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1 Dôležité
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•
•
•

3

Prečítajte si tieto pokyny.
Dbajte na všetky varovania.
Dodržiavajte všetky pokyny.
Neblokujte vetracie otvory. Nainštalujte
podľa pokynov výrobcu.
Neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako
sú radiátory, tepelné regulátory, kachle či
iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré
produkujú teplo.
Dbajte na to, aby na sieťový kábel nikto
nestúpil ani ho nezalomil, najmä pri
zástrčkách, elektrických zásuvkách a v
mieste, kde vychádza zo zariadenia.
Používajte len nástavce/príslušenstvo
špecifikované výrobcom.
Počas búrok s bleskami alebo pri
dlhodobom nepoužívaní odpojte toto
zariadenie zo siete.
Všetky opravy zverte do rúk
kvalifikovanému servisnému personálu.
Oprava je potrebná, ak bolo zariadenie
akýmkoľvek spôsobom poškodené,
napríklad bol poškodený napájací kábel
alebo zástrčka, ak bola na zariadenie
vyliata tekutina alebo do zariadenia spadol
nejaký predmet, zariadenie bolo vystavené
dažďu alebo vlhkosti alebo ak zariadenie
nefunguje správne, prípadne ak spadlo.
Toto zariadenie nesmie byť vystavené
kvapkajúcej ani striekajúcej kvapaline.
Neumiestňujte na zariadenie žiadne
nebezpečné predmety (napr. predmety
naplnené kvapalinou, zapálené sviečky).
Tam, kde zástrčka priameho napájacieho
adaptéra slúži ako odpájacie zariadenie,
musí zostať odpájacie zariadenie ľahko
prístupné pre okamžité použitie.
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2 Rádiobudík na
príjem vysielania
FM/DAB+
Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi
používateľmi produktov spoločnosti Philips.
Ak chcete naplno využívať podporu, ktorú
spoločnosť Philips ponúka, zaregistrujte svoj
výrobok na webovej stránke www.philips.com/
welcome.

Úvod
Prostredníctvom tohto rádiobudíka môžete
• počúvať rozhlasové stanice pásma FM
a digitálneho rozhlasového vysielania
(DAB+) a
• nastaviť dva budíky.

Čo je v škatuli
(Obr.

a

)

3 Úvodné pokyny

Poznámka
•• Typový štítok sa nachádza na spodnej strane
rádiobudíka.

Vždy postupujte podľa poradia pokynov v tejto
kapitole.

c

Príprava antény na príjem
vysielania FM/DAB+
Ak chcete dosiahnuť optimálny príjem, úplne
vytiahnite anténu na príjem vysielania FM/DAB+
a nastavte jej polohu. (Obr. )

b

Zapnutie
Stlačte tlačidlo POWER.
»» Rádiobudík sa prepne na naposledy vybraný
zdroj.

Poznámka
•• Ak chcete predísť rušeniu, umiestnite anténu čo najďalej
od televízora, videorekordéra alebo iného zdroja
vyžarovania.

Pripojenie napájania

Prepnutie do pohotovostného režimu
3 sekundy podržte stlačené tlačidlo POWER.
»» Na zobrazovacom paneli sa zobrazia hodiny
(ak sú nastavené).

Nastavenie času
1

Výstraha
•• Nebezpečenstvo poškodenia produktu! Uistite

sa, že napätie zdroja napájania zodpovedá napätiu
vyznačenému na zadnej alebo spodnej strane
rádiobudíka.
•• Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom! Pri
odpájaní adaptéra držte pevne zástrčku.

2
3
4
5

V pohotovostnom režime stlačením a
podržaním tlačidla INFO po dobu 3
sekúnd aktivujte režim nastavenia času.
(Obr. )
»» Číslice hodín blikajú.
Stlačením tlačidla

/

nastavte hodinu.

Výber potvrďte stlačením tlačidla INFO.
»» Číslice minút blikajú.
Opakovaním krokov 2 – 3 nastavte minútu.
Opakovaním krokov 2 – 3 nastavte deň,
mesiac a rok.
SK
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4 Počúvanie
rozhlasového
vysielania DAB+

e

3 sec.

Digitálne rozhlasové vysielanie (Digital Audio
Broadcasting – DAB+) je spôsob digitálneho
prenosu rozhlasového vysielania cez sieť
vysielačov. Poskytuje pestrejší výber, vyššiu
kvalitu zvuku a viac informácií.

