••

••
••
••

••
••

••

2

Никога не премахвайте корпуса на това интернет
радио.
Никога не използвайте смазка върху никоя част
на това интернет радио.
Никога не поставяйте това интернет радио върху
други електроуреди.
Дръжте това интернет радио далеч от пряка
слънчева светлина, гол пламък или горещина.
Погрижете се винаги да имате лесен достъп до
захранващия кабел, щепсела или адаптера, за
да можете да изключите интернет радиото от
захранването.

Прочетете и следвайте тези инструкции.
Погрижете се около продукта да има
достатъчно пространство за вентилация.
Обърнете се към квалифициран сервизен
персонал за всички сервизни услуги.
Сервизно обслужване е необходимо, когато
интернет радиото е било повредено по
някакъв начин, например ако захранващият
кабел или щепселът са повредени, ако
е разлята течност или в интернет радиото
са попаднали предмети, интернет радиото
е било изложено на дъжд или влага, не
работи нормално или е било изпускано.
Използвайте само приставки/аксесоари,
посочени от производителя
Използвайте само захранващите блокове,
посочени в потребителското ръководство.
Изключвайте този продукт от контакта по
време на гръмотевични бури или когато не
се използва за дълги периоди от време.
Продуктът не бива да се излага на капки
или пръски от течности.
Не поставяйте никакви източници на
опасност върху продукта (например
предмети пълни с течност, запалени свещи).
Когато щепселът на адаптера Direct Plug-in
се използва като устройство за изключване,
устройството за изключване трябва да
остане лесно достъпно за работа.
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Не използвайте този уред близо до вода.
Монтирайте в съответствие с инструкциите
на производителя.
Не монтирайте в близост до източници
на топлина като радиатори, климатици,
готварски печки или други уреди
(включително усилватели), които генерират
топлина.

2 Вашето
интернет
радио
Честита нова покупка и привет от Philips! За да
се възползвате максимално от поддръжката,
предлагана от Philips, регистрирайте своя
продукт на www.philips.com/welcome.

Въведение
С това радио можете да:
•• слушате интернет радио през мрежова
връзка;
•• слушате FM радио и радио с Digital Audio
Broadcasting+ (DAB+);
•• възпроизвеждате аудио от устройства
с Bluetooth;
•• използвате телефона, таблета или
компютъра си като дистанционно
управление за Spotify;
•• разбирате колко е часът и да задавате две
аларми;
•• зареждате мобилното си устройство
с безжичното зарядно за телефон или USB.

Какво има в кутията
Проверете и идентифицирайте съдържанието
на пакета:
•• Интернет радио
•• Адаптер за захранване
•• Ръководство за бърз старт
•• Листовка за безопасност и гаранция
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Общ преглед на интернет

радиото
••
••
••
••
••
••

Включване на радиото.
Превключване към режим на готовност.
Копче SELECT
Завъртете по часовниковата стрелка
или обратно на часовниковата стрелка,
за да настроите радиостанциите.
Завъртете по часовниковата стрелка или
обратно на часовниковата стрелка, за
да навигирате през списъка с менюта.
Натиснете, за да потвърдите дадена
селекция.
Натиснете и задръжте за автоматично
сканиране на всички станции в режим
„FM тунер“.

SOURCE
•• Натиснете, за да влезете в менюто за
източник.
MENU
В режим на работа дава достъп до
най-горното меню.
•• Натиснете и задръжте за показване на
информация в режим FM/DAB.
••

••
••

••
••
••
4
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Копче VOL/MUTE
Въртете, за да регулирате силата на звука.
Натиснете, за да заглушите или
пуснете звука.
ПРЕДИШНА
В режим Bluetooth: Натиснете за
прескачане към предишната песен.
В режим „Тунер“: Натиснете за
прескачане към предишната
предварително настроена станция.
В режим „Тунер“: Натиснете и
задръжте за намаляване на честотата,

докато бъде открита станция.
••
••

PRESET
Запаметяване на радиостанции.
Показване на списъка с
предварително настроени станции.

NEXT
В режим Bluetooth: Натиснете за
прескачане към следващата песен.
•• В режим „Тунер“: Натиснете за
прескачане към следващата
предварително настроена станция.
•• В режим „Тунер“: Натиснете и
задръжте за увеличаване на честотата,
докато бъде открита станция.
Екран с дисплей
•• Показва текущото състояние.
Радиоантена/Wi-Fi антена
•• Подобрява приема на радиосигнал.
•• Подобрява приема на Wi-Fi.
USB слот (само за зареждане)
•• Зареждане на външно устройство
(DC 5 V 1 A).
DC IN
•• Свързване на променливотоков
захранващ адаптер.
Подложка за безжично зареждане Qi
•• Безжично зареждане на смартфон.
••

3 Първи стъпки
Винаги следвайте инструкциите в тази глава в
тяхната поредност.

Подготовка на
радиоантената
За по-добър радио обхват разгънете докрай
антената и регулирайте позицията ѝ.
Забележка
••

За да предотвратите смущения, разположете
антената възможно най-далеч от всякакви други
източници на излъчване.

