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Naudotojo vadovas

Užregistruokite produktą ir gaukite pagalbos adresu
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1 Svarbu
Svarbūs saugos nurodymai
- Perskaitykite šias instrukcijas.
- Neišmeskite šių instrukcijų.
- Paisykite visų įspėjimų.
- Vadovaukitės visomis instrukcijomis.
- Nenaudokite šio prietaiso šalia vandens.
- Valykite tik sausa šluoste.
- Neužblokuokite ventiliacijos angų.
	Sumontuokite vadovaudamiesi gamintojo
instrukcijomis.
- 	Nestatykite šalia šilumos šaltinių,
pavyzdžiui radiatorių, šilto oro šildytuvų,
viryklių arba kitų prietaisų (įskaitant
stiprintuvus), kurie skleidžia šilumą.
-	Apsaugokite elektros maitinimo laidą, kad
nebūtų mindomas arba prispaustas, ypač
prie kištukų, kištukinių lizdų ir prie jų išeigos
iš prietaiso.
- 	Naudokite tik tuos įrenginius ir priedus,
kuriuos nurodo gamintojas.
- 	Išjunkite šį įrenginį iš tinklo žaibuojant arba
kai nenaudojate ilgą laiką.
- 	Visus aptarnavimo darbus patikėkite
kvalifikuotiems specialistams. Reikia
atlikti prietaiso techninę priežiūrą, jei jis
buvo pažeistas, pavyzdžiui, sugadintas
jo maitinimo laidas arba kištukas, išlietas
skystis arba į aparatą įkrito objektų,
aparatas aplijo arba į jį pateko drėgmės, jis
neveikia tinkamai arba buvo numestas.
- 	Aparatas negali būti padėtas taukuotoje
vietoje ar šalia besitaškančio skysčio.
-	Ant prietaiso nedėkite jokių pavojų
keliančių objektų (pvz.: daiktų su skysčiais,
uždegtų žvakių ir t. t.).
-	Naudokite tik tokį maitinimo šaltinį, kuris
nurodytas naudotojo vadove.
- 	Kur pagrindiniai laidai arba naudojamas
aparato sujungėjas naudojamas kaip
išjungimo įrenginys, išjungimo įrenginys
turėtų būti paruoštas naudojimui.
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Įspėjimas
•
•
•
•
•

•

Niekada nenuimkite šio įrenginio korpuso.
Niekada netepkite jokių šio įrenginio dalių.
Šį įrenginį statykite ant plokščio kieto ir
stabilaus paviršiaus.
Niekada nedėkite šio įrenginio ant kitos elektros
įrangos.
Prietaisą naudokite tik patalpoje. Saugokite
šį prietaisą nuo vandens, drėgmės ir skysčiais
pripildytų daiktų.
Saugokite šį įrenginį nuo tiesioginės saulės
šviesos, atviros liepsnos ar karščio.

Pastaba

„TP Vision Europe B.V.“ pareiškia, kad šis
gaminys atitinka esminius Direktyvos 2014/53/ES
reikalavimus ir kitas su ja susijusias nuostatas.
Atitikties deklaraciją galite rasti svetainėje
www.philips.com/support.

Šis produktas suprojektuotas ir pagamintas
iš aukštos kokybės medžiagų ir komponentų,
kuriuos galima perdirbti ir panaudoti iš naujo.

Kai gaminys pažymėtas perbraukta šiukšlių
dėže su ratukais, tai reiškia, kad jam taikoma
Europos direktyva 2012/19/ES.
Prašome susipažinti su vietine elektros ir
elektronikos gaminių surinkimo sistema.
Prašome vadovautis vietinėmis taisyklėmis
ir nešalinkite savo senųjų gaminių su
įprastinėmis buitinėmis atliekomis. Teisingai
išmetę seną gaminį, saugosite aplinką
ir žmonių sveikatą nuo galimų neigiamų
pasekmių.

Jūsų gaminyje yra baterijoms, kurioms taikoma
Europos direktyva 2013/56/ES, pagal kurią
jų negalima išmesti kartu su įprastomis
buitinėmis atliekomis. Susipažinkite su vietos
taisyklėmis, susijusiomis su atskiru baterijų
surinkimu, nes teisingas jų utilizavimas
padeda saugoti aplinką ir žmonių sveikatą nuo
neigiamų pasekmių.

