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1 Důležité
informace
Bezpečnost

•
•

Na radiobudík nepokládejte žádné
nebezpečné předměty (např. předměty
naplněné tekutinou nebo hořící svíčky).
Pokud je k odpojování přístroje používán
konektor MAINS nebo sdružovač, měl by
být vždy po ruce.
Poznámka

•• Štítek s typovými údaji je umístěn na spodní straně
přístroje.

Varování
•• Nesnímejte kryt radiobudíku.
•• Nepoužívejte na žádnou část radiobudíku žádná maziva.
•• Nepokládejte radiobudík na jiné elektrické zařízení.
•• Radiobudík nevystavujte přímému slunci, otevřenému
ohni nebo žáru.

•• Ujistěte se, že máte vždy snadný přístup k napájecímu

kabelu, zástrčce nebo adaptéru, abyste mohli radiobudík
odpojit od napájení.

•
•
•

•

•
•
•

2

Přečtěte si tyto pokyny a postupujte podle
nich.
Zajistěte, aby byl kolem výrobku
dostatečný prostor pro řádnou ventilaci.
Napájecí kabel chraňte před pošlapáním
nebo přiskřípnutím. Zvláštní pozornost je
třeba věnovat zástrčkám, zásuvkám a místu,
kde kabel opouští radiobudík.
Veškeré opravy svěřte kvalifikovanému
servisnímu technikovi. Radiobudík by měl
být přezkoušen kvalifikovanou osobou
zejména v případech poškození síťového
kabelu nebo vidlice, v situacích, kdy do
radiobudíku vnikla tekutina nebo nějaký
předmět, radiobudík byl vystaven dešti či
vlhkosti, nepracuje normálně nebo utrpěl
pád.
Používejte pouze doplňky nebo
příslušenství doporučené výrobcem.
Během bouřky či v době, kdy se radiobudík
nebude delší dobu používat, odpojte síťový
kabel ze zásuvky.
Na radiobudík nesmí kapat ani stříkat
tekutina.
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2 Radiobudík FM/
DAB+
Gratulujeme k nákupu a vítáme vás mezi
uživateli výrobků společnosti Philips! Chceteli využívat všech výhod podpory nabízené
společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na
stránkách www.Philips.com/welcome.

Úvod
Tento radiobudík umožňuje:
• poslech rádia FM a rádia s digitálním
vysíláním zvuku (DAB+);
• vychutnat si hudbu z externích zařízení;
• znát čas; a
• nastavení dvou budíků.

Obsah balení
Zkontrolujte a ověřte obsah balení:
• Radiobudík
• Krátká uživatelská příručka
• Leták s bezpečnostními informacemi a
upozorněním
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Přehled radiobudíku
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/

Nastavení budíku 1 nebo budíku 2.
Zobrazení nastavení budíku.
Aktivace nebo deaktivace budíku.

b SOURCE
• Vyberte zdroj: režim DAB, režim FM
nebo AUDIO IN.
c

•
•

Zapnutí rádia.
Přepnutí do pohotovostního režimu.

d SNOOZE/BRIGHTNESS
• Odložení buzení.
• Nastavení jasu displeje.
e PROG/SET TIME
• Programování pořadí rádiových stanic.
• Nastavení času.
f SELECT/SCAN
• Automatické vyhledání a uložení
rádiových stanic.
• Potvrzení výběru.
g

•

Nastavení časovače.

h + PRESET/ MIN • Nastavení minut.
• Výběr předvolby rádiové stanice.

4
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i INFO/MENU
• V režimu DAB+ nebo FM otevřete
stisknutím a podržením tlačítka nabídku
DAB+ nebo FM.
• V režimu DAB+ zobrazte stisknutím
tlačítka informace o stanici DAB+.
• V režimu FM zobrazte stisknutím
tlačítka informace o stanici RDS.
j + TUNING/ HR • Nastavení hodin.
• Ladění rádiových stanic.
• Procházení seznamem stanic DAB+.
• Procházení nabídkou FM/DAB+.
k Panel displeje
• Zobrazení aktuálního stavu.
l VOL knoflík
• Nastavení hlasitosti.
m Anténa
• Zdokonalení příjmu rádia.
n Napájecí kabel
• Připojení k elektrické síti.
o Zásuvka USB
• Nabíjení mobilních zařízení.
p AUDIO IN
• Připojení externího audiozařízení.