Свързване към захранване
Внимание
••

••

1

Риск от повреда на продукта! Уверете се, че
напрежението на захранването отговаря на
напрежението на гърба или дъното на интернет
радиото.
Риск от токов удар! Когато вадите AC щепсела,
винаги хващайте самия щепсел. Никога не
дърпайте кабела.

Свържете адаптера за захранване към:
•

гнездото DC IN на гърба на радиото и
към контакта.
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Извършване на
първоначална настройка
••

Когато радиото бъде включено за първи
път, на панела на дисплея се появява [Setup
Wizard]. Следвайте инструкциите по-долу, за да
конфигурирате някои основни настройки.
За да слушате интернет радиото, първо трябва
да настроите Wi-Fi връзка. Wi-Fi Protected Setup
(WPS) е стандарт, създаден от Wi-Fi Alliance
за лесно изграждане на защитена безжична
домашна мрежа. Ако безжичният ви рутер
поддържа WPS, можете бързо и сигурно да
свържете радиото към рутера чрез един от
двата метода за настройка: Конфигурация
с натискане на бутон (PBC) или чрез персонален
идентификационен номер (PIN). Когато няма
поддръжка на WPS, има друга опция за
свързване на радиото към безжичния рутер.
Забележка
••
••
••

1

2
3
4
5
6

••
••

••

6

Преди да се свържете към мрежа, се запознайте
с мрежовия рутер.
Уверете се, че домашната ви Wi-Fi мрежа е
включена.
За по-добър Wi-Fi обхват завъртете и регулирайте
позицията на Wi-Fi антената.

7

Когато се покаже [Setup wizard], завъртете
копчето SELECT, за да изберете [YES]
и да започнете настройката. Ако изберете
[NO], следващия път ще бъде поискано да
пуснете съветника.

8

Натиснете копчето SELECT за потвърждаване.
Показва се [12/24 hour format],

9

Повторете стъпки от 3 до 4, за да изберете
[YES] и да държите мрежата свързана.
Повторете стъпки от 3 до 4 за избор на
регион на WLAN.
Радиото започва автоматично да търси
безжични мрежи.
Показва се списък на наличните Wi-Fi
мрежи.
Повторете стъпки 3 до 4 за избор на Wi-Fi
мрежа.
Натиснете копчето SELECT, за да изберете
опция за свързване на безжичния ви рутер

••

Завъртете копчето SELECT, за да изберете
12- или 24-часов формат.
Натиснете копчето SELECT за потвърждаване.

Показва се списъкът за автоматично
актуализиране

Повторете стъпки от 3 до 4, за да изберете
дали часът да се синхронизира
с радиостанциите.
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[Update from DAB]: синхронизиране
на часа с DAB станции.
[Update from FM]: синхронизиране на
часа с FM станции.
[Update from Network]: синхронизиране
на часа с интернет радиостанции.
Ако е избрано [Update from
Network], повторете стъпки от 3 до 4,
за да зададете часовата зона, след
което повторете стъпки от 3 до 4, за
да зададете лятно часово време.
[No update]: деактивира
синхронизирането на часа.
Ако е избрано [No update],
повторете стъпки от 3 до 4, за да
настроите датата и часа.

••

[Push Button]: изберете тази опция,
ако безжичният ви рутер поддържа
WPS и метода за настройка PBC. Ще
получите подкана да натиснете бутона
за свързване на рутера и след това да
натиснете [OK], за да продължите.
[Pin]: изберете тази опция, ако
безжичният ви рутер поддържа WPS
и метода за настройка PIN. Радиото
генерира 8-цифрен код, който можете
да въведете в рутера.

••

[Skip WPS]: изберете тази опция, ако
безжичният ви рутер не поддържа
WPS. Получавате подкана да въведете
паролата за вашата Wi-Fi мрежа.

Включване
••

10 Както е указано на панела на дисплея,

натиснете бутона WPS или въведете PIN
кода на безжичния ви рутер, или въведете
паролата за свързване към мрежата ви
(показаните опции зависят от типа на вашата
мрежа и използваната мрежова защита).
•• Когато въвеждате паролата за мрежата,
за да изберете знак, завъртете копчето
SELECT, след което натиснете копчето
SELECT за потвърждаване.

Натиснете .
Радиото превключва към последния
избран източник.

Превключване към режим на
готовност
••

Натиснете отново.
Панелът на дисплея потъмнява.

Показват се часът и датата (ако са
настроени).
Забележка
••

••
••
••
••
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За отмяна завъртете копчето SELECT и
изберете [CANCEL].
За да потвърдите въведеното, завъртете
копчето SELECT и изберете [OK].
За да изтриете въведеното, завъртете
копчето SELECT и изберете [BKSP].
За да излезете от процеса, натиснете .
Ако е установена мрежова връзка,
се показва [Connected].

Меню за източник
Натиснете
източник.

••

, за да влезете в менюто за

Когато се появи [Setup wizard completed],
натиснете OK, за да излезете от настройването.

Съвет
••

Ако системата бездейства 15 минути, радиото
автоматично превключва в режим на готовност.