Aplinkosaugos informacija
Neįtrauktos visos nereikalingos pakuotės.
Mes pabandėme pakuotes suskirstyti į
tris medžiagų grupes: kartoninės dėžės,
polistireno puta (buferis) ir polietilenas
(maišeliai, apsauginiai putplastis).
Jūsų įrenginį sudaro medžiagos, kurias galima
perdirbti ir pakartotinai naudoti, jei bus
demontuotos specializuotos bendrovės.
Laikykitės pakavimo medžiagų, panaudotų
baterijų ir pasenusios įrangos utilizavimo
vietos taisyklių.

Pastaba
•

Tipinė plokštė yra ant užpakalinės prietaiso
dalies.
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2 Jūsų JFM/DAB
radijas
Sveikiname įsigijus „Philips“ prietaisą!
Norėdami pasinaudoti visomis „Philips“
teikiamomis palaikymo galimybėmis,
registruokite savo prietaisą
www.philips.com/welcome.

Įvadas
Su šiuo prietaisu galite mėgautis FM radijo ir
skaitmeninėmis garso transliacijomis (DAB).

Apie DAB
Apie skaitmeninį garso transliavimą
(DAB)
DAB skaitmeninis radijas yra naujas radijo
transliavimo būdas per antžeminių siųstuvų
tinklą. Klausytojams tai siūlo didesnį
pasirinkimą ir ypač švarų garsą be jokių
pašalinių garsų.
– Ši technologija leidžia priimti stipriausią
transliuojamą signalą.
–	Su DAB skaitmeninėmis stotimis nereikia
prisiminti dažnių, nustatymams naudojami
stočių pavadinimai.

Kas yra multipleksas?
Skaitmeninis radijas veikia viename dažnių
bloke, kuris vadinasi multipleksas. Kiekvienas
multipleksas veikia tam tikrame dažnių
spektre, pvz., DAB transliacijų III juostoje.

DAB TRANSLIUOTOJAI IR DLS
Kiekvienas DAB transliuotojas (arba
multiplekso operatorius) taip pat teikia teksto
ir garso duomenų paslaugas.
Kai kurios programos palaiko dinaminius
ženklinimo segmentus (DLS). Tai yra
duomenys, kuriuos galite skaityti kaip slenkantį
tekstą savo DAB radijo ekrane. Kai kurios
stotys siunčia informaciją apie naujienas,
keliones ir orus, dabar transliuojamą ir kitą iš
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eilės programą, svetainių adresus ir telefonų
numerius.
Daugiau informacijos apie skaitmeninio radijo
aprėptį ir paslaugas ieškokite svetainėje
www.drdb.org.

Pakuotės sudėtis
Patikrinkite, ar jūsų pakuotėje yra šios dalys:
• Pagrindinis įrenginys
• Kintamosios srovės maitinimo laidas
• Trumpasis darbo pradžios vadovas
• Pasaulinė garantija

Pagrindinio įrenginio apžvalga

1. Maža rankenėlė (kairėje)
-	Paspauskite: įjungiamas garsiakalbis
arba perjungiama į budėjimo režimą
-	Pasukite: pasirenkamas šaltinis
2. Didelė rankenėlė (kairėje)
-	Pasukite: pasirenkama nustatyta radijo
stotis
3. Displėjaus pultas
-	Rodoma dabartinė būsena
4. Maža rankenėlė (dešinėje)
Paspauskite
-	patvirtinama meniu parinktis
-	DAB/FM režimu išsaugomos radijo
stotys
-	BT režimu pradedamas arba
pristabdomas atkūrimas
Dukart paspauskite
-	grįžtama į ankstesnį meniu
Paspauskite ir pasukite
-	įeinama į meniu
Pasukite
-	reguliuojamas garsumas
5. Didelė rankenėlė (dešinėje)
Pasukite
-	pasirenkama meniu
-	DAB režimu pasirinkite DAB stotį
-	FM režimu nustatykite FM stotį
-	BT režimu pereikite į kitą / ankstesnį
takelį
6. AC~
-	Prijunkite maitinimo laidą.
7. Teleskopinė antena
8. 5 V
2A
-	Norėdami įkrauti išorinę įrangą
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3 Darbo pradžia
Perspėjimas
•

Naudojant kitokias valdymo procedūras, kitus
nustatymus ar valdiklius negu čia nurodyti,
galima sukelti pavojingą spinduliavimą.

