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1 Důležité 
informace

Bezpečnost

Zapamatujte si tyto bezpečnostní 
symboly

 
 
Tento „blesk“ označuje neizolovaný materiál 
v jednotce, který může způsobit úraz 
elektrickým proudem. Kvůli bezpečnosti všech 
členů domácnosti neodstraňujte kryt výrobku. 
Symbol „vykřičník“ upozorňuje na funkce, 
o kterých byste si měli pozorně přečíst 
v přibalené literatuře, abyste předešli 
problémům s provozem a údržbou. 
UPOZORNĚNÍ: Chcete-li snížit riziko požáru 
nebo úrazu elektrickým proudem, přístroj 
nevystavujte dešti nebo vlhkosti a neumisťujte 
na něj objekty obsahující tekutiny, například vázy. 
POZOR: Aby nedošlo k úrazu elektrickým 
proudem, široký kontakt konektoru nastavte do 
polohy odpovídající širokému slotu a konektor 
zasuňte až na doraz. 

Důležité bezpečnostní pokyny

a Přečtěte si tyto pokyny.

b Pokyny si uložte k pozdějšímu nahlédnutí.

c Respektujte všechna upozornění.

d Dodržujte všechny pokyny.

e Zařízení nepoužívejte poblíž vody.

f K čištění používejte pouze suchou 
tkaninu.

g Nezakrývejte ventilační otvory. Zařízení 
instalujte podle pokynů výrobce.

h Zařízení neinstalujte v blízkosti zdrojů 
tepla (radiátory, přímotopy, sporáky 
apod.) nebo jiných přístrojů (včetně 
zesilovačů) produkujících teplo. 

i Napájecí kabel chraňte před pošlapáním 
nebo přiskřípnutím. Zvláštní pozornost 
je třeba věnovat zástrčkám, zásuvkám a 
místu, kde kabel opouští přístroj.

j Používejte pouze doplňky nebo 
příslušenství doporučené výrobcem.

k Používejte pouze vozíky, podstavce, 
stativy, držáky či stolky doporučené 
výrobcem nebo prodávané se zařízením. 
Při přemísťování zařízení na vozíku je 
třeba zachovat opatrnost, aby nedošlo ke 
zranění způsobenému převržením vozíku. 

 
l Během bouřky či v době, kdy se přístroj 

nebude delší dobu používat, odpojte 
napájecí kabel ze zásuvky. 

m Veškeré opravy svěřte kvalifikovanému 
servisnímu technikovi. Přístroj by 
měl být přezkoušen kvalifikovanou 
osobou zejména v případech poškození 
napájecího kabelu nebo vidlice, v situacích, 
kdy do přístroje vnikla tekutina nebo 
nějaký předmět, přístroj byl vystaven dešti 
či vlhkosti, nepracuje normálně nebo 
utrpěl pád.
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n UPOZORNĚNÍ týkající se používání 
baterie – dodržujte následující pokyny, 
abyste zabránili uniku elektrolytu 
z baterie, který může způsobit zranění, 
poškození majetku nebo poškození 
přístroje: 
• Všechny baterie nainstalujte správně 

podle značení + a – na přístroji. 
• Nekombinujte různé baterie (staré a 

nové nebo uhlíkové a alkalické apod.).
• Pokud nebudete přístroj delší dobu 

používat, baterie vyjměte.
• Baterie (sada baterie nebo 

nainstalované baterie) by neměly být 
vystavovány nadměrnému teplu, jako 
např. slunečnímu svitu, ohni a podobně.

o Přístroj nesmí být vystaven kapající nebo 
stříkající tekutině. 

p Na přístroj nepokládejte žádné 
nebezpečné předměty (např. předměty 
naplněné tekutinou nebo hořící svíčky). 

q Pokud adaptér používáte k vypínání 
přístroje, měl by být vždy lehce přístupný.

Varování

 • Neodstraňujte kryt zařízení. 
 • Nikdy nemažte žádnou část tohoto přístroje.
 • Nepokládejte toto zařízení na jiné elektrické zařízení.
 • Zařízení nevystavujte přímému slunci, otevřenému ohni 

nebo žáru. 
 • Ujistěte se, že máte vždy snadný přístup k síťovému 

kabelu, vidlici nebo adaptéru, abyste mohli zařízení 
odpojit od napájení.