Операции някои Wi-Fi рутери може да се наложи
да задържите бутона WPS за свързване с Wi-Fi.
За подробности вижте потребителските
ръководства на конкретните рутери.
За да пуснете отново съветника за настройка,
изберете меню [System Settings] > [ Setup
Wizard] (вижте глава „Използване на менюто
за системни настройки“).

Интернет радио
1
2

Завъртете копчето SELECT, за да изберете
източника.
Натиснете копчето SELECT за
потвърждаване на избора.
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4 Слушане на
интернет
радио

••
••

••

Радиото може да възпроизвежда хиляди
радиостанции и подкасти от целия свят през
интернет връзката.

Използване на менюто в
режим за интернет радио
След като интернет връзката бъде установена,
ще видите показан списък със станциите.
Изберете някоя, за да започнете излъчването.
Забележка
••
••

1

2
3

8

Уверете се, че домашната ви Wi-Fi мрежа е
включена.
За по-добър Wi-Fi обхват завъртете и регулирайте
позицията на Wi-Fi антената.

Натиснете
SOURCE, за да изберете
режим [Internet radio].
Радиото започва да се свързва
с предходно свързаната мрежа и
след това се настройва на последната
слушана от вас интернет радиостанция.
Ако не е била установена мрежова
връзка преди това, радиото
автоматично започва да търси
безжични мрежи (Вижте раздел
„Първи стъпки“ > „Извършване
на първоначална настройка“
или „Използване на менюто за
системни настройки“ > „Регулиране
на мрежовите настройки“, за да
установите мрежова връзка).
Натиснете

MENU за достъп до менюто.

Натиснете копчето SELECT, за да
превъртите опциите на менюто:

BG
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[Station list]: намерете желана
интернет радиостанция.
[System settings]: регулиране на
системните настройки (една и съща
опция на менюто за всички работни
режими. Вижте глава „Използване на
менюто за системни настройки“ за
подробности).
[Main menu]: достъп до главното меню
(една и съща опция на менюто за
всички работни режими. Вижте глава
„Използване на главното меню“ за
подробности).

За да изберете опция, натиснете копчето
SELECT.
Повторете стъпки от 3 до 4, ако под някоя
от опциите са налични под-опции.
•• За да се върнете към предишното
меню, натиснете .

[Station list]
•• [Stations]:
•• [History]: разглеждайте интернет
радиостанции по хронология.
•• [Search]: търсете интернет
радиостанции. За да търсите,
завъртете копчето SELECT и
въведете ключова дума чрез
избиране на знаци, след което
натиснете копчето SELECT, за да
продължите.
•• [Location]: разглеждайте интернет
радиостанции по местоположение.
•• [Popular]: слушайте найпопулярните станции в интернет.
•• [Discover]: слушайте списък
за откриване на интернет
радиостанции.

Запаметяване на
интернет радиостанции
Забележка
••

1
2
3
4

Можете да запаметите максимум 20 интернет
радиостанции.

Показване на
информация за интернет
радио
Докато слушате интернет радио, натискайте и
задържайте , за да превъртите през следната
информация (ако има такава):

В режим „Интернет радио“, настройте на
някоя интернет радиостанция.

Описание на станцията
Жанр и местоположение на станцията

Натиснете и задръжте
PRESET за две
секунди.
Показва се списъкът с предварително
настроени станции.

Кодек и честота на семплиране
Буфер за възпроизвеждане
Дата

Завъртете копчето SELECT, за да изберете
номер на предварително настроена станция:
Натиснете копчето SELECT за потвърждаване.
Показва се Preset stored (Настройката
запаметена).
Станцията се запаметява на избраната
позиция.

Забележка
••
••

Ако в рамките на 15 секунди не бъде натиснат
никой бутон, менюто излиза.
Списъците със станции и подменютата може да
се променят от време на време и да варират на
различните местоположения.

Избор на предварително
настроена интернет
радиостанция
В режим „Интернет радио“:

1
2
3

Натиснете

PRESET.

Завъртете копчето SELECT, за да изберете
номер.
Натиснете копчето SELECT за
потвърждаване.

BG
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5 Слушане на
подкасти

6 Слушане на
Spotify

1

Използвайте телефона, таблета или компютъра
си като дистанционно управление за Spotify.

2
3
4
5

10

Натиснете
SOURCE, за да изберете
режим [Podcasts].
Натиснете

MENU за достъп до менюто.

Натиснете копчето SELECT, за да
превъртите опциите на менюто:
За да изберете опция, натиснете копчето
SELECT.
Повторете стъпки от 3 до 4, ако под някоя
от опциите са налични под-опции.
За да се върнете към предишното
меню, натиснете .

