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1 Важливо

Безпека слуху

Попередження
•• Ніколи не знімайте корпус виробу.
•• Деталі цього виробу не можна змащувати.
•• Ніколи не ставте виріб на інше електричне
обладнання.

•• Зберігайте пристрій подалі від прямих сонячних
променів, джерел відкритого вогню або тепла.

•
•

•
•

2

Довкола пристрою має бути достатньо
вільного простору для вентиляції.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ щодо використання
батареї – Для запобігання витіканню
батареї, що може спричинити тілесні
ушкодження, пошкодження майна чи
виробу:
• Встановлюйте батареї належним
чином, враховуючи значення
полярності + та -, як це вказано на
виробі.
• Не використовуйте одночасно різні
типи батарей (старі та нові, вуглецеві
та лужні тощо).
• Якщо Ви не плануєте користуватися
виробом тривалий час, батареї слід
вийняти.
• Батареї слід оберігати від надмірної
дії тепла (наприклад сонячних
променів, вогню тощо).
Уникайте витікання чи розбризкування
води на пристрій.
Не ставте на пристрій жодних речей,
які можуть пошкодити його (наприклад,
ємності з рідиною, запалені свічки тощо).
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Вибирайте середній рівень гучності.
• Використання навушників із високим
рівнем гучності може пошкодити
слух. Цей виріб може передавати звук
в таких діапазонах децибел, за яких
людина може втратити слух, навіть
якщо прослуховування триває менше
хвилини. Вищий діапазон частот децибел
призначено для тих, хто вже мав
проблеми зі слухом.
• Звук може видаватися не таким, яким
він є насправді. Із часом внаслідок
прослуховування "прийнятного рівня"
слух адаптується до вищої гучності звуку.
Отже, після тривалого прослуховування
"нормальна" гучність може видаватися
високою і неприйнятною на слух. Щоб
позбутися такого відчуття, вибирайте
безпечний рівень гучності, поки слух не
адаптується.
Щоб встановити безпечний рівень гучності:
• Встановіть регулятор гучності у
положення низької гучності.
• Повільно збільшуйте рівень гучності,
поки звук не буде прийнятним і не буде
відтворюватися чітко та без спотворень.
Користуйтеся навушниками протягом
розумних проміжків часу:
• Тривале прослуховування навіть із
"безпечним" рівнем звуку може також
призвести до втрати слуху.
• Помірковано використовуйте пристрій і
прослуховуйте вміст із перервами.
Використовуючи навушники, дотримуйтеся
поданих інструкцій.
• Прослуховуйте вміст із відповідною
гучністю протягом розумних проміжків
часу.
• Не змінюйте рівень гучності, поки слух
не адаптується.

•
•

Завжди вибирайте такий рівень гучності,
щоб чути звуки довкола себе.
У потенційно небезпечних ситуаціях
слід користуватися гарнітурою з
обережністю або тимчасово її вимикати.
Не використовуйте навушники за
кермом транспортного засобу,
велосипеда, перебуваючи на роликах
тощо; це може спричинити аварію і в
багатьох регіонах є заборонено.
Примітка

•• Табличка з даними знаходиться на задній панелі
програвача.

UK

3

2 Кишенькове
радіо
Вітаємо вас із покупкою та ласкаво
просимо до клубу Philips! Щоб у повній мірі
скористатися підтримкою, яку пропонує
компанія Philips, зареєструйте свій виріб на
веб-сайті www.philips.com/welcome.

Вступ
За допомогою цього кишенькового радіо
можна слухати радіо FM або MW.

Комплектація упаковки
Перевірте вміст упакування.
• Головний блок
• Короткий посібник користувача
• Буклет "Техніка безпеки та важлива
інформація"
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Огляд радіо
b
a

TUNING

c

FM
MW OFF

d

VOL.

e

2 x 1.5V AAA/R03/UM4

f

UK
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a Телескопічна антена
• Покращення прийому сигналу в FMдіапазоні.
b

•

Під’єднання навушників.

c TUNING
• Налаштування радіостанцій FM або
MW.
d Селектор діапазону
• Вибір діапазону хвиль: FM або СХ.
e OFF
VOL
• Увімкнення або вимкнення виробу.
• Регулювання гучності.
f Батарейний відсік
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3 Початок
роботи

Увімкнення або вимкнення
Щоб увімкнути або вимкнути виріб,
поверніть коліщатко OFF
VOL.