Pri prvom použití
Tip

1

•• Ak chcete nastaviť 12/24-hodinový formát, pozrite si

časť „Používanie systémovej ponuky“ > „Nastavenie
formátu hodín a synchronizácia času“.
•• Po 10 sekundách nečinnosti sa rádiobudík automaticky
prepne z režimu nastavenia hodín.

2

Opakovaným stlačením tlačidla SOURCE
vyberte rozhlasové vysielanie DAB+.
»» Zobrazí sa hlásenie [FULL SCAN]
(Úplné vyhľadávanie).
Stlačením tlačidla SELECT spustite úplné
vyhľadávanie.
»» Rádiobudík automaticky uloží všetky
rozhlasové stanice DAB+ a začne
vysielať prvú dostupnú stanicu.
»» Zoznam staníc sa uloží do rádiobudíka.
Pri ďalšom zapnutí zariadenia už
vyhľadávanie staníc neprebehne.
»» Ak zariadenie nenájde žiadne stanice
vysielania DAB+, zobrazí sa hlásenie
[No DAB Station] (Žiadna stanica
vysielania DAB).

Ak chcete naladiť stanicu uloženú v zozname
staníc:
V režime DAB+ opakovaným stlačením tlačidiel
TUNING / prechádzajte cez dostupné
stanice vysielania DAB+.
»» Ak je signál rozhlasovej stanice vysielania
DAB+ príliš slabý, zobrazí sa hlásenie [OFF
AIR] (Nevysiela).

5
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Automatické uloženie
rozhlasových staníc vysielania
DAB+

Poznámka
•• Ak chcete odstrániť predtým uloženú stanicu vysielania
DAB+, uložte namiesto nej inú.

Tip
•• Do vysielania DAB+ sa pridajú nové stanice a služby. Na
sprístupnenie nových staníc a služieb vysielania DAB+
pravidelne vykonávajte úplné vyhľadávanie.

V režime DAB+ stlačte a 3 sekundy podržte
tlačidlo SCAN.
»» Rádiobudík automaticky uloží všetky
dostupné rozhlasové stanice vysielania
DAB+.
»» Po dokončení úplného vyhľadávania sa
spustí prehrávanie prvej dostupnej stanice.

Ručné uloženie rozhlasových
staníc vysielania DAB+
Môžete uložiť až 10 rozhlasových staníc
vysielania DAB+.

1
2
3

4
5

Nalaďte požadovanú rozhlasovú stanicu
vysielania DAB+.
Stlačením a podržaním tlačidla PRESET po
dobu 3 sekúnd aktivujte režim ukladania.
Stlačením tlačidiel TUNING / vyberte
číslo.
»» Na jednu sekundu sa zobrazí
číslo predvoľby. Ak je táto pozícia
už obsadená, zobrazí sa názov
predchádzajúcej uloženej stanice
vysielania DAB+; ak je táto pozícia
voľná, zobrazí sa hlásenie [Empty].
Výber potvrďte stlačením tlačidla PRESET.
Opakovaním krokov 1 – 4 uložte ďalšie
stanice vysielania DAB+.

Počúvanie predvolenej
rozhlasovej stanice vysielania
DAB+
V režime DAB+ opakovaným stlačením tlačidla
PRESET vyberte predvoľbu rozhlasovej stanice.

Používanie ponuky vysielania
DAB+
1
2

V režime DAB+ stlačením a podržaním
tlačidla MENU po dobu 3 sekúnd otvorte
ponuku vysielania DAB+.
Stlačením tlačidiel TUNING /
prechádzajte cez možnosti ponuky:
• [STATION]: zobrazenie zoznamu
dostupných staníc vysielania DAB+.
• [FULL SCAN]: vyhľadávanie a uloženie
všetkých dostupných rozhlasových
staníc vysielania DAB+.
• [MANUAL]: manuálne ladenie
konkrétneho kanála/frekvencie a
pridanie do zoznamu staníc.
• [DRC] (Ovládanie dynamického
rozsahu): pridanie alebo odstránenie
stupňa kompenzácie pri rozdieloch
v dynamickom rozsahu medzi
stanicami vysielania DAB+. Môžete
experimentovať s jednotlivými
možnosťami pri rôznych zdrojových
materiáloch, aby ste našli nastavenie,
ktoré vám bude najviac vyhovovať.
• [PRUNE]: odstránenie neplatných
staníc zo zoznamu staníc.
• [SYSTEM]: upravenie nastavení
systému (pozrite si kapitolu
„Používanie systémovej ponuky “).
SK
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3
4

Ak chcete vybrať jednu z možností, stlačte
tlačidlo SELECT.
Ak je pod danou možnosťou dostupná
vedľajšia možnosť, zopakujte kroky 2 – 3.