BG

Отидете на spotify.com/connect, за да научите как.
Софтуерът Spotify е предмет на лицензи на
трети страни, които се намират тук: www.spotify.
com/connect/third-party-licenses/

7 Слушане на
DAB радио

Запаметяване на DAB
радиостанции
Забележка
••

Настройване на DAB
радиостанции
При първото избиране на режим DAB радио,
или ако списъкът със станции е празен, радиото
автоматично извършва пълно сканиране.
Натиснете
SOURCE, за да изберете
режим [DAB radio].
Показва се [Scanning] (Сканиране).
Радиото сканира и автоматично
запаметява всички DAB радиостанции,
след което излъчва първата налична
станция.
Списъкът със станции се запаметява
в радиото. При следващото включване
на радиото няма да се извършва
сканиране за станции.
За да настроите станция от списъка
с наличните станции:
••

••

1
2
3
4

Можете да запаметите максимум 20 интернет
радиостанции.

В режим DAB, настройте на някоя DAB
радиостанция.
Натиснете и задръжте
PRESET за две
секунди.
Показва се списъкът с предварително
настроени станции.
Завъртете копчето SELECT, за да изберете
номер на предварително настроена
станция.
Натиснете копчето SELECT за
потвърждаване.
Показва се Preset stored (Настройката
запаметена).
Станцията се запаметява на избраната
позиция.

В режим DAB натиснете копчето SELECT,
за да навигирате през наличните DAB
станции.
Съвет

••

От време на време е възможно станциите
да се променят. За да актуализирате списъка
със станции, изберете менюто [Scan], за да
извършите пълно сканиране.

BG
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Избор на предварително
настроена DAB
радиостанция
В режим DAB имате два начина да изберете
предварително зададена радиостанция.
Вариант А:

1
2

3

Натиснете

Използване на менюто
в режим DAB
1

2

В режим DAB натиснете и задръжте
MENU, за да влезете в меню DAB.
Натиснете копчето SELECT, за да
превъртите опциите на менюто:

PRESET.

Завъртете копчето SELECT, за да изберете
номер.
Натиснете копчето SELECT за
потвърждаване.

••

Вариант Б:
•• Натиснете
за прескачане към
предишната/следващата предварително
настроена станция.

••
••

••

••

••

••

••

3
4

12
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[Station list]: показване на всички DAB
радиостанции. Ако не бъде намерена
станция, радиото започва да сканира
DAB станции и да ги добавя към
списъка със станции.
[Scan]: сканиране и запаметяване на
всички налични DAB радиостанции.
[Manual tune]: ръчно настройване на
определен канал/честота и добавяне
към списъка със станции.
[Prune invalid]: премахва всички
невалидни станции от списъка със
станции.
[DRC]: компресиране на динамичния
обхват на радиосигнала, за да се
увеличи силата на тихите звуци и да се
намали силата на шумните звуци.
[Station order]: позволява ви да
определите как да се подреждат
станциите при превъртане на списъка
със станции.
[System settings]: регулиране на
системните настройки (вижте глава
„Използване на менюто за системни
настройки“).
[Main menu]: достъп до главното меню
(вижте глава „Използване на главното
меню“).

За да изберете опция, натиснете копчето
SELECT.
Повторете стъпки от 2 до 3, ако под някоя
от опциите са налични под-опции.
•• За да се върнете към предишното
меню, натиснете .

[Prune invalid]
•• [YES]: премахва всички невалидни
станции от списъка със станции.
•• [No]: връща се към предишното меню.
[DRC]
••

••
••

[DRC high]: включва DRC на високо
ниво (опцията по подразбиране,
препоръчителна за шумна среда).
[DRC low]: включва DRC на ниско ниво.
[DRC off]: изключва DRC.

[Station order]
•• [Alphanumeric]: подрежда станциите
по азбучен ред (настройка по
подразбиране).
•• [Ensemble]: изброява групите станции,
които се излъчват заедно в една и съща
група (напр. BBC или South Wales Local).
•• [Valid]: първо се изброяват валидните
станции, а след това и тези извън ефир.
Забележка
••

Ако в рамките на 15 секунди не бъде натиснат
никой бутон, менюто излиза.

Показване на DAB
информация
Докато слушате DAB радио, натискайте и
задържайте , за да превъртите през следната
информация (ако има такава):
Име на станция
Сегмент с динамичен етикет (DLS)
Сила на сигнала
Тип на програмата (PTY)
Име на група канали
Честота
Честота на грешките в сигнала
Побитова скорост и състояние на аудио
Кодек
Час и дата
BG

13

8 Слушане на
FM радио
Настройване на FM
радиостанции
1

2

3

Натиснете
SOURCE, за да изберете
режим [FM radio].
Завъртете копчето SELECT по часовниковата
стрелка или обратно на часовниковата
стрелка за настройване на радиостанция
или натиснете и задръжте
две секунди, за да намерите следващата
радиостанция с най-силен сигнал.
Повторете стъпка 2 за настройване на още
радиостанции.

Запаметяване на FM
радиостанции
Забележка
••

1
2
3
4

14

Можете да запаметите максимум 20 FM
радиостанции.

В режим FM, настройте на някоя FM
радиостанция.
Натиснете и задръжте
PRESET за две
секунди.
Показва се списъкът с предварително
настроени станции.
Завъртете копчето SELECT, за да изберете
номер на предварително настроена станция.
Натиснете копчето SELECT за
потвърждаване.
Показва се Preset stored (Настройката
запаметена).
Станцията се запаметява на избраната
позиция.

