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1 Svarīgi
Drošība
Elektriskā strāvas trieciena vai aizdegšanās
risks!
• Nekādā gadījumā nepakļaujiet izstrādājumu
un tā papildpiederumus lietus vai ūdens
iedarbībai. Nekad nenovietojiet traukus ar
šķidrumu, piemēram, vāzes, izstrādājuma
tuvumā. Ja šķidrumi izlīst uz izstrādājuma
vai ielīst tajā, nekavējoties atvienojiet to no
elektropadeves. Sazinieties ar Philips klientu
apkalpošanas dienestu, lai pirms lietošanas
pārbaudītu izstrādājumu.
• Nekad nenovietojiet izstrādājumu un tā
papildpiederumus atklātas liesmas vai
citu siltuma avotu tuvumā, ieskaitot tiešu
saulesgaismu.
• Nekad neievietojiet priekšmetus
izstrādājuma ventilācijas atverēs vai citos
atvērumos.
• Ja kā atvienošanas ierīce tiek izmantota
elektrības kontaktdakša vai elektrības
sadalītājs, atvienošanas ierīcei vienmēr jābūt
darbības gatavībā.
• Pirms negaisa atvienojiet izstrādājumu no
strāvas padeves.
• Atvienojot strāvas vadu, vienmēr velciet
spraudni, nevis kabeli.
Īssavienojuma vai aizdegšanās risks!
• Pirms izstrādājuma pieslēgšanas strāvas
kontaktligzdai pārliecinieties, ka strāvas
spriegums atbilst vērtībai, kas uzdrukāta
produkta apakšpusē. Nekādā gadījumā
nepieslēdziet izstrādājumu strāvas padevei,
ja spriegums atšķiras.
• Nekad nepakļaujiet tālvadības pulti vai
baterijas lietus, ūdens vai pārmērīga
karstuma ietekmei.
• Izvairieties piemērot elektrības vada
kontaktspraudnim pārlieku lielu spēku.
Vaļīgs elektrības vada kontaktspraudnis var
izraisīt dzirksteļošanu vai aizdegšanos.
3
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Savainojuma gūšanas vai izstrādājuma bojājumu
risks!
• Ja atvērts, izstrādājums izstaro redzamu un
neredzamu lāzera starojumu. Izvairieties no
stara iedarbības.
• Nepieskarieties diska optiskajai lēcai diska
nodalījumā.
• Nekādā gadījumā nenovietojiet
izstrādājumu vai jebkādus citus
priekšmetus uz barošanas vadiem vai citām
elektroierīcēm.
• Ja izstrādājums tiek pārvadāts temperatūrā,
kas ir zemāka par 5 °C, pirms izstrādājuma
pieslēgšanas elektrotīklam izsaiņojiet to
un pagaidiet, līdz tas sasilst līdz istabas
temperatūrai.
Pārkaršanas risks!
• Nekad neuzstādiet izstrādājumu ierobežotā
telpā. Vienmēr atstājiet ap izstrādājumu
vismaz 4 collu lielu atstarpi ventilācijai.
Nodrošiniet, lai aizkari vai citi priekšmeti
nekad neaizklātu izstrādājuma ventilācijas
atveres.
Piesārņojuma risks!
• Izņemiet bateriju, ja tā ir beigusies vai ja
neizmantosiet tālvadības pulti ilgāku laika
periodu.
• Baterijās ir ķīmiskas vielas, tādēļ tās ir
atbilstoši jāutilizē.

Izstrādājuma kopšana
•
•
•
•

Disku nodalījumā drīkst ievietot tikai diskus.
Neievietojiet disku nodalījumā saskrāpētus
vai ieplīsušus diskus.
Ja produktu nelietojat ilgāku laika posmu,
izņemiet diskus no disku nodalījuma.
Produkta tīrīšanai izmantojiet tikai
mikrošķiedru drāniņu.
Brīdinājums

•• Nekad nenoņemiet šīs ierīces apvalku.