Visada laikykitės šio skyriaus instrukcijų.
Jei susisiekiate su „Philips“, turėsite nurodyti
prietaiso modelį ir serijos numerį. Modelio
numeris ir serijos numeris nurodyti ant
prietaiso galinės pusės. Įrašykite numerį čia:
Modelio Nr. _______________________
Serijos Nr. ________________________

Pasiruoškite teleskopinę
anteną
Optimaliam signalui priimti būtina iki galo
ištraukti ir pareguliuoti teleskopinės antenos
kryptį.

Patarimas
•

Nustatykite anteną kuo toliau nuo televizoriaus
ar kito spinduliuotės šaltinio, kad nekiltų
trukdžių.

Prijunkite maitinimą
Perspėjimas
•

•

•

Konstrukcinių detalių pažeidimo pavojus!
Įsitikinkite, kad maitinimo įtampa atitinka
įtampą, nurodytą įrenginio gale arba apačioje.
Kyla elektros smûgio pavojus! Išjungdami AC
maitinimo laidą traukite kištuką, o ne patį laidą.
Niekada netraukite už laido.
Naudokite tik gamintojo pateiktą arba su šiuo
prietaisu parduodamą kintamosios srovės
maitinimo laidą.

Prijunkite laidą prie prietaiso AC~ lizdo ir
įjunkite į elektros lizdą.

Nustatykite ekrano ryškumą
1	Parengties režimu nuspaudę 2 sek. ar ilgiau
palaikykite mažąją rankenėlę dešinėje
ekrano pusėje.

2	Pasukite didelę rankenėlę dešinėje pusėje,
kad pasirinktumėte meniu „DIM“.

3	Paspauskite mažą rankenėlę dešinėje
pusėje, kad patvirtintumėte savo
pasirinkimą.

4	Pasukite didelę rankenėlę dešinėje pusėje,
kad pasirinktumėte skirtingus ekrano
ryškumo lygius.

Laikrodžio nustatymas
1	Parengties režimu nuspaudę 2 sek. ar ilgiau
palaikykite mažąją rankenėlę dešinėje
ekrano pusėje, kad atsidarytų meniu
„CLOCK“.

2	[12H] arba [24H] pradeda mirksėti.

Norėdami patvirtinti, paspauskite mažąją
rankenėlę dešinėje pusėje.

3	Pasukite didelę rankenėlę dešinėje pusėje,
kad pasirinktumėte [12H] arba [24H].

4	Norėdami patvirtinti, paspauskite dešinėje
esančią mažą rankenėlę, valandos
skaitmenys pradeda mirksėti.

5	Pakartokite 3-4 veiksmus, norėdami
nustatyti valandas ir minutes.

Pastaba
•

Pastaba
•
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Tipinė plokštė yra ant užpakalinės prietaiso
dalies.

Jei per 10 sekundžių nepaspaudžiamas joks
mygtukas, garsiakalbis automatiškai išeina iš
laikrodžio nustatymo režimo.

Automatiškai sinchronizuokite
laikrodžio laiką
Jei reikia nustatyti laikrodį, derinant RDS /
DAB radijo stotį, kuri perduoda laiko signalus,
garsiakalbis sinchronizuoja laiką su RDS / DAB
stotimi automatiškai.

4 Klausykitės
radijo
Pastaba
•

Rankiniu būdu sinchronizuokite
laikrodžio laiką
Nustatę laikrodį, suderinę RDS / DAB radijo
stotį, kuri perduoda laiko signalus, galite
rankiniu būdu sinchronizuoti laikrodį atlikdami
šiuos veiksmus:

1	Nuspaudę 2 sek. ar ilgiau palaikykite

mažąją rankenėlę dešinėje ekrano pusėje.

2	Pasukite didelę rankenėlę dešinėje pusėje,

Įsitikinkite, kad antena visiškai ištiesta.

Klausykitės DAB radijo
Nustatykite DAR radijo stotį

1	Pasukite mažą rankenėlę kairėje pusėje,
kad pasirinktumėte DAB radiją.

2

 asukite didelę rankenėlę dešinėje pusėje,
P
kad galėtumėte naršyti po galimas DAB stotis.

kad pasirinktumėte meniu „INFO“.

3	Paspauskite mažą rankenėlę dešinėje
pusėje, kad patvirtintumėte savo
pasirinkimą.
4	Pasukite didelę rankenėlę dešinėje pusėje,
kad pasirinktumėte meniu „CT“.

