Register your product and get support at

SK Príručka užívateľa

AE3300

1

a
b
f

c

e

d

2

3

+

_

_

+

_

+

_

+ _ +

+
_

Slovensky
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Dôležité

Bezpečnosť
Dôležité bezpečnostné pokyny
a Prečítajte si tieto pokyny.
b Odložte si tieto pokyny.
c Dbajte na všetky varovania.
d Dodržiavajte všetky pokyny.
e Čistite len pomocou suchej tkaniny.
f Neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory,
tepelné regulátory, kachle či iné zariadenia (vrátane
zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
g Používajte len nástavce/príslušenstvo špecifikované výrobcom.
h Všetky opravy zverte do rúk kvalifikovanému servisnému
personálu. Ak dôjde k akémukoľvek poškodeniu zariadenia, je
nevyhnutná oprava v servisnom stredisku.
i UPOZORNENIE pre používanie batérie – Aby nedošlo
k vytečeniu batérie, ktoré by mohlo spôsobiť poranenie osôb,
škody na majetku alebo poškodenie zariadenia:
• Všetky batérie nainštalujte správne, s orientáciou pólov +
a - podľa vyznačenia na zariadení.
• Nemiešajte batérie (staré a nové alebo uhlíkové a alkalické
atď.).

•

Keď sa zariadenie dlhšiu dobu nepoužíva, vyberte batérie.

j Batérie (súprava batérií alebo vstavané batérie) nesmú byť
vystavené zdrojom nadmerne vysokej teploty, ako je napríklad
slnečné žiarenie, oheň alebo podobné zdroje tepla.

Upozornenie
Tento výrobok spĺňa požiadavky Európskeho spoločenstva týkajúce
sa rádiového rušenia.
Akékoľvek zmeny alebo úpravy vykonané na tomto zariadení, ktoré
nie sú vyslovene povolené spoločnosťou Philips Consumer Lifestyle,
môžu zrušiť oprávnenie používateľa používať toto zariadenie.

Recyklácia

Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné materiály
a komponenty, ktoré možno recyklovať a znova využiť.
Produkt označený symbolom preškrtnutého odpadkového koša je
v súlade so smernicou EÚ č. 2002/96/EC.

Produkt nelikvidujte spolu s iným domovým odpadom. Informujte
sa o miestnych predpisoch týkajúcich sa separovaného zberu
elektrických a elektronických produktov. Správnou likvidáciou

použitých produktov pomáhate znižovať negatívne následky na
životné prostredie a ľudské zdravie.
Produkt obsahuje batérie, ktoré na základe Smernice EÚ č. 2006/66/EC
nemožno likvidovať spolu s bežným domovým odpadom.
Symbol preškrtnutého odpadkového koša s chemickou značkou Pb
znamená, že batérie vyhovujú požiadavkám smernice zaoberajúcej sa
používaním olova:

Informujte sa o miestnych predpisoch týkajúcich sa separovaného
zberu batérií. Správnou likvidáciou batérií pomáhate znižovať
negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.
Informácie týkajúce sa životného prostredia
Všetky nepotrebné baliace materiály boli vynechané. Snažili sme sa
o dosiahnutie jednoduchého rozdelenie balenia do troch materiálov:
kartón (škatuľa), polystyrénová pena (vypodloženie) a polyetylén
(vrecká, ochranná penová pokrývka).
Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré je možné v prípade
roztriedenia špecializovanou spoločnosťou recyklovať a opakovane
použiť. Dodržiavajte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie
obalových materiálov, vybitých batérií a starého vybavenia.
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Vaše rádio do kúpeľne

Blahoželáme Vám ku kúpe a vítame Vás medzi používateľmi produktov
spoločnosti Philips. Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú
spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt na lokalite
www.philips.com/welcome.