Oznámení

 
Společnost WOOX Innovations tímto 
prohlašuje, že tento výrobek vyhovuje zásadním 
požadavkům a dalším příslušným ustanovením 

směrnice 1999/5/ES. Prohlášení o shodě 
naleznete na webových stránkách www.philips. 
com/support.
Veškeré změny nebo úpravy tohoto zařízení, 
které nebyly výslovně schváleny společností 
WOOX Innovations, mohou mít za následek 
ztrátu autorizace k používání tohoto zařízení.
Technické údaje lze měnit bez předchozího 
upozornění. Společnost WOOX si vyhrazuje 
právo kdykoli změnit výrobky bez povinnosti 
přizpůsobit odpovídajícím

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

 
Pokud je výrobek označen tímto symbolem 
přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že 
podléhá směrnici EU 2002/96/ES.
Zjistěte si informace o místním systému sběru 
tříděného odpadu elektrických a elektronických 
výrobků.
Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte 
staré výrobky spolu s běžným komunálním 
odpadem. Správnou likvidací starého výrobku 
pomůžete předejít možným negativním 
dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.

  
Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici 
EU 2006/66/ES, které nelze odkládat do 
běžného komunálního odpadu.Informujte se 
o místních pravidlech sběru tříděného odpadu 
baterií, protože správnou likvidací starého 
výrobku pomůžete předejít možným negativním 
dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.
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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.

  
Slovní označení a loga Bluetooth® jsou 
registrované ochranné známky vlastněné 
společností Bluetooth SIG, Inc. a případné 
použití těchto označení společnosti WOOX 
Innovations podléhá licenci.

 
Slogany „Made for iPod“, „Made for iPhone“, 
„Made for iPad“ znamenají, že elektronický 
doplněk byl navržen specificky pro připojení 
k zařízení iPod, iPhone a iPad a byl vývojářem 
certifikován jako splňující výkonové standardy 
společnosti Apple. Společnost Apple není 
odpovědná za činnost tohoto zařízení nebo 
za jeho soulad s bezpečnostními a regulačními 
standardy. Uvědomte si, že používání tohoto 
příslušenství se zařízením iPod, iPhone nebo 
iPad může ovlivnit výkon bezdrátového přenosu.
iPod a iPhone jsou obchodní známky 
společnosti Apple Inc., registrovaná v U.S.A. 
a v dalších zemích. iPad je ochranná známka 
společnosti Apple Inc.
Symbol zařízení třídy II:

 

Přístroj TŘÍDY II s dvojitou izolací a bez 
ochranného zemnění.

Poznámka

 • Štítek s typovými údaji je umístěn na spodní straně 
přístroje.
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2 Dokovací 
systém zábavy

Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás mezi 
uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-
li využívat všech výhod podpory nabízené 
společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na 
stránkách www.philips.com/welcome.

Úvod
Tato jednotka vám umožní:

• poslouchat rádio FM/DAB.
• vychutnat si hudbu ze zařízení 

iPod/iPhone/iPad nebo ze zařízení 
podporujícího technologii Bluetooth.

• vychutnat si zvuk z externího zařízení 
prostřednictvím 3,5mm audio 
konektoru.

• nastavení dvou budíků
• budit se signálem budíku, rádiem DAB/

FM nebo hudbou ze zařízení iPod/
iPhone/iPad. 

Obsah balení
Zkontrolujte a ověřte obsah balení:
• Hlavní jednotka
• Napájecí adaptér AC (se třemi typy 

odnímatelných zástrček)
• Vytištěná příručka
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Celkový pohled na hlavní 
jednotku

 
a Dok pro zařízení iPod/iPhone/iPad

b Anténa FM
• Zlepšení příjmu FM.

c AUDIO IN
• 3,5mm zásuvka vstupu zvuku.

d DC IN (7,5 V 2,5 A)
• Zásuvka napájení.

e Konektor doku Lightning

f TUNING +/-  / 
• Naladění rádiové stanice.
• Nastavení času.
• Přepínání mezi nabídkami DAB a FM.

e

f

g

h

j
i

l

k

DC IN
7.5V      2.5A

d

a

cb

m

o
n

p
q

g PRESET +/-  / 
• Přechod k předchozímu nebo dalšímu 

zvukovému souboru.
• (Stisknutím a podržením) rychlý 

přechod vzad nebo vpřed v rámci 
audiosouboru.

• Výběr předvolby rádiové stanice.

h OK/ 
• Spuštění nebo pozastavení přehrávání 

v režimu DOCK a BT.
• Potvrzení volby.
• Výběr vlnového pásma FM stereo 

nebo mono.
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i SOURCE
• Výběr zdroje audia: BT, DAB, FM, 

AUDIO IN, DOCK.

j ALARM 1/ALARM 2
• Nastavení budíku.
• Vypnutí budíku.
• Zobrazení nastavení budíku.

k REPEAT ALARM/BRIGHTNESS 
CONTROL
• Opakování budíku.
• Nastavení jasu displeje.

l Panel displeje
• Zobrazení aktuálního stavu.

m 

• Zapnutí jednotky nebo přepnutí do 
pohotovostního režimu.