Rūpes par apkārtējo vidi

Jūsu produkts ir konstruēts un izgatavots no
augstas kvalitātes materiāliem un sastāvdaļām,
kuras ir iespējams pārstrādāt un izmantot
atkārtoti.

Ja uz produkta redzams pārsvītrotas atkritumu
urnas simbols, tas nozīmē, ka uz šo produktu
attiecas Eiropas direktīva 2002/96/EK.
Lūdzu, uzziniet par elektrisko un elektronisko
produktu vietējo atsevišķo savākšanas sistēmu.
Lūdzu, rīkojieties atbilstoši vietējiem
noteikumiem un neutilizējiet vecos produktus
kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem.
Pareiza jūsu vecā produkta utilizācija palīdz
novērst potenciālo negatīvo ietekmi uz vidi un
cilvēka veselību.

Jūsu produktā ievietotas baterijas, uz kurām
attiecas Eiropas direktīva 2006/66/EK un kuras
nedrīkst utilizēt kopā ar parastiem sadzīves
atkritumiem.Lūdzu, uzziniet vietējos noteikumus
attiecībā uz bateriju atsevišķu savākšanu, jo
pareiza utilizācija palīdz novērst negatīvo ietekmi
uz vidi un cilvēka veselību.

Atbilstība

Šajā ierīcē ir ietverta šāda uzlīme:

II klases aprīkojuma simbols:

Šis simbols norāda, ka šim produktam ir
dubultās izolācijas sistēma.
Piezīme
•• Datu plāksnīte atrodas ierīces aizmugurē.

Autortiesības

Šajā izstrādājumā ir ietverta autortiesību
aizsardzības tehnoloģija, kura aizsargāta ar ASV
patenttiesībām un citām Rovi korporācijas
intelektuālā īpašuma tiesībām. Ierīci aizliegts
dekonstruēt un izjaukt.
2013 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tehniskie parametri var tikt mainīti bez
iepriekšēja brīdinājuma. Preču zīmes ir
uzņēmuma Koninklijke Philips Electronics N.V
vai to attiecīgo īpašnieku īpašums. Philips patur
tiesības mainīt produktus jebkurā laikā, un tam
nav obligāti attiecīgi jāpielāgo agrāk piegādātie
krājumi.

Šis produkts atbilst Eiropas Kopienas izvirzītajām
radio interferences prasībām.
LV
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Garantija
•
•

•

•

Nekad nemēģiniet labot produktu, jo varat
radīt ievainojumu risku, sabojāt produktu
un anulēt garantiju.
Izmantojiet produktu un piederumus tikai
atbilstoši ražotāja norādītajiem nolūkiem.
Produkta aizmugurē uzdrukātā brīdinājuma
zīme norāda, ka pastāv elektriskās strāvas
trieciena risks.
Nekad neņemiet nost šī produkta apvalku.
Ja nepieciešama apkope vai remonts,
noteikti sazinieties ar Philips Klientu atbalsta
dienestu.
Ja veiksiet kādu darbību, kas šajā
rokasgrāmatā skaidri aizliegta, vai kādus
pielāgojumus vai montāžas procedūras, kas
šajā rokasgrāmatā nav ieteiktas vai atļautas,
garantija tiks anulēta.

2 Jūsu mikro Hi-Fi
sistēma
Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips!
Lai pilnībā izmantotu Philips piedāvāto atbalstu,
reģistrējiet savu izstrādājumu vietnē www.philips.
com/welcome.

Ievads
Izmantojot šo ierīci varat:
• klausīties audio no diskiem un citām ārējām
ierīcēm
• klausīties radiostacijas
Varat uzlabot skaņas izvadi ar šādu skaņas
efektu:
• Dinamiskais zemās frekvences skaņas
pastiprinājums (DBB)
Ierīce atbalsta šādus datu nesēju formātus:

Komplektācija
Pārbaudiet vai iepakojumā ir iekļauts:
• Galvenais bloks
• Tālvadības pults (ar bateriju)
• Pamatnes skava
• Drukātie materiāli

5
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Galvenā bloka pārskats

g
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STANDBY

i
a

•
•

Ieslēgt/izslēgt ierīci.
Pārslēgt uz gaidstāves režīmu.

b SOURCE
• Atlasīt avotu: CD, radio vai AUX.
c
d

e

•

Sākt vai pauzēt atskaņošanu.

