
AQ 6688  Stereo Radio Cassette Player

black film  width 148 mm

Instructions for use
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Instrukcja obs¬ugi
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V‡STRAHA!

Tento pøístroj pracuje s laserov¥m paprskem. Pøi nesprávné
manipulaci s pøístrojem (v rozporu s tímto návodem) mù¿e dojít k
nebezpeènému ozáøení. Proto pøístroj za chodu neotevírejte ani
nesnímejte jeho kryty. Jakoukoli opravu v|dy svìøte
specializovanému servisu.

NEBEZPEÈÍ!

Pøi sejmutí krytù a odji∂tìní bezpeènostních spínaèù hrozí nebezpeèí
neviditelného laserového záøení!
Chraòte se pøed pøím¥m zásahem laserového paprsku.

ZÁRUKA

Tento pøístroj byl vyroben s nejvìt∂í peèlivostí a nejmodernìj∂ími
v¥robními metodami. Jsme pøesvìdèeni, |e vám bude bezchybnì
slou|it, pokud budete dodr|ovat pokyny v návodu. V pøípadì jakékoli
závady se laskavì obra†te na svého obchodníka nebo pøímo na
servisní organizaci firmy Philips. Dbejte té|, aby vám prodávající
øádnì vyplnil záruèní list.

Pokud by v∂ak byly na pøístroji shledány cizí zásahy, nebo byl
obsluhován v rozporu s pokyny v návodu, záruèní nároky zanikají.
Záruèní doba je dvanáct mìsícù ode dne prodeje.

Pokud byste z jakéhokoli dùvodu pøístroj demontovali, v|dy nejdøíve
vytáhnìte sí†ovou zástrèku.

Pøístroj chraòte pøed jakoukoli vlhkostí i pøed kapkami vody.

ÈESKA REPUBLIKÁ

Prístroj sa nesmie pou|íva† v mokrom a vlhkom prostredí! 
Chránte pred striekajúcou a kvapkajúcou vodou!

SLOVAK REPUBLIC
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Sí†ov¥ adaptér
3 V adaptér musí odpovídat napìtí v místní síti. Støední, 1,3
mm jehla 3,5 mm pøípoje adaptéru musí b¥t pøipojena na
záporn¥ pól -.
• Sí†ov¥ adaptér pøipojte na vstup pøístroje DC 3V.
• Sí†ov¥ adaptér odpojte v|dy, jakmile pøístroj nepou|íváte.

Napájecí èlánky (nepatøí k pøíslu∂enství)
• Otevøte prostor pro napájecí èlánky a vlo|te do nìj podle

oznaèení dva monoèlánky typu R6, UM3 nebo AA.Pou|íváte-
li napájecí èlánky Philips POWER LIFE, zajistíte si tím délku
reprodukce kazety po 18 hodin.

• Pokud pøístroj nebudete del∂í dobu pou|ívat nebo pokud
zjistíte, |e èlánky jsou u| vyèerpané, vyjmìte je z pøístroje.
™ Jsou-li napájecí èlánky vyèerpané a na displeji zaène

blikat oznaèení , vlo|te nové monoèlánky. Je-li
radiopøijímaè zapnut¥, automaticky se vypne.

™ Je mo|né, |e rozhlasové stanice bude nutné znovu
naprogramovat.

OCHRANA PAMÌTI
Ochrana pamìti je funkce, která zaji∂†uje kopie nastavení pro
pøípad v¥padku napìtí. 
Vymìòujete-li napájecí èlánky nebo mìníte-li zdroj napìtí,
nastavení hodin, naprogramované rozhlasové stanice a pozice
naposledy poslouchané rozhlasové stanice se v pamìti zachová
asi 2 minuty. Pøi v¥mìnì napájecích èlánkù nebo pøi zmìnì
zdroje napìtí není tedy tøeba v∂echny údaje v|dy znovu
naprogramovat.
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Obnovení pùvodního stavu
V pøípadì, |e v dùsledku vnìj∂ího elektrické vlivu - napø.
elektrostatick¥ náboj od koberce nebo pøi bouøi - displej nebo
jiné elektronické funkce pøístroje nefungují správnì, lze
vymazat v∂echny údaje (postupové kroky ladìní,
naprogramované rozhlasové stanice) a obnovit je podle
pùvodního stavu.
• ¤pièkou propisovaèky stisknìte tlaèítko RESET na zadní

stranì kazetového prostoru.

Blokování
Pomocí tohoto tlaèítka lze blokovat ovládací tlaèítka na pøední
stranì pøístroje a chránit je tím, pøed náhodn¥m stisknutím
bìhem poslechu pøijímaèe, resp. v dobì, kdy pøijímaè
neposloucháte.
1 Stisknìte tlaèítko LOCK.