3 Začínáme
Vždy dodržujte správné pořadí pokynů
uvedených v této kapitole.

Příprava antény FM/DAB+
Chcete-li dosáhnout optimálního příjmu, anténu
FM zcela natáhněte a upravte její polohu.

Nastavení hodin
Poznámka
•• V pohotovostním režimu lze nastavit pouze čas.

1
Poznámka
•• Anténu umístěte co nejdále od jiných zdrojů vyzařování,
aby nedocházelo ke vzájemnému rušení.

Připojení napájení
Výstraha
•• Hrozí nebezpečí poškození výrobku! Zkontrolujte,

zda napětí v elektrické síti odpovídá napětí, které je
uvedeno na zadní nebo spodní straně radiobudíku.
•• Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Při odpojování
napájecího kabelu vždy vytahujte konektor ze zásuvky
ve zdi. Nikdy netahejte za kabel.

2
3
4
5
6

Stisknutím tlačítka SET TIME a jeho
podržením na dvě sekundy aktivujete režim
nastavení budíku.
»» Číslice hodin a minut budou blikat.
Stisknutím tlačítka + TUNING/ HR nastavíte hodiny.
Stisknutím tlačítka + PRESET/ MIN nastavte minuty.
Stisknutím tlačítka SET TIME potvrďte
volbu.
12/24hodinový formát nastavíte stisknutím
tlačítka + TUNING/ HR -.
Stisknutím tlačítka SET TIME potvrďte
volbu.
»» Zobrazí se text [Time Saved] (Čas
uložen).
Tip

•• Pokud je rádio nečinné 10 sekund, automaticky režim
nastavení hodin ukončí.

•• V režimu FM/DAB+ je možné otevřít nabídku „System“
a nastavit synchronizaci času (viz „Použití nabídek
systému“ > „Nastavení času a synchronizace času“).
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Zapnutí
•

Stisknutím tlačítka zapněte rádio.
»» Radiobudík se přepne na poslední
vybraný zdroj.
»» Při prvním použití se na rádiu zobrazí
uvítací zpráva, jednotka přepne do
režimu DAB a začne automaticky
vyhledávat dostupné stanice DAB+.

Přepnutí do pohotovostního režimu.
•

Stiskněte znovu tlačítko .
»» Zobrazí se text [Standby]
(Pohotovostní režim).

6
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4 Poslech rádia
DAB+

•

V režimu DAB+ stiskněte a podržte na
dvě sekundy tlačítko SCAN.
»» Rádio automaticky ukládá všechny
dostupné rádiové stanice DAB+.
»» Po úplném vyhledávání začne hrát
první dostupná stanice.

Ladění rádiových stanic DAB+
Tip

Ruční uložení rádiových
stanic DAB+

•• Anténu umístěte co nejdále od všech elektrických

Poznámka

přístrojů

•• Lepšího příjmu docílíte úplným natažením antény a
úpravou její pozice.

1

Opakovaným stisknutím tlačítka SOURCE
vyberte režim DAB.
»» Zobrazí se zpráva [Scanning]
(Vyhledávání).
»» Rádio automaticky uloží všechny
rádiové stanice DAB+ a začne
přehrávat první dostupnou stanici.
»» Seznam stanic se uloží do rádia. Při
dalším zapnutí rádia se vyhledávání
stanic již nespustí.
»» Pokud není nalezena ani jedna stanice
DAB+, zobrazí se zpráva [No DAB
Station] (žádná stanice DAB).

Chcete-li naladit stanici ze seznamu
dostupných stanic:
• Opakovaným stisknutím tlačítka +
TUNING/ HR - v režimu DAB procházejte
dostupné stanice DAB+.

Automatické uložení
rádiových stanic DAB+

•• Uložit lze maximálně 20 rádiových stanic DAB+.

1
2
3
4
5

Nalaďte rádiovou stanici DAB+.
Stisknutím tlačítka PROG aktivujte režim
programování.
Stisknutím tlačítka + TUNING/ HR vyberte číslo.
Stisknutím tlačítka PROG potvrďte volbu.
Opakováním kroků 1 až 4 uložíte další
stanice DAB+.
Poznámka

•• Chcete-li přednastavenou stanici DAB+ odstranit,
uložte na její místo jinou stanici.