[DRC]
• [DRC OFF]: bez použitia kompenzácie.
• [DRC HIGH]: použitie maximálnej
kompenzácie (predvolená možnosť
odporúčaná pre hlučné prostredia).
• [DRC LOW]: použitie stredne intenzívnej
kompenzácie.
[PRUNE]
• [PRUNE N]: návrat do predchádzajúcej
ponuky.
• [PRUNE Y]: odstránenie neplatných staníc
zo zoznamu staníc.

Zobrazenie informácií DAB+
Počas posluchu rádia DAB+ môžete
opakovaným stláčaním tlačidla INFO
prechádzať po nasledujúcich informáciách (ak
sú dostupné):
»» Názov stanice
»» DLS (Dynamic Label Segment – rolovanie
dlhých textových správ)
»» Intenzita signálu
»» PTY (Typ programu)
»» Názov zostavy
»» Frekvencia
»» Chybovosť signálu
»» Bitová rýchlosť
»» Kodek
»» Čas a dátum

5 Počúvanie
rozhlasového
vysielania v
pásme FM
Naladenie rozhlasových staníc
v pásme FM
1
2

Opakovaným stlačením tlačidla SOURCE
vyberte rozhlasové vysielanie v pásme FM.
Stlačte a podržte tlačidlá TUNING /
po dobu 3 sekúnd.
»» Rádioprijímač FM automaticky naladí
stanicu so silným príjmom.

Manuálne naladenie rozhlasovej stanice:
Opakovaným stlačením tlačidiel TUNING
nastavte rozhlasovú stanicu.

/

Automatické uloženie
rozhlasových staníc v pásme
FM
V režime rádioprijímača FM stlačte a 3 sekundy
podržte tlačidlo SCAN.
»» Rádiobudík automaticky uloží všetky
dostupné rozhlasové stanice v pásme FM.
»» Prvá uložená rozhlasová stanica sa začne
vysielať.

Ručné uloženie rozhlasových
staníc v pásme FM
Môžete uložiť až 10 rozhlasových staníc v
pásme FM.
7
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3

4
5

Nalaďte rozhlasovú stanicu v pásme FM.
Stlačením a podržaním tlačidla PRESET po
dobu 3 sekúnd aktivujte režim ukladania.
Stlačením tlačidiel TUNING / vyberte
číslo.
»» Na jednu sekundu sa zobrazí
číslo predvoľby. Ak je táto pozícia
už obsadená, zobrazí sa názov
predchádzajúcej uloženej rozhlasovej
frekvencie; ak je táto pozícia voľná,
zobrazí sa hlásenie [Empty].
Výber potvrďte stlačením tlačidla PRESET.
Opakovaním krokov 1 – 4 uložte ďalšie
stanice v pásme FM.
Tip

•• Ak chcete odstrániť predtým uloženú rozhlasovú
stanicu v pásme FM, uložte namiesto nej inú.

4

Ak je pod danou možnosťou dostupná
vedľajšia možnosť, zopakujte kroky 2 – 3.

[SCAN SETTINGS]
• [ALL]: vyhľadávanie všetkých dostupných
rozhlasových staníc v pásme FM.
• [STRONG]: vyhľadávanie len rozhlasových
staníc v pásme FM so silným signálom.

Zobrazenie informácií RDS
RDS (Radio Data System) predstavuje službu,
ktorá staniciam pásma FM umožňuje zobrazovať
dodatočné informácie.

1
2

Nalaďte rozhlasovú stanicu so signálom
RDS.
Opakovaným stláčaním tlačidla INFO
prechádzajte cez nasledujúce informácie
(ak sú dostupné):
»» Názov stanice
»» Rádiotextové správy

Výber predvoľby rozhlasovej
stanice pásma FM
V režime FM opakovaným stlačením tlačidla
PRESET vyberte predvoľbu rozhlasového
kanála.