™ Stisknete-li tlaèítko blokování, na displeji se zobrazí .
2 Pøejete-li si blokování zru∂it, stisknìte znovu tlaèítko LOCK.

™ Oznaèení z displeje zmizí.

DISPLEJ HODIN
Zobrazování èasu je mo|né v 12 nebo 24 hodinovém intervalu.
Vteøiny jsou zobrazovány blikáním dvojteèky ‘:’ nebo na 12
segmentovém displeji analogick¥ch hodin blikáním segmentu

, kter¥ odpovídá 5 vteøinám.

1 Ve funkci hodin stisknìte tlaèítko ENTER.
™ Èíslice hodin 5 vteøin blikají.

2 Pøejete-li si nastavit hodnotu hodin/minut, stisknìte bìhem
blikání èíslic displeje tlaèítko HR, resp. MIN.
™ Podr|íte-li tlaèítko HR stisknuté, èíslice hodin se budou

prùbì|nì zvy∂ovat v intervalu 1 - 12, resp. 0 -23. Jakmile
dosáhnete hodnoty nastavované hodiny, tlaèítko HR

uvolnìte.
™ Podr|íte-li tlaèítko MIN, èíslice minut budou rychle

narùstat. Pøejete-li si hodnotu minut nastavovat pomaleji,
stisknìte tlaèítko pøeru∂ovanì, krátce.

3 Nastavení hodin potvrïte stisknutím tlaèítka ENTER.
™ Èíslice hodin pøestanou blikat.

V¤EOBECNÉ INFORMACE NASTAVENÍ HODIN



ZMÌNA ROZPÌTÍ KROKOVÉHO LADÌNÍ A ÈASOVÉHO
INTERVALU 12/24 HODIN
V Severní a Ji|ní Americe je rozpìtí mezi dvìma sousedními
rádiov¥mi frekvencemi v pásmu AM(MW) 10 kHz. V ostatních
èástech svìta je to 9 kHz.. Rozpìtí krokového ladìní je
obyèejnì podle zemìpisné polohy nastaveno v¥robcem.
Na tomto pøístroji stanovuje rozpìtí krokového ladìní i rozpìtí
zobrazovaného hodinového intervalu:
pro 10 kHz 12 hodinové zobrazování
pro 9 kHz 24 hodinové zobrazování.

Zmìníte-li rozpìtí krokového ladìní, musíte znovu
naprogramovat v∂echny rozhlasové stanice.

1 Ve funkci radiopøijímaèe podr|te tlaèítko ENTER stisknuté.
™ Frekvence rozhlasové stanice zmizí z displeje. 

2 Tlaèítko ENTER dr|te i nadále stisknuté a stisknìte i
následující tlaèítka:

• TUNING + (nahoru) min. 5 vteøin pro nastavení rozpìtí
krokového ladìní 10 kHz a 12 hodinové zobrazování.
™ Na displeji se na chvíli zobrazí nápis ‘U’.

• TUNING – (dolù) min. 5 vteøin pro nastavení rozpìtí
krokového ladìní 9 kHz a 24 hodinové zobrazování.
™ Na displeji se na chvíli zobrazí nápis ‘E’.

1 Sluchátka zasuòte do pøípoje p.
2 Zapnìte radiopøijímaè a zvolte vlnovou délku:
• pro vlnovou délku AM (MW) stisknìte jednou tlaèítko

RADIO ON-OFF
• pro vlnovou délku FM stisknìte dvakrát tlaèítko 

RADIO ON-OFF
™ pøi pøíjmu FM se na displeji zobrazí nápis STEREO.

3 Rozhlasovou stanici zvolte nìkter¥m z následujících zpùsobù:
™ tlaèítkem – TUNING + (dolù nebo nahoru);
™ stisknutím nìkterého z tlaèítek programové pamìti 0-9

podle naprogramovan¥ch rozhlasov¥ch stanic;
™ Pøím¥m ladìním, udáním frekvence rozhlasové stanice.

4 Sílu a charakter zvuku nastavte regulátory VOLUME a DBB
(dynamické zv¥raznìní basov¥ch tónù).

5 Pøejete-li si radiopøijímaè vypnout, stisknìte jednou nebo
nìkolikrát tlaèítko RADIO ON-OFF, a| se na displeji zobrazí
nápis OFF a èasov¥ údaj hodin.