Výběr předvolby rádiové
stanice DAB+
•

Opakovaným stisknutím tlačítka + PRESET/
MIN - v režimu DAB+ vyberte předvolbu
rádiové stanice.

Tip
•• Do vysílání DAB+ budou přidávány nové stanice

a služby. Chcete-li získat přístup k novým službám
a stanicím DAB+, provádějte pravidelně úplné
vyhledávání.

CS
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Používání nabídky systému
DAB+
1
2

3
4

Stisknutím a podržením tlačítka MENU
v režimu DAB+ na dvě sekundy přejdete
do nabídky DAB+.
Stisknutím tlačítka + TUNING/ HR procházejte možnostmi nabídky:
• [Full scan] (Úplné vyhledávání): slouží
k vyhledání a uložení všech dostupných
rádiových stanic DAB+.
• [Manual tune] (ruční ladění): slouží
k ručnímu naladění určitého kanálu
nebo frekvence a přidání do seznamu
stanic.
• [DRC] (Komprese dynamického
rozsahu): komprese dynamického
rozsahu rádiového signálu.
• [Prune] (Vyřazení stanic): slouží
k odstranění neplatných stanic ze
seznamu.
• [System] (Systém): slouží k úpravě
nastavení systému (viz kapitola „Použití
nabídky systému “).
Chcete-li vybrat možnost, stiskněte tlačítko
SELECT.

Kroky 2 až 3 opakujte, pokud je u jedné
možnosti k dispozici nabídka dalších
možností.
[DRC]
• [DRC off] (DRC vypnuto): vypnutí
funkce DRC.
• [DRC high] (Vysoké DRC): zapnutí
funkce DRC na vysokou úroveň
(výchozí možnost doporučená pro
hlučná prostředí).
• [DRC low] (Nízké DRC): zapnutí
funkce DRC na nízkou úroveň (výchozí
možnost doporučená pro méně hlučná
prostředí).
[Prune] (Vyřazení stanic)
• [No] (Ne): vrátí se do předchozí
nabídky.
• [Yes] (Ano): odstraní všechny neplatné
stanice ze seznamu stanic.
8

CS

Poznámka
•• Pokud není během 10 sekund stisknuto žádné tlačítko,
dojde k ukončení nabídky.

Zobrazení informací DAB+
Během poslechu rádia DAB+ opakovaně
stiskněte tlačítko INFO a procházejte následující
informace (jsou-li k dispozici):
»» Název stanice
»» DLS (Dynamic label segment)
»» Typ programu (PTY)
»» Název souboru
»» Frekvence
»» Chybovost signálu
»» Přenosová rychlost a stav zvuku
»» Kodek

5 Poslech rádia
VKV

Ruční uložení rádiových
stanic FM
Poznámka
•• Uložit lze maximálně 20 rádiových stanic FM.

Ladění rádiových stanic FM
Tip
•• Anténu umístěte co nejdále od všech elektrických

1
2

přístrojů

•• Lepšího příjmu docílíte úplným natažením antény a
úpravou její pozice.

1
2
3

Stisknutím tlačítka SOURCE vyberete
režim FM.
Stiskněte tlačítko + TUNING/ HR a přidržte jej dvě sekundy.
»» Rádio automaticky naladí stanici se
silným příjmem.

Zopakováním kroku 2 naladíte více
rádiových stanic.
Ruční naladění stanice:
• V režimu tuneru FM vyberte frekvenci
opakovaným stisknutím tlačítka +
TUNING/ HR -.

Automatické uložení
rádiových stanic FM
•

V režimu tuneru FM stiskněte a na
3 sekundy přidržte tlačítko SCAN.
»» Rádio automaticky uloží všechny
dostupné rádiové stanice FM a poté
začne přehrávat první dostupnou
stanici.

3
4
5

V režimu tuneru nalaďte rádiovou stanici
FM.
Stisknutím tlačítka PROG aktivujte režim
programování.
»» Začne blikat číslo předvolby.
Opakovaným stisknutím tlačítka +
TUNING/ HR - vyberte číslo.
Stisknutím tlačítka PROG potvrďte volbu.
Opakováním kroků 1 až 4 uložíte další
stanice.
Tip

•• Chcete-li přednastavenou stanici vymazat, uložte na její
místo jinou stanici.