BG

Автоматично
запаметяване на FM
радиостанции
В „FM режим“ натиснете и задръжте копчето
SELECT.
Устройството запаметява всички налични FM
радиостанции и излъчва първата станция.

Съвет
••

За да премахнете запаметена радиостанция,
запаметете друга станция на нейно място.

Избор на предварително
зададена FM
радиостанция
В режим FM имате два начина да изберете
предварително зададена радиостанция.
Вариант А:

1
2
3

Натиснете

PRESET.

Завъртете копчето SELECT, за да изберете
номер.
Натиснете копчето SELECT за
потвърждаване.

Вариант Б:
Натиснете
за прескачане към
предишната/следващата предварително
настроена станция.

Използване на менюто
в режим FM
1

2

В режим FM натиснете и задръжте
за да влезете в меню FM.
Натиснете копчето SELECT, за да
превъртите опциите на менюто:

••
••
••

••

3
4

MENU,

[Scan setting]
[Audio setting]
[System settings]: регулиране на
системните настройки (вижте глава
„Използване на менюто за системни
настройки“).
[Main menu]: достъп до главното меню
(вижте глава „Използване на главното
меню“).

Показване на RDS
информация
RDS (Radio Data System) е услуга, която
позволява на FM станциите да показват
допълнителна информация.
Ако слушате FM станция с RDS сигнал, ще се
покажат икона за RDS и името на станцията.

1
2

Настройте на някоя станция с RDS.
Натискайте и задържайте , за да
превъртите през следната информация
(ако има такава):
Име на станция
Текстови съобщения по радиото
Вид програма
Честота
Дата

За да изберете опция, натиснете копчето
SELECT.
Повторете стъпки от 2 до 3, ако под някоя
от опциите са налични под-опции.
•• За да се върнете към предишното
меню, натиснете .

[Scan setting]
•• [Strong stations only?]-[YES]:
сканиране само за FM радиостанции
със силен сигнал.
•• [Strong stations only?]-[NO]: сканиране
за всички налични FM радиостанции.
[Audio setting]
•• [Listen in Mono only?]-[YES]: избор на
моно излъчване.
•• [Listen in Mono only?]-[NO]: избор на
стерео излъчване.
Забележка
••

Ако в рамките на 15 секунди не бъде натиснат
никой бутон, менюто излиза.

BG
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9 Използване
на менюто
за системни
настройки
1
2
3
4

В режим на работа натиснете
в най-горното меню.

, за да влезете

Натиснете копчето SELECT за
потвърждаване.
Повторете стъпки 2 до 3 за избор на опция.

••
••
••
••

••

••

••
••
••

[Equaliser]: избиране на режим
„еквалайзер“.
[Network]: позволява ви да установите
мрежова връзка.
[Time/Date]: задаване на час и дата.
[Language]: избиране на език на
системата.
[Factory Reset]: нулиране на
радиото до фабричния му статус по
подразбиране.
[Software update]: проверка на
информацията за актуализиране на
софтуера.
[Setup wizard]: инструктира ви за
извършване на първоначалната
настройка.
[Info]: преглед на версията на софтуера.
[Privacy policy]: преглед на
уведомлението за поверителност.
[Backlight]: регулиране на настройките
за подсветка.

Забележка

16

1
2

Въртете копчето SELECT, за да изберете
[System settings].

••

••

Регулиране на
мрежовите настройки

Ако в рамките на 15 секунди не бъде натиснат
никой бутон, менюто излиза.

BG

Изберете [System settings] > [Network].
Завъртете копчето SELECT, за да изберете
опция или под-опция, след което натиснете
копчето SELECT за потвърждаване.
•• [Network wizard]: напътства ви за
установяване на мрежова връзка.
•• [PBC Wlan setup]: изберете тази опция,
ако безжичният ви рутер поддържа
WPS и метода за настройка PBC.
•• [View settings]: преглед на текущата
информация за мрежата.
•• [Manual settings]:
•• [DHCP enable]: автоматично
разпределяне на IP адрес.
•• [DHCP disable]: ръчно
разпределяне на IP адрес.
•• [NetRemote PIN Setup]: настройване
на парола за отдалечено влизане
в мрежата.
•• [Network profile]: показва списък на
мрежите, запаметени от радиото.
•• [Clear network settings]: изчистване на
мрежовите настройки.
•• [Keep network connected?]: избор дали
връзката с мрежата да се поддържа.

Задаване на час/дата
1
2

Изберете [System settings] > [Time/Date].
Завъртете копчето SELECT, за да изберете
опция или под-опция, след което натиснете
копчето SELECT за потвърждаване.

••
••

[Set Time/Date]: задаване на час и дата.
[Auto update]:
•• [Update from DAB]: синхронизиране
на часа с DAB станции.
•• [Update from FM]: синхронизиране
на часа с FM станции.