Zlep∂ení pøíjmu rozhlasov¥ch stanic:
FM: Vodiè sluchátek je anténou FM. Úplnì ho vysuòte a

nastavte ho do správného smìru.
AM: Pøístroj má vestavìnou anténu. Nejlep∂í pøíjem nastavíte

pootáèením celého pøístroje.
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LADÌNÍ
Pøímé ladìní
Frekvence rozhlasové stanice, kterou si pøejete naladit, musíte
znát. Hodnoty frekvencí rozhlasov¥ch stanic najdete v
rozhlasov¥ch magazínech.
1 Ve funkci radiopøijímaèe stisknìte tlaèítko ENTER.

™ Frekvence aktuální rozhlasové stanice zmizí z displeje.
2 Tlaèítky programové pamìti zapi∂te bìhem 5 vteøin

frekvenèní hodnotu.
3 Stisknìte znovu tlaèítko ENTER a potvrïte volbu.

™ Na displeji se zobrazí zapsaná hodnota nebo její nejbli|∂í
frekvenèní hodnota.

™ Uvedete-li nesprávnou hodnotu, zobrazí se nápis Err.

Pøíklady na udání frekvenèní hodnoty:
1. pøíklad 98,1 MHz, FM: Stisknìte 9, 8, 1 a tlaèítko ENTER.
2. pøíklad 603 MHz, AM(MW): Stisknìte 6, 0, 3 a tlaèítko 

ENTER.

Manuální ladìní
• Stisknìte krátce tlaèítko TUNING – nebo + jednou nebo

nìkolikrát, a| najdete hledanou frekvenci. Hodnota
frekvence se mìní po krocích.

Automatické ladìní
1 Tlaèítko TUNING – nebo + podr|te stisknuté, a| se hodnota

frekvence na displeji zaène mìnit.
2 Jakmile pøístroj najde vysílaè s dostateènì siln¥m signálem,

ladìní bude ukonèeno, nebo ho lze ukonèit dal∂ím stisknutím
tlaèítka TUNING – nebo +.

3 Opakujte postup, a| najdete hledanou rozhlasovou stanici.

VOLBA FREKVENÈNÍ HODNOTY A JEJÍ ULO\ENÍ DO
PAMÌTI: PROGRAMOVÁNÍ ROZHLASOV‡CH STANIC
Do pamìti lze ulo|it frekvenci 20 rozhlasov¥ch stanic: v ka|dém
z vlnov¥ch pásem 10. Ulo|enou frekvenèní hodnotu lze vymazat
tak, |e na její místo ulo|íte jinou hodnotu nebo obnovíte
pùvodní stav systému.
1 Zvolte |ádanou vlnovou délku a nalaïte rozhlasovou stanici.
2 Nìkteré z tlaèítek programové pamìti 0-9 podr|te stisknuté

zhruba dvì vteøiny a ulo|te rozhlasovou stanici do pamìti.
™ Na displeji se zobrazí nápis PRESET a programové èíslo.

28
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Vyhledání naprogramované rozhlasové stanice
1 Stisknìte jednou nebo nìkolikrát tlaèítko RADIO ON-OFF

a zvolte |ádanou vlnovou délku.
2 Stisknìte tlaèítko naprogramované rozhlasové stanice.

Vymazání pamìti tlaèítkem RESET
¤pièkou propisovaèky stisknìte tlaèítko RESET.
™ Usly∂íte cvaknutí, které znamená, |e v∂echny

naprogramované rozhlasové stanice i pozice naposledy
poslouchané rozhlasové stanice byly vymazány z pamìti.

V∂echny údaje musí b¥t do pamìti ulo|eny znovu.

REPRODUKCE KAZETY
1 Otevøte kazetov¥ prostor a vlo|te do nìj kazetu.
2 Jemn¥m stiskem prostor zavøete.
3 Do zásuvky p pøipojte sluchátka.
4 Stisknutím tlaèítka 1 2 zapojte reprodukci.

™ Ve funkci magnetofonu se na displeji v|dy zobrazí nápis
tAPE a segmenty analogov¥ch hodin.

5 Sílu a charakter zvuku nastavte regulátory VOLUME a DBB.
6 Pøejete-li si zrychlenì pøevinout pásek smìrem dopøedu,

stisknìte tlaèítko 5, pro smìr zpìt stisknìte tlaèítko 6.
Zrychlené pøevíjení lze zastavit stisknutím tlaèítka 9.

7 Bìhem reprodukce pásku lze pøejít na druhou stopu
stisknutím tlaèítka DIRECTION 1 2.

8 Pøejete-li si ukonèit reprodukci, stisknìte tlaèítko 9, èím|
vypnete i pøístroj.
™ Na displeji se pøed èasov¥m údajem zobrazí nápis OFF.

AUTO REVERSE
Dojde-li pásek do konce, pøístroj automaticky obrátí smìr
posunu pásku. Proto bude reprodukce kazety pokraèovat, a|
stisknete tlaèítko 9 nebo a| se vyèerpají napájecí èlánky.