Úvod
Toto zariadenie vám umožňuje:

•
•

sledovať čas
počúvať vysielanie rozhlasových staníc v pásme FM/MW

Čo je v škatuli
Skontrolujte a identifikujte obsah balenia:
•
Hlavná jednotka
•
Návod na použitie

Hlavná jednotka - prehľad 1
a

/VOL
Zapnutie/vypnutie rádia.
Nastavenie hlasitosti.
Automatické vyhľadanie a uloženie rozhlasových staníc.
Naladenie predchádzajúcej/nasledujúcej rozhlasovej stanice.
Výber predchádzajúcej/nasledujúcej predvoľby rozhlasovej
stanice.
• Nastavenie počtu hodín/minút.

•
•
•
•
•

b TIMER/BAND
• Nastavenie času.
• Zapnutie alebo vypnutie časovača.
• Výber vlnového pásma FM alebo MW.
c TUNE/PRESET
• Naladenie rozhlasovej stanice.
• Programovanie predvolieb rozhlasových staníc.
d Anténa
• Zlepšenie príjmu rozhlasového signálu.
e Panel displeja
• Zobrazenie informácií o čase/rozhlasovej stanici.
f +/-

•
•
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Výber predchádzajúcej/nasledujúcej predvoľby rozhlasovej
stanice.
Nastavenie počtu hodín/minút.

Úvodné pokyny
Výstraha

•• Používanie iných ovládacích prvkov alebo vykonávanie úprav a

iných postupov, než sú uvedené v tomto dokumente, môže mať
za následok vystavenie sa nebezpečnému žiareniu alebo zapríčiniť
nebezpečnú prevádzku.

Vždy postupujte podľa poradia pokynov v tejto kapitole.
Ak sa rozhodnete obrátiť na spoločnosť Philips, pripravte si číslo
modelu a sériové číslo tohto zariadenia. Číslo modelu a sériové číslo sú
uvedené na spodnej strane zariadenia. Tieto čísla si zapíšte sem:
Číslo modelu __________________________
Sériové číslo ___________________________

Inštalácia batérie 2
Výstraha
•• Nebezpečenstvo explózie! Batérie odkladajte mimo dosahu zdrojov

tepla, slnečného žiarenia a ohňa. Nikdy nevhadzujte batérie do ohňa.

•• Nebezpečenstvo poškodenia produktu! Keď zariadenie po dlhšiu
dobu nepoužívate, vyberte z neho batériu.

•• Batérie obsahujú chemické látky, preto by sa mali riadne znehodnotiť.

1

Otvorte priečinok na batérie.

2
3

Vložte 3 batérie typu AA (nie sú súčasťou balenia) so správnou
polaritou (+/-) podľa označenia.
Zatvorte priestor pre batérie.

Umiestnenie 3
Zariadenie môžete v kúpeľni položiť na rovný povrch alebo ho pomocou
pútka zavesiť.
Tip
•• Pútko sa dá odopnúť.

Nastavenie času
1
2
3
4
5
6

Stlačením tlačidla vypnite rádio.
Stlačte a podržte tlačidlá TIMER/BAND.
»» Začnú blikať číslice hodín.
Stlačením tlačidla +/- nastavte hodinu.
Stlačením tlačidla TIMER/BAND nastavenie potvrďte.
»» Začnú blikať číslice minút.
Stlačením tlačidla +/- nastavte minúty.
Stlačením tlačidla TIMER/BAND nastavenie potvrďte.

Zapnutie
1

Stlačením tlačidla

zapnite rádio.
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Počúvanie rádia

Výber vlnového pásma FM/MW
1
2

Stlačením tlačidla zapnite rádio.
Stlačením a podržaním tlačidla TIMER/BAND prepínate medzi
pásmami FM a MW.

Naladenie rozhlasovej stanice
1
2
3
4

Stlačením tlačidla zapnite rádio.
Stlačením tlačidla TUNE/PRESET spustite ladenie.
»» Začne blikať položka [FM] alebo [MW].
Otáčaním gombíka v smere alebo proti smeru hodinových
ručičiek nalaďte rozhlasovú stanicu.
Opätovným stlačením tlačidla TUNE/PRESET nastavenie
potvrďte.

Automatické programovanie rozhlasových
staníc
Poznámka
•• Môžete naprogramovať maximálne 20 predvolieb rozhlasových

staníc vysielaných v pásme FM a 20 predvolieb staníc vysielaných v
pásme MW.