Завжди виконуйте вказівки у цьому розділі із
вказаною послідовністю.

Встановлення батарей
1

2

Відкрийте батарейний відсік.

Вставте 2 батареї типу AAA (не входять
у комплект), враховуючи відповідні
значення полярності (+/-), як зображено
на малюнку;

2 x 1.5V AAA

3

Закрийте батарейний відсік.
UK
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4 Використання
портативного
радіо
Прослуховування радіо
Примітка
•• Для оптимального прийому сигналу розкладіть
антену повністю або відрегулюйте положення
антени чи цього виробу.

1
2
•

За допомогою селектора діапазону
виберіть радіо FM або MW.
Повертайте коліщатко TUNING, щоб
налаштувати потрібну радіостанцію.
Для збільшення або зменшення гучності
повертайте коліщатко OFF
VOL.

Прослуховування через
навушники
Під'єднайте навушники (не входять у
комплект) до роз'єму на виробі.
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5 Інформація про
виріб
Примітка
•• Інформація про виріб може бути змінена без
попередження.

Технічні характеристики
Загальна вихідна
потужність
Діапазон
налаштування
Чутливість

Повне
гармонійне
викривлення
Співвідношення
"сигнал-шум"
(FM)
Живлення
Розміри:
головний блок
(Ш x В x Г)
Вага – головний
блок

0,2 Вт RMS
FM: 87,5–108 МГц
СХ: 540–1620 кГц
FM: співвідношення
"сигнал-шум" 26 дБ, <
22 дБф
СХ: співвідношення
"сигнал-шум" 26 дБ, <
70 дБф
<2%
>50 дБ (A)
Тип AAA; батареї R03
або UM4 – 2 шт. (не
входять у комплект)
57 x 133 x 20 мм
0,07 кг
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6 Усунення
несправностей
Попередження
•• Ніколи не знімайте корпус виробу.

Щоб зберегти дію гарантії, ніколи не
намагайтеся самостійно ремонтувати
пристрій.
Якщо під час використання пристрою
виникають певні проблеми, перш ніж
звертатися до центру обслуговування,
скористайтеся наведеними нижче порадами.
Якщо це не вирішить проблему, відвідайте
веб-сайт компанії Philips (www.philips.com/
support). Коли Ви звертаєтесь до Центру
обслуговування клієнтів, виріб, номер моделі
та серійний номер мають бути під руками.
Відсутнє живлення
• Батареї не встановлено належним
чином. Вставте батареї належним чином,
як показано на батарейному відсіку.
• Батареї розрядилися. Замініть їх новими.
Немає звуку
• Регулювання гучності.
• Від'єднайте навушники від виробу.
Поганий радіосигнал
• Для кращого прийому FM-сигналів
повністю розкладіть телескопічну антену
і відрегулюйте її положення.
• Для прийому СХ пристрій використовує
вбудовану антену. Відрегулюйте
положення пристрою для кращого
прийому сигналів.
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7 Примітка

Утилізуйте пакувальні матеріали, використані
батареї та непотрібні пристрої відповідно до
місцевих правових норм.

Внесення будь-яких змін чи модифікації
цього пристрою, які не є позитивно схвалені
компанією WOOX Innovations, можуть
позбавити користувачів права користуватися
цим пристроєм.

Цей виріб відповідає усім вимогам
Європейського Союзу щодо радіоперешкод.
Утилізація старого виробу

Виріб виготовлено з високоякісних матеріалів
і компонентів, які можна переробити та
використовувати повторно.

Цей символ на виробі означає, що цей
виріб відповідає вимогам Директиви
ЄС 2012/19/EU. Дізнайтеся про місцеву
систему розділеного збору електричних
та електронних пристроїв. Дотримуйтесь
місцевих правил і не утилізуйте цей виріб зі
звичайними побутовими відходами. Належна
утилізація старих виробів допоможе
запобігти негативному впливу на навколишнє
середовище та здоров’я людей.
Інформація про довкілля
Для упаковки виробу було використано
лише потрібні матеріали. Ми подбали про те,
щоб упаковку можна було легко розділити
на три види матеріалу: картон (коробка),
пінополістирол (амортизуючий матеріал) та
поліетилен (пакети, захисний пінопластовий
лист).
Система містить матеріали, які в розібраному
вигляді можна здати на переробку та
повторне використання у відповідний центр.
UK
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