•

Apturēt atskaņošanu vai dzēst
programmu.

•

Atvērt/aizvērt diska nodalījumu.

f VOL +/• Skaļuma regulēšana.

g Pamatnes skava
h

•
•
•
•

/
Pāriet uz iepriekšējo/nākamo celiņu.
Meklēt celiņā vai diskā.
Izvēlēties iestatītu radiostaciju.
Meklējiet radiostaciju.

i Gaidstāves LED
• Deg: gaidstāves režīms.
• Nedeg: darbības režīms.
j MP3-LINK
• Ārējas audio ierīces ligzda.
k Antena(FM ANT)
• FM uztveršanas uzlabošana.

LV
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Tālvadības pults pārskats

g REPEAT
• Atskaņot celiņu vai visus celiņus
atkārtoti.
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TCM350

•
•

Ieslēgt/izslēgt ierīci.
Pārslēgt uz gaidstāves režīmu.

b FM
• Atlasīt FM radio avotu.
c CD
• Atlasiet diska avotu.
d TUNING +/• Radiostacijas noregulēšana.
e

•
•
•
•

/
Pāriet uz iepriekšējo/nākamo celiņu.
Meklēt celiņā vai diskā.
Izvēlēties iestatītu radiostaciju.
Radiostacijas noregulēšana.

f VOL +/• Skaļuma regulēšana.
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Apklusiniet vai atjaunojiet skaļumu.

i DBB
• Ieslēdz vai izslēdz dinamisko
zemfrekvences skaņas pastiprinājumu.
j DISPLAY
• Rādīt pašreizējo statusu.
k PROG
• Programmēt celiņus.
• Programmēt radiostacijas.
l SHUFFLE
• Atskaņot celiņus nejaušā secībā.
m

•

Apturēt atskaņošanu vai dzēst
programmu.

n PRESET +/• Izvēlēties iestatītu radiostaciju.
o

a

•

•

Sākt vai pauzēt atskaņošanu.

p MP3-LINK
• Atlasīt ārējas audio ierīces avotu.
q

•

Atvērt/aizvērt diska nodalījumu.

3 Lietošanas
sākšana
Vienmēr izpildiet šajā nodaļā sniegtās instrukcijas
norādītajā secībā.
Ja sazināsieties ar Philips, jums tiks vaicāti šīs
ierīces modeļa un sērijas numuri. Modeļa
numurs un sērijas numurs atrodas ierīces apakšā.
Pierakstiet šos numurus šeit:
Modeļa Nr. __________________________
Sērijas Nr. ___________________________

Padoms
•• Jūs varat arī uzstādīt ierīci pie sienas.

Tālvadības pults sagatavošana
Ievērībai
•• Eksplozijas risks! Sargiet baterijas no karstuma, saules
stariem un uguns. Nekad nemetiet baterijas ugunī.

•• Samazināta bateriju darbmūža risks! Nekad nelietojiet
kopā dažādu zīmolu vai tipu baterijas.

•• Sprādziena risks, ja baterija ir nepareizi ievietota.
Nomainiet tikai ar tāda paša vai līdzīga veida.

Novietošana uz līdzenas
virsmas
Pirms novietot mikro Hi-Fi sistēmu uz līdzenas
virsmas, pievienojiet piegādāto pamatnes skavu.

1
2
3

Novietojiet mikro Hi-Fi sistēmu uz līdzenas
virsmas ar priekšpusi uz leju.

Lai nomainītu tālvadības pults bateriju:

1
2
3

Atveriet bateriju nodalījumu.
Ievietojiet vienu AAA bateriju ar pareizu
polaritāti (+/-), kā norādīts.
Aizveriet bateriju nodalījumu.