• Deaktivace časovače vypnutí.
• Vypnutí budíku.

n VOL +/-  / 
• Nastavení hlasitosti.

o SLEEP
• Nastavení časovače vypnutí.

p MENU/INFO/SET TIME/ 
• (Stisknutím a podržením) v režimu 

doku rychlý přechod vzad v rámci 
audiosouboru.

• (Podržením) otevření nabídky FM/DAB.
• Volba informaci zobrazovaných během 

přehrávání.
• V pohotovostním režimu – nastavení 

hodin a data.

q SCAN/PROG/ 
• (Stisknutím a podržením) v režimu 

doku rychlý přechod vzad v rámci 
audiosouboru.

• (Stisknutím a podržením) odpojení 
všech stávajících připojení Bluetooth.

• Vyhledání dostupných rádiových stanic 
FM nebo DAB. 

• Programování rádiových stanic.
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3 Začínáme
Výstraha

 • Použití ovládacích prvků nebo úpravy provádění funkcí, 
které jsou v rozporu se zde uvedenými informacemi, 
mohou způsobit škodlivé ozáření a nebezpečný provoz.

Vždy dodržujte správné pořadí pokynů 
uvedených v této kapitole.
Jestliže se obrátíte na společnost Philips, 
budete požádání o číslo modelu a sériové číslo 
vašeho přístroje. Číslo modelu a sériové číslo 
se nacházejí na spodní straně vašeho zařízení. 
Napište si čísla sem: 
Model No. (číslo modelu) 
__________________________
Serial No. (sériové číslo) 
___________________________

Instalace baterií
Poznámka

 • Radiobudík může být napájen pouze střídavým 
proudem. Baterie (nejsou součástí balení) slouží jako 
záloha.

  
1 Otevřete přihrádku na baterie.

2 Vložte 2 baterie velikosti R6/UM-3/AA ve 
správné naznačené polaritě (+/-).

3 Zavřete přihrádku na baterie.

Výstraha

 • Je-li baterie vybitá, nebo nebude po dlouhou dobu 
používána, vyjměte ji.

 • Baterie obsahují chemikálie, proto by se měly likvidovat 
odpovídajícím způsobem.

 • Nebezpečí výbuchu! Baterie chraňte před horkem, 
slunečním zářením nebo ohněm. Baterie nikdy 
nevhazujte do ohně.

Připojení napájení
Výstraha

 • Hrozí nebezpečí poškození výrobku! Ověřte, zda napětí 
v elektrické síti odpovídá napětí, které je uvedeno na 
zadní nebo spodní straně jednotky.

 • Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Při odpojování 
napájecího kabelu vytahujte vždy zástrčku ze zdířky. 
Nikdy netahejte za kabel.

 • Před připojením napájecího kabelu zkontrolujte, zda je 
vše ostatní řádně zapojeno.

Poznámka

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

• Připojte napájecí adaptér do:
• konektoru AC ~ na zadní straně 

jednotky.
• do zásuvky ve zdi.

 DC IN
7.5V      2.5A
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Nastavení času a data
1 V pohotovostním režimu stiskněte 

a na 2 sekundy podržte tlačítko 
MENU/INFO/SET TIME/ .
 » Jednotka jednou pípne.
 » Začne blikat zpráva [24H].

2 Stisknutím tlačítka TUNING +/-  /  
vyberte formát hodin 12/24 a poté volbu 
potvrďte stisknutím tlačítka OK/ .
 » Začnou blikat čísla znázorňující hodiny.

3 Opakováním kroku 2 nastavte hodiny, 
minuty, den, měsíc a rok.
 » Až potvrdíte nastavení roku, jednotka 

ještě jednou pípne.

Tip

 • Při 12hodinovém formátu se datum zobrazuje v pořadí 
[MĚSÍC--DEN].

 • Při 24hodinovém formátu se datum zobrazuje v pořadí 
[DEN--MĚSÍC].

Zapnutí
• Stiskněte tlačítko .

 » Jednotka se přepne na poslední 
vybraný zdroj.

Přepnutí do pohotovostního režimu

• Opětovným stisknutím tlačítka  přepnete 
jednotku do pohotovostního režimu.
 » Na displeji se zobrazí čas a datum 

(jsou-li nastaveny).
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4 Přehrávání

Přehrávání ze zařízení iPod 
nebo iPhone
Tato jednotka vám umožní vychutnat si hudbu 
ze zařízení iPod, iPhone nebo iPad.

