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1 SLEEP 

K aktivaci funkce SLEEP a k nastavení doby vypnutí přístroje. 
2  FUNKČNÍ  PŘEPÍNAČ 

   CLOCK:  K zobrazení hodin. 
   SET ALARM 1: K nastavení buzení (ALARM 1). 
   SET ALARM 2: K nastavení buzení (ALARM 2). 
    SET TIME:  K nastavení hodin. 

            ▲▲/▼:  K volbě hodin a minut (pro nastavení hodin nebo buzení). 
3 SLEEP OFF/REPEAT ALARM  

Ke zrušení funkce SLEEP. 
K pozastavení buzení na 7 minut. 

4  INDIKACE 
Zobrazuje kmitočet ladění. 

5 TUNING 
K ladění vysílačů. 

6 BAND 
K volbě vlnového rozsahu FM/MW (VKV/SV). 

7 VOLUME 
 K regulaci hlasitosti. 
8   ALARM RESET 

K ukončení buzení na 24 hodin (pak se buzení opakuje). 
9     DISPLEJ 

 Zobrazuje čas, údaj buzení a status přístroje. 
10 RADIO OFF●ON 
 K vypnutí nebo zapnutí rozhlasového přijímače 
11 ALARM 1, ALARM 2 

   OFF: K vypnutí buzení (ALARM 1 nebo ALARM 2). 
   RAD:   K zapnutí buzení přijímačem (ALARM 1 nebo ALARM 2).  
   BUZ:    K zapnutí buzení tónem (ALARM 1 nebo ALARM 2). 

12 PROSTOR PRO ZÁSOBNÍ NAPÁJECÍ BATERII 
K vložení 9 V kompaktní baterie k zabezpečení funkce při výpadku 
napájení (baterie není součástí dodávky). 

13 SÍŤOVÝ  PŘÍVOD 
Pro připojení k síti 220 až 230 V, 50 Hz. 

14 DRÁTOVÁ  ANTÉNA 
Pro zlepšení příjmu v rozsahu FM (VKV). 
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INSTALACE 
 
NAPÁJENÍ 
 
• Dříve než přístroj připojíte k síti přesvědčte se, že napětí, udané na ty-

povém štítku (na spodní straně přístroje) souhlasí s napětí ve vaší svě-
telné síti. 

• Pokud by tomu tak nebylo, obraťte se na svého obchodníka nebo na 
servis firmy Philips. 

• Zástrčku síťového přívodu zasuňte do zásuvky. 
• Pokud byste si přáli přístroj zcela oddělit od sítě, vytáhněte jeho síťo-

vou zástrčku ze zásuvky. 
 
 
ZÁLOŽNÍ  BATERIE 
 
Tato devítivoltová baterie slouží k tomu, aby byl v případě výpadku napá-
jení zajištěn chod hodin po dobu jednoho dne. 
Kdyby takový případ nastal, je zrušena možnost příjmu rozhlasu a displej 
hodin po dobu výpadku nesvítí. 
Po obnovení napájení se displej znovu rozsvítí a indikuje správný čas. 
 
• Sejměte víčko prostoru pro baterii a vložte kompaktní devítivoltovou 

baterii, např. typ 6F22 (Philips). 
• Víčko opět nasuňte. 
 
Upozornění: 
Pokud byste záložní baterii nepoužili, při případném výpadku napájení by 
se zastavily hodiny a ty by bylo třeba pak znovu nastavit. 
Vyčerpané baterie nezahazujte do běžného domovního odpadu, ale ode-
vzdejte je ve sběrně k tomu určené.  

 
 

ROZHLASOVÝ  PŘIJÍMAČ 
 
PŘÍJEM  ROZHLASU 
 
Tento budík můžete používat též jako běžný malý rozhlasový přijímač. 
 
• Přepínač RADIO nastavte do polohy ON. 
• Přepínačem BAND zvolte vlnový rozsah. 
• Knoflíkem TUNING nalaďte požadovaný vysílač. 
• Knoflíkem VOLUME nastavte vhodnou hlasitost reprodukce. 
• Příjem rozhlasu ukončíte nastavením přepínače RADIO do polohy 

OFF. 
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Poznámky: 
Při příjmu vysílačů v rozsahu FM (VKV) použijte drátovou anténu a polož-
te ji tak, aby byl příjem co nejlepší. 
Při příjmu vysílačů v rozsahu AM (SV) je v činnosti feritová anténa, vesta-
věná v přístroji. Celý přístroj proto natočte kolem svislé osy do takové po-
lohy, aby byl příjem co nejlepší. 