»» Typ programu, ako napr. [NEWS]
(správy), [SPORT] (šport), [POP M]
(populárna hudba)...
»» Frekvencia
»» Čas a dátum

Typy programov RDS

Používanie ponuky vysielania
FM
1
2

3

V režime FM stlačením a podržaním tlačidla
MENU po dobu 3 sekúnd otvorte ponuku
vysielania FM.
Pomocou tlačidiel / môžete
prechádzať cez možnosti ponuky:
• [SCAN SETTINGS]
• [SYSTEM] (pozrite si kapitolu
„Používanie systémovej ponuky “)
Ak chcete vybrať jednu z možností, stlačte
tlačidlo SELECT.

Typ progra- Popis
mu
NEWS
Služby správ
(SPRÁVY)
AFFAIRS Politika a
(UDALOS- aktuálne
TI)
udalosti
INFO
Špeciálne
informačné
programy
SPORT
Športy
(ŠPORT)

Typ progra- Popis
mu
FINANCE Financie
(FINANCIE)
CHILDREN Programy
(DETI)
pre deti
SOCIAL
Udalosti
(SPOLO- v spoločČENSKÉ) nosti
RELIGION Nábo(NÁBOženstvo
ŽENSTVO)
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EDUCATE
(VZDELÁVANIE)
DRAMA
(DIVADLO)
CULTURE
(KULTÚRA)
SCIENCE
(VEDA)
VARIED
(RÔZNE)
POP M

Vzdelávanie
a pokročilé
kurzy
Rádiové hry
a literatúra
Kultúra, náboženstvo a
spoločnosť
Veda
Zábavné
programy
Populárna
hudba

ROCK M Rocková
hudba
MOR M

Ľahká hudba

LIGHT M Ľahká klasic(ĽAHKÁ ká hudba
H)
CLASSICS Klasická
(KLASIKA) hudba
OTHER M Špeciálne
(OSTATNÁhudobné
H)
programy
WEATHER Počasie
(POČASIE)

PHONE IN Telefonic(NA ZAVO-ké relácie
LANIE)
TRAVEL
Cestova(CESTOVA- nie
NIE)
LEISURE Voľný čas
(VOĽNÝ
ČAS)
JAZZ
Jazzová
hudba
COUNTRY Hudba
country
NATION M Národná
(NÁROD- hudba
NÁ H)
OLDIES
Hudba z
(STARÉ
minulosti
HITY)
FOLK M Folková
(FOLKOVÁ hudba
H)
DokuDOCUmentárne
MENT
(DOKU- programy
MENT)
TEST
Testovanie
alarmu
ALARM
Alarm

6 Používanie
systémovej
ponuky
Pomocou systémovej ponuky môžete
• nastaviť 12/24-hodinový formát,
• zvoliť možnosť synchronizácie času zo
staníc vysielania DAB+,
• skontrolovať verziu softvéru rádiobudíka,
• v prípade potreby aktualizovať firmvér a
• obnoviť predvolené výrobné hodnoty
rádiobudíka.

Nastavenie formátu hodín a
synchronizácia času
1

2
3
4

Otvorte systémovú ponuku (pozrite si
časť „Počúvanie rozhlasového vysielania
DAB+“ > „Používanie ponuky vysielania
DAB+ “ alebo „Počúvanie rozhlasového
vysielania v pásme FM“ > „Používanie
ponuky vysielania FM“)
Stlačením tlačidla
[TIME].

Opakovaním krokov 2 – 3 vyberte
vedľajšiu možnosť.

Možnosti

Vedľajšia
možnosť
[DAB]
[NONE]

[12/24 HR] [12]
[24]

SK

vyberte položku

Výber potvrďte stlačením tlačidla SELECT.

[UPDATE]

9

/

Funkcia
Synchronizácia času
zo staníc DAB+.
Vypnutie
synchronizácie času.
Zobrazenie času
v 12-hodinovom
formáte.
Zobrazenie času
v 24-hodinovom
formáte.

Vynulovanie všetkých
nastavení
1
2
3
4

5

Otvorte systémovú ponuku.
Stlačením tlačidla
[RESET].

/

3

•• Počas aktualizácie nesmie dôjsť k výpadku napájania.
•• Aktualizácia firmvéru je možná len prostredníctvom
portu mini-USB.