5	Norėdami sinchronizuoti laikrodžio laiką,

Nuskaitykite DAR radijo stotis

1	Nuspaudę 2 sek. ar ilgiau palaikykite

mažąją rankenėlę dešinėje ekrano pusėje,
kad atsidarytų meniu „SCAN“.

2	Paspauskite mažą rankenėlę dešinėje

pusėje, norėdami naršyti po galimas DAB
stotis, tada transliuoja pirmąją galimą stotį.
- Mirksi pranešimas „SCANNING“.

paspauskite dešinėje esančią mažą
rankenėlę.

Įjungti
Paspauskite mažą rankenėlę kairėje pusėje,
garsiakalbis persijungia į paskutinį pasirinktą
šaltinį.

Perjunkite į parengties režimą

Išsaugokite DAR radijo stotis rankiniu
būdu
Pastaba
• Galite laikyti iki 20 DAB radijo stočių.

Norėdami perjungti garsiakalbį į laukimo
režimą, paspauskite mažąją rankenėlę kairėje
pusėje. Parodomas laikas (jei nustatytas).

1	Pasukite didelę rankenėlę dešinėje pusėje,

Reguliuokite garsumo lygį

3	Pasukite didelę rankenėlę dešinėje pusėje,

Pasukite mažąją rankenėlę dešinėje pusėje,
kad padidintumėte / sumažintumėte garsumo
lygį.

4	Paspauskite mažą rankenėlę dešinėje

norėdami nuskaityti DAB radijo stotį.

2

 orėdami įjungti programavimo režimą,
N
paspauskite dešinėje esančią mažą rankenėlę.
kad pasirinktumėte iš anksto nustatytą
numerį.

pusėje, kad patvirtintumėte, kad norite
išsaugoti stotį.

5	Norėdami išsaugoti kitas DAB stotis,
pakartokite 1–4 veiksmus.
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Pastaba
•

Jei garsiakalbis atjungtas nuo elektros tinklo
arba nutrūksta maitinimas, iš anksto nustatyta
stotis nebus ištrinta.

Pasirinkite iš anksto nustatytą DAB
radijo stotį
Pasukite didelę rankenėlę kairėje pusėje, kad
pasirinktumėte norimą iš anksto nustatytą
numerį.
Garsiakalbis automatiškai prisiderins prie
pasirinktos stoties.

FM bangų radijo klausymasis
FM radijo stoties nustatymas
rankiniu būdu

1	Pasukite mažą rankenėlę kairėje pusėje,
kad pasirinktumėte FM radiją.

2	Sukdami didelę rankenėlę dešinėje

nustatykite FM dažnį, kol rasite norimą
stotį.

FM radijo stoties transliacijos
įrašymas

DAB informacijos ekranas
DAB paslaugos informaciją galima matyti
tokiais režimais.

1	Nuspaudę 2 sek. ar ilgiau palaikykite

Pastaba
• Galite laikyti iki 20 FM radijo stočių.

 Automatiškai

1	Nuspaudę 2 sek. ar ilgiau palaikykite

mažąją rankenėlę dešinėje ekrano pusėje,
kad atsidarytų meniu „SCAN“.

mažąją rankenėlę dešinėje ekrano pusėje.

2	Pasukite didelę rankenėlę dešinėje pusėje,
kad pasirinktumėte meniu „INFO“.

2	Paspauskite mažą rankenėlę dešinėje

pusėje, norėdami naršyti po galimas FM
stotis transliuoja pirmąją stotį.
- Mirksi pranešimas „SCANNING“.

3	Paspauskite mažą rankenėlę dešinėje
pusėje, kad patvirtintumėte savo
pasirinkimą.

4	Pasukite didelę rankenėlę dešinėje.
5	Norėdami išeiti iš informacijos rodinio,
paspauskite dešinėje esančią mažą
rankenėlę.

Informacijos sąrašas yra toks:
-

Stoties pavadinimas
Ansamblio pavadinimas
Laikrodis
DLS (dinaminės informacijos segmentas)
Signalo stipris
Programos tipas
Dažnis
Bitų dažnis
Garsas

 Rankiniu būdu

1	Pasukite didelę rankenėlę dešinėje pusėje,
norėdami nuskaityti FM radijo stotį.

2	Norėdami įjungti programavimo režimą,
paspauskite dešinėje esančią mažą
rankenėlę.

3	Pasukite didelę rankenėlę dešinėje pusėje,
kad pasirinktumėte iš anksto nustatytą
numerį.

4	Paspauskite mažą rankenėlę dešinėje

pusėje, kad patvirtintumėte, kad norite
išsaugoti stotį.