Ievietojiet pamatnes skavu divos slotos
ierīces apakšā.
Iespiediet skavu uz leju, lai tā tiktu nofiksēta
slotos.

Strāvas adaptera pievienošana
Ievērībai
•• Pastāv izstrādājumu bojājuma risks! Pārliecinieties, vai

elektrotīkla spriegums atbilst spriegumam, kas norādīts
mikro Hi-Fi sistēmas aizmugurē vai apakšā.
•• Elektriskā trieciena risks! Atvienojot strāvas adapteri,
vienmēr atvienojiet kontaktdakšu no ligzdas. Nekad
nevelciet aiz vada.

Pievienojiet strāvas adapteri sienas ligzdai.
»» Iedegas sarkanais gaidstāves indikators.
»» Ierīce ir gatava, lai to iestatītu lietošanai.

LV
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4 Diska
atskaņošana
Ievērībai
•• Neievietojiet disku nodalījumā citus priekšmetus,
izņemot diskus.

•• Nepieskarieties diska optiskajai lēcai diska nodalījumā.

Ieslēgšana

1

Nospiediet .
»» Ierīce pārslēdzas uz pēdējo izvēlēto avotu.

2

Lai tieši ieslēgtu un izvēlētos avotu:
• Tālvadības pultī nospiediet CD, FM vai
MP3-LINK.

3
4

Pārslēgšana uz gaidstāves režīmu
Nospiediet , lai pārslēgtu uz gaidstāves režīmu.
»» Iedegas sarkanais gaidstāves indikators.
»» Nodziest displeja paneļa sānu apgaismojums.

Nospiediet CD uz tālvadības pults, lai
atlasītu diska avotu.
Nospiediet uz ierīces, lai atvērtu diska
nodalījumu.
Ievietojiet disku ar padrukāto pusi uz augšu.
Nospiediet , lai aizvērtu diska nodalījumu.
• Lai pauzētu/atsāktu atskaņošanu,
nospiediet
.
• Lai pārtrauktu atskaņošanu, nospiediet
.

Atskaņošanas opcijas
Pāriešana uz celiņu
Atskaņošanas laikā nospiediet
izvēlētos citu celiņu.

/

, lai

Meklēšana celiņā

1
2

Atskaņošanas laikā nospiediet un turiet
nospiestu
/ .
Atlaidiet, lai atsāktu parastu atskaņošanu.

Atskaņošanas informācijas parādīšana
Atskaņošanas laikā atkārtoti nospiediet
DISPLAY, lai izvēlētos citu atskaņošanas
informāciju.
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Celiņu programmēšana
Varat ieprogrammēt maksimāli 20 celiņus.

1
2
3
4

Kompaktdiska režīmā apturēšanas
pozīcijā nospiediet PROG, lai aktivizētu
programmas režīmu.
»» Tiek parādīts [P01] (programma).
Nospiediet
/ , lai izvēlētos celiņa
numuru, pēc tam nospiediet PROG, lai
apstiprinātu.
Atkārtojiet 2. darbību, lai izvēlētos un
saglabātu programmā lielāku celiņu skaitu.
Nospiediet
, lai atskaņotu
ieprogrammētos celiņus.

Lai dzēstu programmu:
• Divreiz nospiediet .
• Pārslēdziet uz citu režīmu.
• Izslēdziet mikro Hi-Fi sistēmu.

Atkārtota atskaņošana

1

2

Atskaņošanas laikā atkārtoti nospiediet
REPEAT, lai atlasītu:
• [r1]: atkārtoti atskaņot pašreizējo
celiņu.
• [rA]: atkārtoti atskaņot visus celiņus.
Lai atgrieztos pie standarta atskaņošanas,
atkārtoti nospiediet REPEAT, līdz
atkārtošanas režīms vairs nav redzams.

Atskaņošana jauktā secībā

5 Skaļuma līmeņa
un skaņas efekta
regulēšana
Noregulēt skaļumu
Atskaņošanas laikā nospiediet VOL +/-, lai
palielinātu/samazinātu skaļuma līmeni.