•• Po úspešnej aktualizácii firmvéru, sa všetky nastavenia
obnovia na predvolené výrobné hodnoty.

vyberte položku

Výber potvrďte stlačením tlačidla SELECT.
Stlačením tlačidla / vyberte príslušnú
možnosť.
• [RESET N]: návrat na predchádzajúcu
ponuku.
• [RESET Y]: obnovenie predvolených
výrobných nastavení rádia.
Výber potvrďte opätovným stlačením
tlačidla SELECT.

Zistenie verzie softvéru
1
2

Poznámka

Otvorte ponuku nastavenia systému.
Stlačením tlačidla / vyberte položku
[SW VER] (Verzia softvéru).
Výber potvrďte stlačením tlačidla SELECT.
»» Zobrazí sa verzia softvéru rádiobudíka.

Aktualizácia firmvéru (ak je
dostupná)
V budúcnosti môže byť dostupná aktualizácia
firmvéru vášho rádiobudíka. Ak svoj produkt
zaregistrujete na webovej stránke spoločnosti
Philips (www.philips.com/support) a uvediete
platnú e-mailovú adresu, môžete získať
informácie o aktualizácii softvéru a podporu pre
produkt.

Registrácia zariadenia

1
2
3
4
5
6

Prejdite na stránku www.philips.com/
support.
Kliknite na odkaz „Zaregistrujte svoj
produkt“ (presné znenie tohto odkazu sa
môže v rôznych jazykoch líšiť).
Po zobrazení výzvy na webovej stránke sa
prihláste pomocou svojho konta.
• Ak nemáte konto Philips, môžete si ho
vytvoriť na tejto webovej stránke.
Vyhľadajte svoj produkt, pričom ako
kľúčové slovo použite „AJB4700/12“.
Kliknite na odkaz vo výsledkoch
vyhľadávania, čím prejdete na webovú
stránku, kde môžete svoj produkt
zaregistrovať.
Vyplňte všetky požadované informácie o
tomto zariadení, čím dokončíte registráciu.

Vykonanie aktualizácie

1
2
3
4

Prejdite na stránku www.philips.com/
support.
Prihláste sa pomocou svojho konta Philips.
»» Zobrazia sa informácie o podpore pre
zaregistrovaný produkt.
Kliknite na odkaz súboru aktualizácie
firmvéru.
Podľa pokynov na aktualizáciu firmvéru
prevezmite aktualizačný balík a dokončite
aktualizáciu.
• Ak sa aktualizácia nepodarí, znova
pripojte napájanie, zapnite zariadenie a
zopakujte aktualizáciu.
SK
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7 Ďalšie funkcie

Tip
•• Počas zvonenia budíka sa jeho hlasitosť postupne
zvyšuje.

•• Ak je ako zdroj budíka nastavená možnosť DAB a nie je
dostupná žiadna rozhlasová stanica vysielania DAB+, pri
dosiahnutí času budenia sa aktivuje pípanie.

Nastavenie časovača budíka
Môžete nastaviť dva budíky na zvonenie v
rozličných časoch. (Obr. )

1

Poznámka
•• Uistite sa, že ste správne nastavili čas.

1
2
3
4
5
6

2

Stlačením a podržaním tlačidla AL1 alebo
AL2 po dobu 3 sekúnd aktivujte režim
nastavenia budíka.
»» Ikona budíka a číslice hodín blikajú.
Opakovaným stláčaním tlačidla
nastavte hodinu.

/

Potvrďte stlačením tlačidla AL1 alebo AL2.
»» Číslice minút blikajú.
Opakovaním krokov 2 – 3 nastavte minútu.
Opakovaním krokov 2 – 3 nastavte zdroj
budíka: DAB, FM alebo pípanie.
Zopakovaním krokov 2 – 3 nastavte
hlasitosť budíka.
»» Zobrazí sa ikona budíka.

f

Aktivovanie a deaktivovanie časovača
budíka
Stlačením jedného z tlačidiel AL1/AL2
zobrazíte nastavenia budíka.
Opakovaným stláčaním tlačidiel AL1/AL2
aktivujete alebo deaktivujete časovač
budíka.
»» Keď je časovač budíka aktivovaný,
zobrazí sa ikona budíka. Keď je
deaktivovaný, táto ikona zmizne.
•

Zvonenie budíka vypnete stlačením
príslušného tlačidla AL1/AL2.
»» Budík opäť zazvoní na ďalší deň.

Prepnutie budíka do režimu
zdriemnutia
Po zaznení budíka stlačte tlačidlo SNOOZE.
»» Budík prejde do režimu zdriemnutia a po
deviatich minútach začne opäť zvoniť.