Kompatibilní zařízení iPod/iPhone/iPad

Zařízení podporuje následující modely zařízení 
iPod, iPhone a iPad:
Vyrobeno pro následující zařízení:
• iPod nano (7. generace)
• iPod touch (5. generace)
• iPad (4. generace)
• iPad mini
• iPhone 5

Poslech zvuku ze zařízení iPod/
iPhone/iPad

1 Opakovaným stisknutím tlačítka SOURCE 
vyberte zdroj DOCK.

2 Vložte zařízení iPad/iPhone/iPod.
 » Jakmile je zařízení iPod/iPhone/iPad 

rozpoznáno, hodiny jednotky se 
automaticky synchronizují s časem 
zařízení iPod/iPhone/iPad.

  
• Chcete-li přehrávání pozastavit nebo 

obnovit, stiskněte tlačítko OK/ .
• Chcete-li vynechat skladbu, stiskněte 

tlačítko PRESET +/-  / .
• Chcete-li vyhledávat během přehrávání, 

stiskněte a podržte tlačítko PRESET +/- 
 / . Přehrávání obnovíte uvolněním 

tlačítka. 

Nabíjení zařízení iPod/iPhone/iPad

Po připojení jednotky ke zdroji napájení se 
zařízení iPod/iPhone/iPad umístěné v doku 
začne nabíjet.

Tip

 • U některých modelů zařízení iPod může až minutu trvat 
než se objeví ukazatel nabíjení.
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Přehrávání ze zařízení 
Bluetooth

Poznámka

 • Než k jednotce připojíte zařízení Bluetooth, seznamte 
se s funkcemi Bluetooth v zařízení. 

 • Udržujte tuto jednotku mimo dosah jiných 
elektronických zařízení, která mohou způsobovat rušení.

 • Efektivní provozní rozsah mezi jednotkou a spárovaným 
zařízením je přibližně 10 metrů.

 • Všechny případné překážky mezi jednotkou a zařízením 
mohou vést ke snížení provozního rozsahu.

1 Opakovaným stisknutím tlačítka SOURCE 
vyberte zdroj BT (Bluetooth).
 » Na panelu displeje začne blikat .

2 Aktivujte funkci Bluetooth na zařízení 
Bluetooth (viz uživatelská příručka zařízení).

3 Na svém zařízení vyberte možnost 
„PHILIPS DTB297“ pro spárování.
 » Po úspěšném spárování a připojení 

jednotka dvakrát pípne a  přestane 
blikat.

• U některých zařízení musíte zadat 
párovací heslo „0000“.

4 Spusťte přehrávání hudby na zařízení 
podporujícího Bluetooth.

  0000
PIN

 DTB297

Tip

 • Jednotka si dokáže zapamatovat až 8 dříve připojených 
zařízení Bluetooth.

Odpojení zařízení podporujícího technologii 
Bluetooth:
• Deaktivujte funkci Bluetooth na svém 

zařízení.
• Umístěte zařízení mimo dosah komunikace 

nebo
• Stiskněte a podržte tlačítko SCAN/PROG/ 

.

Přehrávání z aplikace Philips 
DigitalRadio
Aplikace Philips DigitalRadio je k dispozici 
v obchodech Apple App Store a Google Play.
Chcete-li plně využít funkce této jednotky, 
stáhněte a nainstalujte si aplikaci do svého 
chytrého zařízení.
Prostřednictvím této aplikace můžete po 
připojení zařízení iPod/iPhone/iPad nebo 
zařízení podporujícího technologii Bluetooth 
k této jednotce ovládat režimy přehrávání BT, 
DAB, TUNER a AUDIO IN ze svého chytrého 
zařízení.

Tip

 • Pokud přepnete na zdroj doku, připojení Bluetooth 
se automaticky odpojí a aplikace Philips DigitalRadio 
přestane fungovat.
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Přehrávání z externího 
zařízení
Prostřednictvím této jednotky můžete 
poslouchat i externí audiozařízení.

1 Opakovaným stisknutím tlačítka SOURCE 
vyberte zdroj AUDIO IN.

2 Připojte 3,5mm audiokabel (není součástí 
balení) ke:
• konektoru AUDIO IN (3,5 mm) na 

zadní straně jednotky.
• ke konektoru pro připojení sluchátek 

na externím zařízení.
 » na displeji se zobrazí posouvající se 

zpráva [AUDIO IN] a aktuální čas.

3 Spusťte přehrávání zařízení (viz uživatelská 
příručka daného zařízení).



13

Č
eš
ti
na

CS

5 Poslech rádia

Poznámka

 • Pro zajištění optimálního příjmu zcela natáhněte anténu 
a upravte její polohu nebo připojte venkovní anténu.