 
 

NASTAVENÍ  HODIN  A  BUZENÍ 
 

Důležité: 
Při nastavování hodin nebo buzení, stiskněte tlačítka ▲▲ a ▼ vždy až po 
sobě a nikoli najednou. 
Údaj na displeji je zobrazován ve dvacetičtyřhodinovém cyklu. 
 
 
NASTAVENÍ HODIN 
 
• Funkční přepínač nastavte do polohy SET TIME.  
• Tlačítkem ▲▲ nastavujete údaj času směrem vpřed. Pokud držíte tla-

čítko stisknuté, mění se údaj času rychle směrem vpřed. 
• Tlačítkem ▼ nastavujete údaj času směrem vzad. Pokud držíte tlačítko 

stisknuté, mění se údaj času pomalu vzad. 
• Po ukončeném nastavení hodin a minut vraťte funkční přepínač zpět 

do polohy CLOCK. 
 
NASTAVENÍ  BUZENÍ 
 
• Funkční přepínač nastavte do polohy ALARM 1 nebo ALARM 2. 
• Tlačítkem ▲▲ nastavujete údaj času směrem vpřed. Pokud držíte tla-

čítko stisknuté, mění se údaj času rychle směrem vpřed. 
• Tlačítkem ▼ nastavujete údaj času směrem vzad. Pokud držíte tlačítko 

stisknuté, mění se údaj času pomalu vzad. 
• Po ukončeném nastavení hodin a minut vraťte funkční přepínač zpět 

do polohy CLOCK. 
 
NASTAVENÍ  ZPŮSOBU  BUZENÍ 
 
Nyní je třeba ještě buzení aktivovat a současně zvolit, jakým ze dvou 
možných způsobů si přejete vzbudit. 
 
• Přepínač ALARM 1 nebo ALARM 2 nastavte na RAD nebo na BUZ. 
• V poloze RAD budete vzbuzeni reprodukcí z rozhlasového přijímače, 

v poloze BUZ budete vzbuzeni akustickým signálem. 
• Akustický signál ve funkci ALARM 1 má nižší kmitočet, akustický signál 

ve funkci ALARM 2 má vyšší kmitočet. 
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VYPNUTÍ BUZENÍ NA 24 HODIN 
 
Pokud si přejete probíhající buzení zrušit, ale zajistit jeho opakování za 24 
hodin (tedy druhý den v trvale nastavenou dobu), postupujte takto: 
 
• Stiskněte tlačítko ALARM RESET. 
 
OPAKOVANÉ BUZENÍ 
Buzení se zruší, ale za 7 minut se bude znovu aktivovat. 
 
• Během budicího signálu stiskněte tlačítko SLEEP OFF/REPEAT ALARM. 
• Buzení se zruší, ale po 7 minutách se bude znovu opakovat.  
 
ÚPLNÉ ZRUŠENÍ FUNKCE BUZENÍ 
 
• Přejete-li si funkci buzení zcela zrušit, nastavte přepínač ALARM 1 

nebo ALARM 2 (případně oba přepínače) do polohy OFF. 
 
 

FUNKCE  SLEEP 
 
V přístroji je vestavěn časovač, který umožňuje automaticky vypnout roz-
hlasový přijímač za nastavitelný čas až do 59 minut. 
 
• Zkontrolujte, zda je funkční přepínač v poloze CLOCK. 
• Přepínač RADIO  nastavte do polohy OFF. 
• Stiskněte tlačítko SLEEP a držte ho stisknuté.  
• Na displeji se začne odpočítávat čas od 59 minut směrem dolů. 
• Až dojdete k požadovanému času, za který se má přístroj automaticky 

vypnout, tlačítko uvolněte. 
• Nyní již není možné vypnout přijímač tlačítkem RADIO ON●OFF. 
• Za dobu, kterou jste nastavili, se přístroj automaticky vypne. 
• Přijímač můžete před dosažením nastaveného času vypnout pouze 

stisknutím tlačítka SLEEP OFF/REPEAT ALARM.  
 