Nastavenie časovača vypnutia

3 sec.

Tento rádiobudík sa môže po uplynutí
prednastaveného času automaticky prepnúť do
pohotovostného režimu.
Opakovaným stláčaním tlačidla SLEEP vyberte
čas do automatického vypnutia (v minútach).
»» Keď je funkcia automatického vypnutia
aktívna, objaví sa symbol .
Ak chcete deaktivovať časovač vypnutia:
• Opakovane stláčajte tlačidlo SLEEP, až kým
sa nezobrazí symbol [OFF] (vypnuté).

11

SK

15

30

60

90

8 Informácie o
výrobku

120

off

Poznámka

Nastavenie hlasitosti
Stlačte tlačidlo VOLUME

/

. (Obr.

•• Informácie o výrobku sa môžu zmeniť bez

)

predchádzajúceho upozornenia.

d

Zosilňovač
Menovitý výstupný výkon

0,5 W RMS

Rádioprijímač
FM:

Nastavenie jasu displeja
Opakovaným stláčaním tlačidla BRIGHTNESS
vyberte rôzne úrovne jasu.

Rozsah ladenia
Ladiaca mriežka
Citlivosť – Mono, odstup signálu
od šumu 26 dB
Citlivosť vyhľadávania
Celkové harmonické skreslenie
Odstup signálu od šumu

FM: 87,5 –
108 MHz
50 KHz
< 22 dBf
25 – 32 dBf
<2%
> 50 dBA

DAB:
Rozsah ladenia

174,92 –
239,20 MHz
Celkové harmonické skreslenie < 2 %
Odstup signálu od šumu
> 55 dBA

SK
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Všeobecné informácie
Sieťové napájanie(Model) AS030-060 -EE050
(Philips)
100 – 240 V ~,
(Vstup)
50/60 Hz, 0,15 A
6 V 0,5 A
(Výstup)
Prevádzková spotreba
energie
< 3W
Spotreba energie v poho- < 1 W
tovostnom režime
Rozmery – hlavná jednotka (V x Š x H)
152 x 62 x 109 mm
Hmotnosť – hlavná
jednotka
0,3 kg

9 Riešenie
problémov
Varovanie
•• Nikdy neodstraňujte kryt tela tohto výrobku.

Aby ste zachovali platnosť záruky, nikdy sa sami
nepokúšajte opravovať produkt.
Ak sa pri používaní tohto produktu vyskytne
nejaký problém, skôr ako sa obrátite na servisné
stredisko, vyskúšajte nasledujúce riešenia. Ak sa
problém neodstráni, prejdite na webovú stránku
spoločnosti Philips (www.philips.com/support).
Ak sa rozhodnete obrátiť na spoločnosť Philips,
okrem produktu si pripravte aj číslo modelu a
sériové číslo.
Žiadne napájanie
• Uistite sa, že je sieťový napájací adaptér
správne pripojený.
• Uistite sa, že je sieťová elektrická zásuvka
pod prúdom.
Žiadny zvuk
•• Nastavte hlasitosť.
Zariadenie nereaguje
•• Uistite sa, že je zariadenie pripojené k sieti.
•• Odpojte a znovu pripojte sieťovú zástrčku
a potom zariadenie opätovne zapnite.
Nekvalitný príjem rádia
•• Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a
vaším televízorom alebo videorekordérom.
•• Úplne vysuňte anténu.

13
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10 Upozornenie
Akékoľvek zmeny alebo úpravy vykonané
na tomto zariadení, ktoré nie sú vyslovene
povolené spoločnosťou Philips Consumer
Lifestyle, môžu zrušiť oprávnenie používateľa
používať toto zariadenie.

Tento výrobok spĺňa požiadavky Európskeho
spoločenstva týkajúce sa rádiového rušenia.

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.

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.

Toto je zariadenie triedy CLASS II s dvojitou
izoláciou a bez dodaného ochranného
uzemnenia.
2012 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
Technické údaje podliehajú zmenám bez
predchádzajúceho upozornenia. Ochranné
známky sú majetkom spoločnosti Koninklijke
Philips Electronics N.V alebo ich príslušných
vlastníkov. Spoločnosť Philips si vyhradzuje
právo na zmenu produktu kedykoľvek, a to bez
povinnosti rovnako upraviť už dodané produkty.

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.
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).
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