Zemfrekvences skaņas
pastiprināšana
Atskaņošanas laikā atkārtoti nospiediet DBB, lai
ieslēgtu vai izslēgtu dinamisko zemfrekvences
skaņas pastiprinājumu.
»» Tiek parādīts pašreizējais DBB iestatījums.
•
•

[dbb-0]: dinamiskā zemfrekvences skaņas
pastiprinājuma funkcija (DBB) ir izslēgta.
[dbb-1]: DBB funkcija ir ieslēgta.

Skaņas izslēgšana
Atskaņošanas laikā nospiediet , lai izslēgtu
skaņu vai to ieslēgtu.

Varat atskaņot visus celiņus nejaušā secībā.

1
2

Atskaņošanas laikā nospiediet SHUFFLE.
• [SH]: atskaņo celiņus nejaušā secībā.
Lai atgrieztos pie standarta atskaņošanas,
vēlreiz nospiediet SHUFFLE.

LV
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6 Klausīties radio

Manuāla radiostaciju
programmēšana
Piezīme

Radiostacijas noregulēšana
1
2
3

Nospiediet FM uz tālvadības pults, lai
izvēlētos FM avotu.
Nospiediet un ilgāk nekā 2 sekundes turiet
nospiestu
/ .
»» Radio automātiski tiek noregulēts uz
staciju ar labu uztveršanu.
Atkārtojiet 2. darbību, lai noregulētu citas
stacijas.
• Lai noregulētu uz staciju ar sliktu
uztveršanu, atkārtoti nospiediet
TUNING +/-, līdz uztveršana ir
optimāla.
• Lai uzlabotu FM uztveršanu, pilnībā
izvirziet un pozicionējiet antenu.

•• Varat ieprogrammēt maksimāli 10 radiostacijas.

1
2
3

4

Radiostacijas noregulēšana.
Nospiediet PROG, lai aktivizētu
programmas režīmu.
»» Tiek parādīts [P01].
Nospiediet PRESET +/-, lai piešķirtu šai
radiostacijai numuru, pēc tam nospiediet
PROG, lai apstiprinātu.
»» Tiek parādīts radiostacijas iestatījuma
numurs un frekvence.
Atkārtojiet iepriekš norādītās darbības, lai
ieprogrammētu citas stacijas.
Padoms

•• Lai pārrakstītu ieprogrammētu staciju, tās vietā

Automātiska radiostaciju
programmēšana
Piezīme
•• Varat ieprogrammēt maksimāli 10 FM radiostacijas.

Radio režīmā nospiediet un vairāk nekā 2
sekundes turiet nospiestu PROG, lai aktivizētu
automātiskās programmas režīmu.
»» Tiek parādīts [AUTO] (automātisks).
»» Visas pieejamās stacijas ir ieprogrammētas
pēc frekvenču uztveres stipruma.
»» Pirmā ieprogrammētā radiostacija tiek
pārraidīta automātiski.

11
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saglabājiet citu staciju.

Iestatītas radiostacijas izvēle
Radio režīmā nospiediet PRESET +/-, lai
izvēlētos iestatījuma numuru.

7 Citas funkcijas
Klausīšanās no ārējas ierīces
Ar šo mikro Hi-Fi sistēmu varat klausīties ārēju
ierīci.

1
2
3

Nospiediet MP3-LINK uz tālvadības pults,
lai izvēlētos AUX avotu.

8 Informācija par
produktu
Piezīme
•• Produkta informācija var tikt mainīta bez iepriekšēja
brīdinājuma.

Pievienojiet MP3 savienojuma kabeli pie:
• MP3-LINK ierīces ligzdas (3,5 mm)
• ārējas ierīces austiņu ligzdas

Specifikācijas

Sāciet atskaņot ierīci (skatiet ierīces lietotāja
rokasgrāmatu).