5	Norėdami išsaugoti kitas FM stotis,
pakartokite 1–4 veiksmus.

Pastaba
Pastaba
•
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Atsižvelgiant į DAB radijo stotį, kurią nustatote,
kai kurie informacijos režimai gali būti
neprieinami.

•

Jei garsiakalbis atjungtas nuo elektros tinklo
arba nutrūksta maitinimas, iš anksto nustatyta
stotis nebus ištrinta.

Pasirinkite iš anksto nustatytą FM
radijo stotį

5 „Bluetooth“

Pasukite didelę rankenėlę kairėje pusėje, kad
pasirinktumėte norimą iš anksto nustatytą
numerį.
Garsiakalbis automatiškai prisiderins prie
pasirinktos stoties.

Atkūrimas iš „Bluetooth“
prietaiso

Rodyti RDS informaciją

Galite perduoti garso įrašą iš įrenginio į šį
garsiakalbį naudodami „Bluetooth“ ryšį.

Pastaba

RDS (radijo duomenų sistemos) FM stotys,
kad būtų rodoma papildoma informacija.

•

1	Nuspaudę 2 sek. ar ilgiau palaikykite

•

mažąją rankenėlę dešinėje ekrano pusėje.

Prieš sujungdami, įsitikinkite, kad įjungėte
„Bluetooth“, kad rastumėte aptinkamą įrenginį.
Garsiakalbis ir įrenginys turi būti ne arčiau kaip
10 metrų atstumu nuo „Bluetooth“.

2	Pasukite didelę rankenėlę dešinėje pusėje,
kad pasirinktumėte meniu „INFO“.

3	Paspauskite mažą rankenėlę dešinėje
pusėje, kad patvirtintumėte savo
pasirinkimą.

1	Pasukite mažą rankenėlę kairėje pusėje,
kad pasirinktumėte BT; mirksi „BT“.

2	Įjungtas „Bluetooth“ ryšys, kad jį būtų
galima aptikti.

4	Pasukite didelę rankenėlę dešinėje.
5	Norėdami išeiti iš informacijos rodinio,

3	Norėdami susieti, pasirinkite „Philips VS700“.

Informacijos sąrašas yra toks:

4	Paspauskite mygtuką B „Bluetooth“

paspauskite dešinėje esančią mažą
rankenėlę.

- Stoties pavadinimas
-	Programos tipas, toks kaip [NEWS]
(naujienos), [SPOR T] (sportas), [POP M]
(pop muzika)...
- Laikas
- Tekstas
- Dažnis

Pastaba
•

Atsižvelgiant į RDS stotį, kurią nustatote, kai
kurie informacijos režimai gali būti neprieinami.

-	Jei naudojate senesnį įrenginį, įveskite
suporavimo slaptažodį 0000.
-	Sėkmingai prisijungus šviečia
indikatorius BT.

prietaise, kad būtų transliuojama muzika.

Atkūrimo valdymas
Atkūrimo metu
-	Pasukite mažąją rankenėlę dešinėje pusėje,
kad padidintumėte / sumažintumėte
garsumą.
-	Norėdami paleisti / pristabdyti, paspauskite
dešinėje esančią mažą rankenėlę.
-	Pasukite didelę rankenėlę dešinėje pusėje,
kad pereitumėte prie ankstesnio / kito
takelio.

„Bluetooth“ suporavimo atjungimas

1	Nuspaudę 2 sek. ar ilgiau palaikykite

mažąją rankenėlę dešinėje ekrano pusėje,
kad atsidarytų meniu „CLEAR BT“.

2	Paspauskite mažą rankenėlę dešinėje

pusėje, kad patvirtintumėte; mirksi „BT“.
LT 9

6 Kitos funkcijos
Išsijungimo laikmačio
nustatymas

7 Prietaiso
informacija
Bendroji informacija

Galite nustatyti garsiakalbį automatiškai
išsijungti po tam tikro laiko.