[Update from Network]:
синхронизиране на часа с интернет
радиостанции.
•• [No update]: деактивира
синхронизирането на часа.
[Set format]: задаване на 12/24-часов
формат.
[Set timezone]: задаване на часова зона.
[Daylight savings]: активиране или
деактивиране на лятно часово време.
••

••
••
••

1
2

Забележка
••
••

Ако актуализирате часа от DAB или FM, опцията
за лятно часово време няма ефект.
Ако актуализирате от мрежата, задайте часовата
си зона.

Задаване на езика на
системата
2

Изберете [System settings] > [Language].
Показва се списък с езици.
Завъртете копчето SELECT, за да изберете
език на системата, след което натиснете
копчето SELECT за потвърждаване.

Нулиране на всички
настройки
1
2

Изберете [System settings] > [Factory Reset].
Завъртете копчето SELECT, за да изберете
опция, след което натиснете копчето
SELECT за потвърждаване.
•• [Yes]: Нулиране на радиото до
фабричния му статус по подразбиране.
•• [No]: Връща се към предишното меню.

Проверка на
информацията за
актуализиране на софтуера

Завъртете копчето SELECT, за да изберете
опция или под-опция, след което натиснете
копчето SELECT за потвърждаване.
•• [Auto-check setting]: изберете дали
периодично да се проверява за нови
версии на софтуера.
•• [Check now]: проверка за нови версии
на софтуера на момента.
Забележка

••

••

1

Изберете [System settings]> [Software
update].

Ако радиото установи, че е наличен нов
софтуер, то ви пита дали искате да извършите
актуализация. Ако се съгласите, новият софтуер
се изтегля и инсталира.
Преди надграждане на софтуера се уверете,
че радиото е свързано към стабилна
електрозахранваща връзка. Прекъсване на
захранването по време на актуализация на
софтуера може да повреди продукта.

Проверка на софтуерната
версия
••

Изберете [System settings] > [Info].
Показва се текущата версия на
софтуера.

Регулиране настройките
на подсветката
1
2

Изберете [System settings]>[Backlight].
Завъртете копчето SELECT, за да изберете
опция или под-опция, след което натиснете
копчето SELECT за потвърждаване.
•• [Timeout]: изберете период на
изтичане на времето за подсветката на
дисплея.
•• [On level]: изберете ниво на яркост за
подсветката.
•• [Dim level]: изберете ниво на яркост на
дисплея между средна, ниска
и изключена.
BG
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10 Използване
на главното
меню

1

Изберете [Main menu] > [Alarms].

2

Натиснете OK, за да продължите.

1

3

2
3
4

В режим на работа натиснете
влезете в най-горното меню.

, за да

Въртете копчето SELECT, за да изберете
[Main menu].
Натиснете копчето SELECT за
потвърждаване.
Повторете стъпки 2 до 3 за избор на
опция.
•• [Internet radio]: избор на режим
„Интернет радио“.
•• [Podcasts]: избор на режим „Подкасти“.
•• [Spotify]: избор на режим „Spotify“.
•• [DAB]: избор на режим „DAB“.
•• [FM]: избор на режим „FM“.
•• [Bluetooth]: избор на режим „Bluetooth“.
•• [Sleep] (Заспиване): задаване на
таймер за заспиване.
•• [Alarms]: Задаване на таймер с аларма.
•• [System settings]: регулиране на
системните настройки (вижте глава
„Използване на менюто за системни
настройки“).
Забележка

••
••

Ако в рамките на 15 секунди не бъде натиснат
никой бутон, менюто излиза.
Можете също така да натиснете бутона SOURCE, за
да изберете режим: Интернет радио, Подкасти,
Spotify, DAB радио, FM радио или Bluetooth.

Настройка на аларма
Забележка
••
••

18

Можете да зададете две аларми да звънят
в различни часове.
За да работи алармата нормално, се уверете, че
часовникът е настроен правилно.

BG

4

5
6

7
8

Ако часовникът не е настроен,
съобщение ви подканва да настроите
часовника.

Числото за деня мига.
Завъртете копчето SELECT, за да зададете
деня, след което натиснете копчето
SELECT за потвърждаване.
Числото за месеца мига.
Повторете стъпка 3, за да зададете
съответно месец, година и час.
Показват се опциите [Alarm 1: off
[00:00]] и [Alarm 2: off [00:00]].

Повторете стъпка 3, за да изберете [Alarm
1: off [00:00]] > [Enable:] [Off].
Повторете стъпка 3, за да активирате или
деактивирате таймера на алармата.
•• [Off]: деактивиране на таймера на
алармата.
•• [Daily]: алармата звъни всеки ден.
•• [Once]: алармата звъни само веднъж.
•• [Weekends]: алармата звъни в събота
и неделя.
•• [Weekdays]: алармата звъни всеки ден
от понеделник до петък.
Повторете стъпка 3, за да изберете [time],
след което задайте час на алармата.
Повторете стъпка 3, за да изберете [mode],
след което задайте източника на алармата.
•• [Buzzer]: избиране на зумера като
източник на алармата.
•• [Internet radio]: избиране на последно
слушаната интернет радиостанция като
източник на алармата.
•• [DAB]: избиране на последно
слушаната DAB радиостанция като
източник на алармата.
•• [FM]: избиране на последно слушаната
FM радиостанция като източник на
алармата.