Pastiprinātājs

STANDBY

Nominālā izejas jauda
Frekvences reakcija
Signāla un trokšņa
(S/N) proporcijas
AUX ieeja

2 x 2 W RMS
60 Hz - 20 kHz
>57 dBA
0,6 V RMS 22 kilo omi

MP3 LINK

Disks
Lāzera veids
Diska diametrs
Atbalstītie diski
Audio DAC
Kopējais harmoniskais
kropļojums
Frekvences reakcija
S/N proporcijas

Pusvadītājs
12 cm/8 cm
CD-DA, CD-R, CD-RW
24 biti / 4411 kHz
<1% (1 kHz)
60 Hz -20 kHz
(44,1 kHz)
>57 dBA

Uztvērējs
Regulēšanas diapazons
Regulēšanas skala
Jutība
- Mono, 26 dB S/N proporcijas
- Stereo, 46 dB S/N proporcijas
Meklēšanas izvēle

FM: 87,5 108 MHz
50 KHz
<22 dBf
<48 dBf
>28 dBf
LV
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Kopējais harmoniskais kropļojums <3%
Signāla un trokšņa (S/N)
proporcijas
>55 dB

Skaļruņi
Skaļruņu pretestība
Skaļrunis
Jutība

Ievērībai

4 omi
2,5" pilns diapazons
>82 dB/m/W
±3 dB/m/W

Vispārīga informācija
Adapteris
Enerģijas patēriņš
darbības laikā
Enerģijas patēriņš
gaidstāves laikā
Izmēri
- Galvenais bloks
(P x A x Dz)
Svars
- Ar iepakojumu
- Galvenais bloks

9 Traucējummeklēšana

9 V, 1,5 A
10 W
< 0,5 W

400 x 202 x 80 mm
3,82 kg
1,4 kg

•• Nekad nenoņemiet šīs ierīces apvalku.

Lai garantija būtu spēkā, nekad nemēģiniet
remontēt sistēmu patstāvīgi.
Ja ierīces lietošanas laikā rodas problēmas,
pārbaudiet šos nosacījumus, pirms pieprasīt
remontu. Ja problēma nav novērsta, atveriet
Philips tīmekļa vietni (www.philips.com/support).
Sazinoties ar Philips, turiet ierīci blakus un
piefiksējiet modeļa numuru un sērijas numuru.
Nav strāvas padeves
•• Pārliecinieties, vai ierīces maiņstrāvas vads ir
pareizi pievienots.
•• Pārliecinieties, vai maiņstrāvas ligzdā ir
strāva.
•• Lai taupītu enerģiju, sistēma automātiski
izslēdzas 15 minūtes pēc tam, kad
atskaņošana tiek pabeigta un netiek
izmantota neviena vadības ierīce.
Ierīce nereaģē
•• Atvienojiet un pievienojiet maiņstrāvas
vada kontaktdakšu, pēc tam vēlreiz
ieslēdziet sistēmu.
Nav skaņas vai tā ir sliktā kvalitātē
•• Noregulējiet skaļumu.
Nedarbojas tālvadības pults
•• Pirms kādas funkcijas pogas nospiešanas
vispirms izvēlieties pareizo avotu,
izmantojot tālvadības pulti, nevis galveno
bloku.
•• Samaziniet attālumu starp tālvadības pulti
un ierīci.
•• Ievietojiet bateriju ar atbilstošu polaritāti
(+/– zīmes), kā parādīts.
•• Nomainiet bateriju.
•• Pavērsiet tālvadības pulti tieši pret ierīces
priekšpusē esošo sensoru.
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Disks nav noteikts
•• Ievietojiet disku.
•• Pārbaudiet, vai disks ir pareizi ievietots.
•• Uzgaidiet, līdz mitruma kondensāts uz lēcas
ir nožuvis.
•• Nomainiet vai notīriet disku.
•• Izmantojiet pilnībā ierakstītu kompaktdisku
vai pareiza formāta disku.
Slikta radio uztveršana
•• Palieliniet attālumu starp ierīci un savu
televizoru vai videomagnetofonu.
•• Pilnībā izvelciet antenu.

LV
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