Galios reikalavimai

100–240 V 50/60 Hz

Naudojama energija

22 W

1	Kai prietaisas įjungtas, puspaudę 2 sek.

Matmenys (plotis x aukštis
x gylis)

335 x 185 x 148 mm

Svoris (pagrindinis
prietaisas)

2,52 kg

ar ilgiau palaikykite mažąją rankenėlę
dešinėje ekrano pusėje.

2	Pasukite didelę rankenėlę dešinėje pusėje,
kad pasirinktumėte meniu „SLEEP“.

3	Paspauskite mažą rankenėlę dešinėje
pusėje, kad patvirtintumėte savo
pasirinkimą.

4	Pasukite didelę rankenėlę dešinėje

pusėje, kad pasirinktumėte laiko periodą
(minutėmis: 15, 30, 45, 60).

Pastaba
• Jei pasirinktas nustatymas „OFF“, miego laikmatis
neįsijungia.

5	Paspauskite mažą rankenėlę dešinėje
pusėje, kad patvirtintumėte savo
pasirinkimą; rodoma „Zz“.

Imtuvas
Derinimo diapazonas

FM 87,5 - 108 MHz

DAB
Dažnių diapazonas

III juosta (174–240 MHz)

Stiprintuvas
Išeinamoji srovė

10 W x 2

Dažninė reakcija

100 - 20000 Hz

Signalo ir triukšmo santykis > 70 dB

Garsiakalbiai
Tariamoji varža

4Ω

Kolonėlių maksimali įvesties
10 W
galia
Garsiakalbių valdiklis

3" nuo pilno diapazono

„Bluetooth“
„Bluetooth“ versija

5.0

Dažnių diapazonas

2402 - 2480 MHz

Maksimali siunčiama galia

5 dBm

Didžiausias ryšio atstumas

apytiksliai 10 m

Suderinami „Bluetooth“ profiliai A2DP

Pastaba
•

10 LT

Ši informacija gali būti keičiama be išankstinio
įspėjimo.

8 Trikčių
diagnostika
Įspėjimas
•

Niekada nenuimkite šio įrenginio korpuso.

Norėdami, kad garantija galiotų, niekada
nemėginkite patys suremontuoti garsiakalbio.
Jei naudojant šį garsiakalbį kyla problemų,
prieš kreipdamiesi į techninę priežiūrą,
patikrinkite šiuos dalykus. Jei problema
neišspręsta, eikite į „Philips“ svetainę
(www.philips.com/welcome). Kai susisiekiate
su „Philips“, garsiakalbis turi būti netoliese,
kad galėtumėte pasitikslinti modelio ir serijos
numerį.

Nėra maitinimo
•
•

Įsitikinkite, ar tinkamai prijungtas
kintamosios srovės maitinimo laidas.
Įsitikinkite, ar kintamosios srovės lizde yra
maitinimo šaltinis.

Šiame garsiakalbyje muzikos atkūrimas
negalimas net sėkmingai užmezgus
„Bluetooth“ ryšį
-	Prietaisu negalima transliuoti muzikos per
garsiakalbį belaidžiu ryšiu.

Užmezgus ryšį su įrenginiu, kuriame
įjungta „Bluetooth“, garso kokybė yra
prasta
-	Prastas „Bluetooth“ ryšys. Pritraukite
prietaisą arčiau šio garsiakalbio arba
pašalinkite kliūtis tarp jų.

Prie garsiakalbio prisijungti nepavyko
-	Prietaisas nepalaiko šiam garsiakalbiui
reikalingų profilių.
- Šio garsiakalbio „Bluetooth“ funkcija
neįjungta. Kaip įjungti šią funkciją, žr.
garsiakalbio naudotojo vadove.
-	Garsiakalbis nenustatytas suporavimo
režimu.
- Šis garsiakalbis jau prijungtas prie kito
„Bluetooth“ ryšio įrenginį. Atjunkite ir vėl
prijunkite prietaisą.

Nėra garso
•

Reguliuokite garsumą.

Nėra atsakymo iš garsiakalbio
•

 ėl prijunkite kintamosios srovės maitinimo
V
laidą ir vėl įjunkite garsiakalbį.

Prastas radijo ryšys
•
•

 adidinkite atstumą tarp garsiakalbių ir
P
televizoriaus ar kito spinduliuotės šaltinio.
Iki galo ištraukite anteną.

Ištrintas laikrodžio nustatymas
•

•

 aitinimas buvo nutrauktas arba
M
kintamosios srovės maitinimo laidas
atjungtas.
Atstatykite laikrodį.
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