Výběr předvolby rádiové
stanice FM
•

Opakovaným stisknutím tlačítka + PRESET/
MIN - v režimu tuneru FM vyberte
předvolbu rádiové stanice.

Používání nabídky FM
1
2

Stisknutím a podržením tlačítka MENU
v režimu FM na dvě sekundy přejděte do
nabídky FM.
Stisknutím tlačítka + TUNING/ HR procházejte možnostmi nabídky:
• [Scan setting]
• [System] (Systém) (viz kapitola
„Použití nabídky systému “)
CS
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3
4

Chcete-li vybrat možnost, stiskněte tlačítko
SELECT.

Kroky 2 až 3 opakujte, pokud je u jedné
možnosti k dispozici nabídka dalších
možností.
[Scan setting] (nastavení vyhledávání)
• [All stations] (Všechny stanice):
vyhledávání všech dostupných
rádiových stanic FM.
• [Strong stations only] (Pouze stanice
se silným signálem): vyhledávání stanic
FM se silným signálem.

Zobrazení informací RDS
Služba RDS (Radio Data System) umožňuje
zobrazení dalších informací stanic FM.
Posloucháte-li stanici FM se signálem RDS,
zobrazí se ikona RDS a název stanice.

1
2

Naladění stanice RDS.
Opakovaným stisknutím tlačítka INFO
procházejte následující informace (pokud
jsou dostupné):
»» Název stanice
»» Rádiové textové zprávy
»» Frekvence
»» Datum a čas

10
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6 Použití nabídky
systému

[Auto time
sync] (Automatická
synchronizace času)

Synchronizace
času s libovolnou
dostupnou
rozhlasovou
stanicí.
[Update
Synchronizace
from FM]
hodin se stanicí
(Aktualizace ze FM (RDS).
stanice FM)
[Update
Synchronizace
from DAB]
času se stanicí
(Aktualizace ze DAB+.
stanice DAB)

Nastavení a synchronizace
času
2
3
4
5

V režimu DAB/FM stiskněte a na dvě
sekundy podržte tlačítko MENU.
Tiskněte tlačítko + TUNING/ HR -, dokud
se nezobrazí text [System] (Systém).
Stisknutím tlačítka SELECT potvrďte volbu.
»» Zobrazí se text [TIME] (Čas).
Stiskněte znovu tlačítko SELECT.
»» Zobrazí se text [Set Time] (Nastavit
čas).
Kroky 2 až 3 opakujte při výběru možnosti
nebo vedlejší možnosti (je-li k dispozici).

Možnosti
[Set Time]
(Nastavit
čas)
[Set 12/24
hour]
(Nastavit
12/24hodinový formát)

Nabídka dalších Funkce
možností
Nastavení času.
[Set 12 hour]
(Nastavit
12hodinový
formát)

Zobrazení času
ve 12hodinovém
formátu.

[Set 24 hour]
(Nastavit
24hodinový
formát)

Zobrazení
času ve
24hodinovém
formátu.

Deaktivace
synchronizace
času.

[Update
from Any]
(Aktualizace
z jakékoli)

Nabídky systému lze použít pro:
• nastavení formátu času a hodin;
• nastavení synchronizace času;
• kontrolu verze softwaru tohoto rádia;
• aktualizaci softwaru, je-li třeba; a
• resetování rádia na výchozí tovární nastavení.

1

[No time
sync] (Žádná
synchronizace
času)

Resetování všech nastavení
1
2
3
4

5

Vstupte do nabídky systému.
Opakovaným stisknutím tlačítka +
TUNING/ HR - zvolte možnost [Factory
Reset] (Obnovení továrního nastavení).
Stisknutím tlačítka SELECT potvrďte volbu.
Stisknutím tlačítka + TUNING/ HR vyberte volbu.
• [No] (Ne): návrat do předchozí
nabídky.
• [Yes] (Ano): resetování rádia na
výchozí tovární nastavení.
Opakovaným stisknutím tlačítka SELECT
potvrďte volbu.