 

ÚDRŽBA  PŘÍSTROJE 
 
• Pokud byste přístroj delší čas nepoužívali, doporučujeme odpojit jej od 

sítě a vyjmout baterii, aby při případném vytečení přístroj nepoškodila. 
• Přístroj chraňte před pískem, před nadměrnou vlhkostí a nadměrnými 

teplotami.  Nenechávejte ho delší dobu ani na přímém slunci. 
• K jeho čištění používejte jen navlhčený hadřík a žádné chemické čisticí 

prostředky, které by mohly jeho povrch nevratně poškodit. 
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OCHRANA  ŽIVOTNÍHO  PROSTŘEDÍ 
 
Tento přístroj je vyroben z materiálů, které mohou být po 
návratu do výroby znovu zpracovány.  
Speciálně vybavené provozy mohou materiály, z nichž je 
přístroj vyroben, rozložit na základní části a ty, které lze 
znovu použít, vytřídit. 
I balicí materiál byl omezen na nejnutnější prvky. Jsou pou-

žívány takové materiály, které lze snadno rozložit a likvidovat. Prosíme 
vás proto, abyste se v oblasti kde bydlíte, informovali o způsobu vyřazení 
vašeho starého přístroje z provozu. 

 

Obdobné předpisy platí i o likvidaci napájecích článků. Napájecí články 
Philips sice neobsahují žádné škodlivé těžké kovy jako rtuť nebo kadmi-
um, přesto však v různých zemích platí různé předpisy o jejich likvidaci. 
 
 
 

PRAKTICKÉ  RADY 
 
Přístroj neotevírejte - hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. 
V případě jakékoli závady se nesnažte přístroj opravovat sami, ale opravu 
svěřte autorizovanému servisu. 
Pamatujte rovněž na to, že zásahem do přístroje v záruční době byste na-
víc ztratili garanční nároky. 
Nejprve zkontrolujte následující body.  
 
 
Příznak:              Možná příčina: 
Příjem je v rozsahu VKV rušen  
šumem: 

Slabý signál: při příjmu v rozsahu 
VKV změňte uložení drátové antény. 
 

Příjem je v rozsahu SV  
nevyhovující: 

Slabý signál: při příjmu v rozsahu 
SV otáčejte přístrojem kolem svislé 
osy, až najdete místo, kdy bude pří-
jem nejlepší. 
 

Příjem je v rozsahu SV rušen  
hvízdáním: 

Přijímač je příliš blízko jiných elek-
tronických přístrojů (např. počítače) 
nebo blízko zářivky. 
 

Buzení nepracuje: Buzení nebylo nastaveno. 
Regulátor hlasitosti na nule. 
Nebyl naladěn vysílač. 
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ZÁRUKA  A  SERVIS 

 
Za tento výrobek přebírá Philips záruku po dobu dvacetičtyř měsíců od 
data prodeje. Záruka se vztahuje na závady, způsobené vadami materiálu 
nebo výrobní vadou. V rámci záruky se servis poskytuje pouze po předlo-
žení dokladu o nákupu, kterým je řádně vyplněný záruční list nebo po-
kladní doklad, z něhož vyplývá, že byl nárok uplatněn v záruční době. 
 
Záruční nárok nelze uplatnit v případě, že byl přístroj mechanicky poško-
zen (včetně poškození v průběhu přepravy) nebo byl přístroj nesprávně 
používán (v rozporu s pokyny v návodu) nebo byl poškozen neodvratnou 
událostí (živelná pohroma) 
.  
Záruku nelze uplatňovat ani když byl přístroj připojen na nesprávné napětí 
nebo když do něj jakýmkoli způsobem zasahovaly neoprávněné osoby. 
Záruční i pozáruční servis je zajištěn ve všech zemích, v nichž firma Phi-
lips oficiálně distribuuje své výrobky.   
 
V případě závady se laskavě obraťte na svého dodavatele nebo na ser-
visní organizaci firmy Philips. Bližší informace i radu při případných obtí-
žích vám poskytne oddělení styku se zákazníky ve vaší zemi, jehož adre-
sa je uvedena na konci záručních podmínek. 
 
 

Informační linka Philips 
 

Telefonický kontakt: 233 099 330 

Faxový kontakt: 233 099 320 

E-mailový kontakt: Infolinka@philips.com 

Poštovní kontakt: Philips Česká republika sro. 
Infolinka 
Šafránkova 1 
155 00  Praha 5 
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