9

Повторете стъпка 3, за да изберете [preset],
след което изберете последно слушаната
станция или предварително настроена
радиостанция като източник на алармата.

10 Повторете стъпка 3, за да изберете
11

[Volume], след което задайте силата на
звука на алармата.

Повторете стъпка 3, за да изберете [Save].
Аларма 1 е зададена.

12 Повторете стъпки 5 до 11 за задаване на
Аларма 2.

Забележка
••
••
••

Когато алармата е активирана, се показва икона
за Аларма 1 или 2.
За да спрете алармата натиснете на радиото.
Можете също така да отидете на [System
settings] > [Time/Date], за да зададете час и дата
(вижте „Използване на менюто за системни
настройки“ > „Задаване на час/дата“).

Задаване на таймер за
заспиване
Sleep OFF

1
2

15MINS

30MINS

60MINS

45MINS

Изберете [Main menu] > [Sleep].
Въртете копчето SELECT, за да изберете
периода на таймера за заспиване (в минути).
Когато се покаже [Sleep OFF]
(Изключено заспиване), таймерът за
заспиване се деактивира.

BG
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11 Други
функции
Възпроизвеждане на
аудио през Bluetooth
1

2
3

4
5
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Натиснете
SOURCE, за да изберете
режим [Bluetooth].
Натиснете

••

За да изберете опция, натиснете копчето
SELECT.
Повторете стъпки от 3 до 4, ако под някоя
от опциите са налични под-опции.
За да се върнете към предишното
меню, натиснете .

По време на възпроизвеждане на
музика завъртете копчето - VOL +, за да
регулирате силата на звука.

Заглушаване на звука
••

MENU за достъп до менюто.

Натиснете копчето SELECT, за да
превъртите опциите на менюто:
•• Изберете опцията от менюто за
сдвояване и натиснете копчето SELECT.
•• Появява се съобщение "Please connect
with a device to: Philips TAR8805"
(Моля, свържете устройство с Philips
TAR8805) с мигаща икона за Bluetooth.
•• На вашето Bluetooth устройство
активирайте Bluetooth и потърсете
Bluetooth устройства, които могат да се
сдвоят.
•• Изберете [PHILIPS TAR8805], показано
на устройството, за да сдвоите.
•• След успешно свързване съобщението
на екрана ще се промени на
[Connected] и иконата за Bluetooth ще
спре да мига.

BG

Регулиране на силата на
звука

По време на възпроизвеждане на музика
натиснете MUTE, за да спрете или пуснете
звука

Безжично зареждане
••

Интернет радиото може да зарежда
телефони, съвместими с безжично
зареждане, като поставите телефона си
върху логото за безжично зареждане
на радиото. По време на зареждане на
дисплея се показва иконата за зареждане.

••

Можете също така да използвате USB
порта за зареждане на гърба на радиото
за зареждане на други устройства, които
не поддържат безжично зареждане.

12 Информация
за продукта
Спецификации
Усилвател

Номинална изходна
мощност

3 W x 2 RMS

Честотен отговор

80 - 20000 Hz, ± 3 dB

Обща информация
AC мощност
(Захранващ Адаптер)

Вход:	100 - 240 V~,
50 / 60 Hz, 0,8 A
Изход: 9,0 V = 2,5 A

Съотношение „сигнал- > 65 dBA
към-шум“
Wi-Fi
Wi-Fi Протокол

802.11b/g/n

Тунер
Обхват на настройване 87,5 – 108 MHz
(FM)
Обхват на настройване 174,928 – 239,2 MHz
(DAB)
(диапазон III)

Име на марката:
PHILIPS

Потребление на
енергия при работа

≤ 24 W

Консумация в
режим на готовност
(без Wi-Fi)

≤1W

Размери
- Основен модул
(Ш x В x Д)

268 x 113,5 x 159,3 mm

Тегло

Високоговорител
Импеданс на
високоговорителите

4 ома

Чувствителност

86 ± 3 dB/m/W

- Основен модул

1,31 kg

Bluetooth
Версия на Bluetooth

V4.2

Честотен диапазон на
Bluetooth

2,4 Ghz ~ 2,48 GHz ISM
диапазон

Максимална
Предавателна
Мощност

- 4,1 dBm

Обхват на Bluetooth

10 m (свободно
пространство)

WIFI
Wi-Fi честотен диапазон 2412 MHz до 2472 MHz
Максимална
Предавателна
Мощност

15,08 dBm
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13 Отстраняване
на
неизправности
Предупреждение
••

Никога не премахвайте корпуса на това устройство.