PØÍJEM ROZHLASOV‡CH STANIC REPRODUKCE KAZETY



Pøíslu∂enství (dodávané s pøístrojem)
1 x stereofonní sluchátka, 1 x opaskov¥ klips

Pou|ití opaskového klipsu
1 Pøi pou|ití opaskového klipsu dbejte na to, aby se vyklenutá

èást (na jeho zadní stranì) zasunula do r¥hy na pøístroji.
2 Natoète klips do pozice LOCK podle oznaèení na pøístroji.
3 Pøejete-li si klips sejmout, jemnì ho tlaète smìrem nahoru,

natoète ho do pozice RELEASE podle oznaèení na pøístroji.

SLUCHÁTKA POU\ÍVEJTE S ROZUMEM

Ochrana sluchu:
Poslouchejte pøístroj se sílou zvuku nastavenou na støedních
hodnotách. Pøíli∂ná síla zvuku mù|e zpùsobit po∂kození sluchu!

Bezpeènost dopravy:
Pøi jízdì autem nebo na kole nikdy nepou|ívejte sluchátka,
proto|e byste mohli zpùsobit dopravní nehodu!

ÚDR\BA
• Po 50 hodinách provozu, ale nejménì jednou do mìsíce

oèistìte magnetické hlavy tak, |e pøehrajete èistící kazetu.
• Chraòte pøístroj a kazety pøed de∂tìm, pøíli∂nou vlhkostí,

pískem a vysokou teplotou, jaká je napøíklad v blízkosti
tepelného zdroje nebo v autì parkujícím na slunci.

PRO OCHRANU \IVOTNÍHO POSTØEDÍ
• Pøístroj není zabalen do nadbyteèn¥ch obalù, a i tyto lze lehce

rozdìlit na dva stejnorodé materiály: lepenku a umìlou
hmotu. Obalov¥ materiál vlo|te, prosím, podle místních
pøedpisù a zvyklostí do nádob na odpadky.

• Informujte se, prosím, ve va∂em bydli∂ti o zpùsobu vyøazení
starého pøístroje z provozu.

• Napájecí èlánky obsahují chemikálie, proto je,
prosím, vlo|te jen do urèen¥ch nádob na odpadky.
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V pøípadì jakékoliv závady, pøedtím ne| odnesete pøístroj do opravny, zkontrolujte ho podle ní|e uveden¥ch bodù. Jestli|e se vám
problém, podle na∂ich návrhù nepodaøí vyøe∂it, obra†te se na prodejnu nebo na servis.

UPOZORNÌNÍ: V |ádném pøípadì se nepokou∂ejte sami pøístroj opravit, proto|e v tomto pøípadì ztratíte právo
na záruku.

PØEHLED MO\N‡CH ZÁVAD

PROBLÉM
– MO\NÁ PØÍÈINA
• ØE¤ENÍ

¤um v pøípadì pou|ití sí†ového adaptéru
– Nevhodn¥ adaptér
• Pou|ijte adaptér Philips SBC6650 nebo jin¥ standardní

adaptér 3V DC

¤patná kvalita zvuku/není zvuk
– Pøípoj sluchátek není dobøe zasunut¥
• Zasuòte dobøe pøípoj sluchátek

– Síla zvuku je nastavena na nízkou hodnotu
• Zesilte zvuk

– Hlava magnetofonu je zneèi∂tìna
• Vyèistìte hlavu (viz ÚDR\BA)

Siln¥ ∂um/zkreslení zvuku pøi pøíjmu rozhlasov¥ch stanic
– Anténa FM (vodiè sluchátek) není úplnì vysunuta
• Vysuòte úplnì anténu FM

– Pøístroj je v pøíli∂né blízkosti televizoru, poèítaèe, atd.
• Umístìte pøístroj ve vìt∂í vzdálenosti od elektrick¥ch zaøízení

– Vyèerpané napájecí èlánky
• Vlo|te nové napájecí èlánky

Ovládací tlaèítka na pøední stranì/displej nefungují
správnì
– Elektrostatick¥ v¥boj
• Vtisknìte ∂pièku propisovací tu|ky do otvoru RESET a poté

naprogramujte znovu v∂echna nastavení

Automatické vracení pásku pøed jeho koncem
– Nadmìrné tøení pásku
• Pokuste se pásek jednou zrychlenì pøevinout

Typové èíslo najdete na spodní stranì pøístroje, v¥robní èíslo v prostoru pro napájecí èlánky.
Pøístroj odpovídá pøedpisùm Evropského spoleèenství o poruchách v rádiové frekvenci.