1
2

Stlačením tlačidla zapnite rádio.
Stlačte a na 2 sekundy podržte tlačidlo

.

»» Všetky dostupné stanice sa naprogramujú v poradí podľa sily
signálu vlnového pásma.
»» Prvá naprogramovaná rozhlasová stanica sa začne automaticky
vysielať.

Ručné programovanie rozhlasových staníc
Poznámka
•• Môžete naprogramovať maximálne 20 predvolieb rozhlasových staníc
vysielaných v pásme FM a 20 staníc vysielaných v pásme MW.

1
2
3
4
5
6

Stlačením tlačidla zapnite rádio.
Naladenie rozhlasovej stanice.
Stlačte a podržte tlačidlá TUNE/PRESET.
»» Číslo začne blikať.
Otáčaním gombíka v smere alebo proti smeru pohybu
hodinových ručičiek vyberte číslo predvoľby.
Stlačením tlačidiel TUNE/PRESET nastavenie potvrďte.
Ďalšie stanice naprogramujte opakovaním bodov 2 – 5.
Tip

•• Ak chcete naprogramovanú stanicu prepísať, uložte na jej miesto inú
stanicu.

Výber predvoľby rozhlasovej stanice
1
2

Stlačením tlačidla zapnite rádio.
Stlačením tlačidla +/- vyberte predvoľbu rozhlasovej stanice.

Nastavenie časovača automatického vypnutia
Rádiobudík môžete nastaviť tak, aby sa automaticky vypol po určitom
čase.
1 Opakovaným stláčaním tlačidla TIMER/BAND nastavte dobu
(v minútach).
»» Zariadenie sa po uplynutí nastavenej doby automaticky vypne.
Časovač vypnutia vypnete nasledovným spôsobom:
1 Opakovane stláčajte tlačidlo TIMER/BAND, až kým sa nezobrazí
[OFF] (vypnuté),prípadne stlačte tlačidlo .
»»
sa zobrazí, keď je časovač vypnutia zapnutý, a zmizne, keď
sa vypne.
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Informácie o produkte
Poznámka

•• Informácie o produkte sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho
upozornenia.

Tuner
Rozsah ladenia

FM: 87,5 – 108 MHz
MW: 531 – 1602 kHz

Ladiaca mriežka

50 KHz (FM); 9 KHz (MW)

Počet predvolieb

FM: 20
MW: 20

Všeobecné informácie

Napájací zdroj

3 batérie typu AA

Maximálny výstupný výkon

300 mW

Prevádzková spotreba energie

100 mW

Rozmery
- Hlavná jednotka (V x Š x H)

155 x 89 x 62 mm

Hmotnosť
- S obalom
- Hlavná jednotka

0,41 kg
0,25 kg
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Riešenie problémov
Varovanie

•• Nikdy neodstraňujte kryt tela tohto zariadenia.
Aby ste zachovali záruku, nikdy sa sami nepokúšajte opravovať systém.
Ak sa pri používaní tohto zariadenia vyskytne nejaký problém, skôr než
sa obrátite na servisné stredisko, vyskúšajte nasledujúce riešenia. Ak
sa problém neodstráni, prejdite na webovú lokalitu spoločnosti Philips
(www.philips.com/welcome). Ak sa rozhodnete obrátiť na spoločnosť
Philips, okrem zariadenia si pripravte číslo modelu a sériové číslo.
Žiadne napájanie
•• Skontrolujte, či je správne nainštalovaná batéria.
•• Vymeňte vybitú batériu.
Nefunguje časovač
•• Správne nastavte hodiny.
•• Zapnite časovač.
Žiadny zvuk

••

Nastavte hlasitosť.

Nastavenia hodín/časovača vymazané
•• Vymeňte vybitú batériu.
•• Opätovne nastavte hodiny/časovač.
Zariadenie nereaguje
•• Vyberte a vložte batérie a znova zapnite zariadenie.

SLOVAK REPUBLIC

Prístroj sa nesmie používať v mokrom a vlhkom prostredí!
Chránte pred striekajúcou a kvapkajúcou vodou!

Meet Philips at the Internet
http://www.philips.com/welcome
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