CS
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Zjištění verze softwaru
1
2
3

Vstupte do nabídky systému.
Stisknutím tlačítka + TUNING/ HR vyberte možnost [SW version] (Verze
softwaru).
Stisknutím tlačítka SELECT potvrďte volbu.
»» Zobrazí se verze softwaru rádia.

Aktualizace softwaru
Pokud chcete software aktualizovat, požádejte
o pomoc společnost WOOX Innovations.
Nedoporučujeme upgradovat software bez
asistence.

12
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7 Další funkce

Aktivace a deaktivace budíku
•

Nastavení budíku

»» Pokud je časovač budíku deaktivován,
zobrazuje se zpráva [Alarm 1:Off]
nebo [Alarm 2:Off] (Budík 1 nebo 2:
Vypnutý).

Nastavení budíku
Je možné nastavit dva budíky na zazvonění
v odlišnou dobu.

•

Přepnutím příslušného voliče nebo
vypnete zvonění budíku.
»» Budík zazvoní následující den ve stejný
čas.

Poznámka
•• Zkontrolujte správné nastavení hodin.

1

2
3
4
5

Stisknutím a přidržením tlačítek /
v pohotovostním režimu po dobu
dvou sekund aktivujete režim nastavení
budíku.
»» Číslice hodin a minut a / začnou
blikat.
Stisknutím tlačítka + TUNING/ HR nastavte hodiny.
Stisknutím tlačítka + PRESET/ MIN nastavte minuty.
Stisknutím tlačítka

Opakovaným stisknutím tlačítka nebo
aktivujete nebo deaktivujete časovač
budíku.
»» Pokud je časovač budíku aktivován,
zobrazuje se zpráva [Alarm 1:On]
nebo [Alarm 2:On] (Budík 1 nebo 2:
Zapnutý).

/

potvrďte výběr.

Stisknutím tlačítka + TUNING/ HR vyberte zdroj budíku: bzučák, rádio DAB
nebo rádio FM.
• Pokud jako zdroj budíku zvolíte
bzučák, jedním stisknutím tlačítka /
nastavení potvrďte.
• Pokud jako zdroj budíku zvolíte rádio
DAB nebo FM, dvojitým stisknutím
tlačítka / nastavení potvrďte.

Odložit buzení
•

Po zazvonění budíku stiskněte tlačítko
SNOOZE.
»» Budík přestane zvonit a začne znovu o
devět minut později.

Nastavení časovače vypnutí
Rádio lze po uplynutí předem nastaveného
časového období automaticky přepnout do
pohotovostního režimu.
• Opakovaným stisknutím tlačítka
nastavte časovač vypnutí (v minutách).

Tip
•• Při zvonění budíku se postupně zvyšuje jeho hlasitost.
Hlasitost budíku nelze nastavit ručně.

CS
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»» Je-li aktivován časovač vypnutí, je
zobrazen symbol .
Pokud chcete vypnout časovač:
• Opakovaně stiskněte tlačítko
, dokud
se nezobrazí hlášení [Sleep off] (Časovač
vypnutý).

Nabíjení zařízení
Pomocí tohoto rádia můžete nabíjet svá externí
zařízení, např. mobilní telefon, MP3 přehrávač
nebo mobilní zařízení.

Poslech externího zařízení
Tento výrobek rovněž umožňuje poslech
externích audiozařízení, jako jsou přehrávače
MP3.

1

2
3
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Vstupní audiokabel (není součástí balení)
připojte pomocí 3,5mm konektoru na
obou stranách ke
• konektoru AUDIO IN tohoto rádia a
• ke konektoru pro sluchátka na
externím zařízení.
Opakovaným stisknutím tlačítka SOURCE
vyberte režim AUDIO IN.
Přehrajte hudbu z externího zařízení
(podrobnosti naleznete v uživatelské
příručce).

CS

Poznámka
•• Maximální proud nabíjení přes USB je 1 A.
•• Nabíjení všech zařízení pomocí tohoto výrobku není
zaručeno.

•

Zařízení propojte s rádiobudíkem pomocí
kabelu USB (není součástí balení).
»» Jakmile je zařízení rozpoznáno, začne
nabíjení.