За да бъде валидна гаранцията, никога не се
опитвайте да поправяте системата сами.
Ако срещнете проблеми при използването
на устройството, проверете следните неща,
преди да поискате сервизно обслужване. Ако
проблемът не се реши, посетете уеб страницата
на Philips (www.philips.com/support). Когато се
свържете с Philips, се погрижете устройството
да бъде наблизо и да разполагате с номера на
модела и серийния номер.
Няма захранване
•• Уверете се, че AC щепселът на
радиочасовника е свързан правилно.
•• Уверете се, че има мощност в AC контакта.
Няма звук или звукът е слаб
•• Регулирайте силата на звука
•• Проверете дали радиото не е със спрян звук
или радиостанцията още не се буферира.
•• Извадете докрай радиоантената
и променете позицията ѝ.
•• Дръжте радиото далеч от други
електронни устройства, за да избегнете
радиосмущения.
•• Проверете връзката с Wi-Fi мрежата.
•• Завъртете и регулирайте позицията на
Wi-Fi антената.
Радиото не реагира
•• Откачете и свържете отново AC щепсела,
след което включете радиото отново.
•• Проверете дали радиото не е в режим на
готовност. Ако е, го включете.
Лош радио сигнал
•• Дръжте радиото далеч от други
електронни устройства, за да избегнете
радиосмущения.
22
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••
••
••

Извадете докрай радиоантената
и променете позицията ѝ.
Проверете връзката с Wi-Fi мрежата.
Завъртете и регулирайте позицията на
Wi-Fi антената.

Недостатъчна сила на Wi-Fi сигнала
•• Проверете разстоянието между рутера
и радиото.
•• Завъртете и регулирайте позицията на
Wi-Fi антената.
Не може да се свърже към вашата Wi-Fi
мрежа
•• Проверете дали безжичният ви рутер не
е изключен.
•• Проверете дали безжичният ви рутер
поддържа WPS. Използвайте правилния
метод за настройка (PBC или PIN) за
свързване на вашия рутер с WPS към
радиото. Ако е необходимо, вижте
потребителското ръководство на
безжичния рутер за това как да настроите
Wi-Fi връзката.
•• Конфигурирайте отново Wi-Fi настройките
(вижте „Първи стъпки“ > „Извършване
на първоначална настройка“ и
„Използване на менюто за системни
настройки“ > „Регулиране на мрежовите
настройки“).
Някои станции понякога не работят
•• Възможно е някои станции да поддържат
само ограничен брой слушатели. Ако
опитате отново след няколко минути, ще
можете да слушате станциите.
•• Станцията не излъчва. Опитайте пак
по-късно.
Някои станции изчезват от списъка със
станции
•• Когато дадена станция спре да излъчва
по интернет, тя ще бъде премахната от
списъка. Радиото постоянно ще проверява
дали станцията е в ефир. Ако тя започне
да се излъчва отново, ще бъде върната в
списъка със станции.
Алармата не работи
•• Настройте часовника/алармата правилно.

14 Уведомление
Всякакви промени по устройството, които не
са изрично одобрени от MMD Hong Kond
Holding Limited, могат да анулират правото на
потребителя да използва това оборудване.

Регулаторен контрол

С настоящото MMD Hong Kong Holding
Limited декларира, че този продукт е в
съответствие с основните изисквания и другите
приложими разпоредби на Директива
2014/53/ЕС. Можете да намерите Декларацията
за съответствие на www.philips.com/support.

Грижи за околната среда
Изхвърляне на стария продукт и батерията

Вашият продукт е проектиран и произведен
с висококачествени материали и компоненти,
които могат да се рециклират и използват
повторно.

Този символ върху даден продукт означава,
че продуктът попада в обхвата на Европейска
директива 2012/19/ЕС.

местните правила и никога не изхвърляйте
продукта и батериите с нормални битови
отпадъци. Изхвърлянето на стари продукти
и батерии по правилния начин допринася за
предотвратяване на потенциални негативни
последици за околната среда и човешкото
здраве.
Изваждане на батериите за еднократна
употреба
За да извадите батериите за еднократна
употреба, вижте раздела за поставяне на
батериите.
Информация за околната среда
Всички ненужни опаковки са премахнати.
Опитахме се да направим опаковката лесна за
разделяне на три материала: картон (кутията),
полистиренова пяна (уплътнител) и полиетилен
(пликчета, лист защитна пяна).
Вашата система се състои от материали, които
могат да се рециклират и използват повторно,
ако бъдат разглобени от специализирана
компания. Моля, спазвайте местните
разпоредби относно изхвърлянето на
опаковъчни материали, изтощени батерии
и старо оборудване.

Известие за търговски
марки
Обозначението и логата с думата Bluetooth® са
регистрирани търговски марки, собственост на
Bluetooth SIG, Inc. и всяко ползване на подобни
марки от MMD Hong Kong Holding Limited
е по лиценз. Всички други търговски марки са
собственост на съответните си притежатели.

Този символ означава, че продуктът съдържа
батерии, обхванати от Европейската директива
2013/56/ЕС, която не може да се изхвърля
с обикновените битови отпадъци.
Информирайте се за местната система за
разделно събиране на електрически
и електронни продукти и батерии. Спазвайте
BG
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Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.
Philips и емблемата с щит на Philips са регистрирани търговски марки на Koninklijke
Philips N.V. и се използват по лиценз. Този продукт е произведен и се продава на
отговорността на MMD Hong Kong Holding Limited или някой неин филиал и MMD Hong
Kong Holding Limited носи гаранционната отговорност във връзка с този продукт.
TAR8805_10_UM_V1.0