Nastavení hlasitosti
•

Zvýšit či snížit hlasitost můžete otáčením
ovladače hlasitosti VOL.

Nastavení jasu displeje
•

Opakovaným stisknutím tlačítka
BRIGHTNESS vyberte různé úrovně jasu.

CS
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8 Informace
o výrobku
Poznámka
•• Informace o výrobku jsou předmětem změn bez
předchozího upozornění.

Specifikace
Zesilovač
Celkový výstupní výkon

2W

Tuner
Rozsah ladění (FM)
Rozsah ladění (DAB+)
Krok ladění
– Mono, odstup
signál/šum 26 dB
– Stereo, poměr
signál/šum 46 dB
Citlivost ladění
Celkové harmonické
zkreslení
Odstup signál/šum

87,5 - 108 MHz
174,928–
239,200 MHz
50 KHz
<22 dBf
<43 dBf
<28 dBf
<2 %
>55 dB

USB
Podpora nabíjení

16
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5 V, 1 A

Obecné informace
Napájení střídavým
proudem
Spotřeba elektrické
energie při provozu
Spotřeba energie
v pohotovostním režimu
Rozměry – hlavní
jednotka (Š x V x H)
Hmotnost – Hlavní
jednotka

100–240 V ~,
50/60 Hz
<10 W
<1 W
129 x 104 x 105 mm
0,6 kg

9 Řešení
problémů
Varování
•• Neodstraňujte kryt systému.

Pokud chcete zachovat platnost záruky,
neopravujte systém sami.
Jestliže dojde k problémům s tímto zařízením,
zkontrolujte před kontaktováním servisu
následující možnosti. Pokud problém není
vyřešen, přejděte na webovou stránku
společnosti Philips (www.philips.com/support).
V případě kontaktování společnosti Philips mějte
zařízení po ruce a připravte si číslo modelu
a sériové číslo.
Nefunguje napájení
•• Zkontrolujte, zda je napájecí zástrčka
náležitě připojena.
•• Ujistěte se, že je v síťové zásuvce proud.
Bez zvuku
•• Upravte hlasitost.
Radiobudík nereaguje
•• Odpojte a znovu připojte napájecí zástrčku
a radiobudík znovu zapněte.
Špatný příjem rádia
•• Abyste předešli rádiovému rušení,
neumisťujte radiobudík v blízkosti jiných
elektronických zařízení.
•• Anténu zcela natáhněte a upravte její
polohu.
•• Pokud je v režimu DAB chybovost větší
než 50, může se zvuk přerušovat nebo
ztlumit. Upravte polohu antény, abyste
dosáhli optimálního příjmu.
•• Při nabíjení zařízení nebo poslechu zvuku
z externích zařízení by měl být kabel USB
či AUDIO IN co nejdále od antény, aby
nedocházelo k šumu.
Budík nefunguje
•• Nastavte správně hodiny a budík.

CS
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10 Oznámení
Veškeré změny nebo úpravy tohoto zařízení,
které nebyly výslovně schváleny společností
WOOX Innovations, mohou mít za následek
ztrátu autorizace k používání tohoto zařízení.

Tento výrobek odpovídá požadavkům Evropské
unie na vysokofrekvenční odrušení.
Likvidace starého výrobku

Výrobek je navržen a vyroben z vysoce
kvalitního materiálu a součástí, které lze
recyklovat a znovu používat.

Symbol na výrobku znamená, že výrobek splňuje
evropskou směrnici 2012/19/EU. Zjistěte si
informace o místním systému sběru tříděného
odpadu elektrických a elektronických výrobků.
Dodržujte místní předpisy a nikdy nelikvidujte
výrobek společně s běžným domácím odpadem.
Správnou likvidací starých výrobků pomůžete
předejít negativním dopadům na životní
prostředí a lidské zdraví.
Informace o ochraně životního prostředí
Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán.
Snažili jsme se, aby bylo možné obalový materiál
snadno rozdělit na tři materiály: lepenku
(krabice), polystyrén (ochranné balení) a
polyetylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeného
plastu).
Systém se skládá z materiálů, které je možné
v případě demontáže odbornou firmou
recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci
obalových materiálů, vybitých baterií a starého
zařízení se řiďte místními předpisy.
18
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