 • Tento výrobek nepodporuje příjem rádia MW (střední 
vlny).

 • Naprogramovat lze maximálně 20 rádiových stanic 
DAB a 20 rádiových stanic FM.

 • Použitelné rádiové frekvence pro příjem v systému DAB 
ve vaší oblasti ověřte u místního prodejce nebo na 
webových stránkách www.WorldDAB.org.

 • Více informací o rádiových stanicích RDS naleznete 
v části „Informace o výrobku“ > „Typy programů 
RDS“.

Automatické uložení 
rádiových stanic DAB
Pokud není uložena žádná rádiová stanice DAB, 
tento výrobek může vyhledat a uložit rádiové 
stanice DAB automaticky.

1 Opakovaným stisknutím tlačítka SOURCE 
vyberte zdroj DAB.
 » Na panelu displeje přechází zpráva 

[FULL SCAN] (úplné vyhledávání).

2 Stisknutím tlačítka OK/  zahájíte 
automatickou instalaci.
 » Výrobek automaticky uloží rádiové 

stanice DAB s dostatečně silným 
signálem.

 » Po uložení všech dostupných 
rádiových stanic DAB do paměti 
bude automaticky přehrávána první 
předvolba rádiové stanice DAB.

Základní operace
Chcete-li používat více funkcí, postupujte podle 
níže uvedených pokynů.

Naladění další rádiové stanice FM s nižší 
nebo vyšší frekvencí s dostatečně silným 
signálem:
Stisknutím a podržením tlačítka TUNING +/- 

 /  spusťte automatické vyhledávání.
Naladění rádiové stanice FM s konkrétní 
frekvencí:
Opakovaně stiskněte tlačítko TUNING +/-  
/ , dokud se nezobrazí číslice frekvence.
Automatické programování rádiových stanic 
FM:
Stisknutím tlačítka SCAN/PROG/  spusťte 
automatické programování.
Automatické programování rádiových stanic 
DAB:
Stisknutím a podržením tlačítka SCAN/PROG/ 

 spusťte automatické prohledávání a 
programování.
Ruční programování rádiových stanic:
1) Nalaďte rádiovou stanici.
2) Stisknutím a podržením tlačítka 
SCAN/PROG/  aktivujte programování.
3) Stisknutím tlačítka PRESET +/-  /  
přiřaďte pořadové číslo rádiové stanici.
4) Potvrďte stisknutím tlačítka OK/ .
5) Opakováním kroků 1 až 4 naprogramujte 
další rádiové stanice.
Naladění předvolby rádiové stanice:
Opakovaně stiskněte tlačítko PRESET +/-  
/ .
Přepínání zvukového režimu mezi [STEREO] 
(stereofonní) a [MONO] (monofonní) pro 
rádio FM:
Opakovaně stiskněte tlačítko OK/ .
Zobrazení dostupných informací o aktuální 
rádiové stanici:
Opakovaně stiskněte tlačítko 
MENU/INFO/SET TIME/ .
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Použití nabídky
Při poslechu rádia můžete otevřít nabídku 
s možnostmi pro ovládání.

1 Stiskněte a podržte tlačítko 
MENU/INFO/SET TIME/ .
 » Režim FM: zobrazí se možnost [SCAN] 

(vyhledávání).
 » Režim DAB: zobrazí se možnost [FULL 

SCAN] (úplné vyhledávání).

2 Stisknutím tlačítka TUNING +/-  /  
vyberte možnost nabídky, a poté stisknutím 
tlačítka OK nebo  možnost potvrďte 
nebo přejděte do nabídky nižší úrovně.

Režim FM:

[SCAN] 
(vyhledávání)

Automatické vyhledávání 
a ukládání rádiových stanic: 
[STRONG] (silné) pouze 
pro rádiové stanice se silným 
signálem, [ALL] (vše) pro 
všechny rádiové stanice.

[AUDIO] 
(zvuk)

Vyberte režim zvuku: 
[STEREO] (stereofonní) nebo 
[MONO] (monofonní).

 Režim DAB: 

[FULL 
SCAN] 
(úplné 
vyhledávání)

Vyhledání a uložení rádiových 
stanic DAB v celém rozsahu.

[MANUAL] 
(ručně)

Ruční ladění rádiové stanice 
DAB.

[PRUNE] 
(vyřazení 
stanic)

Odstranění neplatných stanic ze 
seznamu.

[SYSTEM] 
(systém)

[RESET] (obnovení): obnovení 
veškerých výchozích nastavení 
rádia.
[SW VER] (verze softwaru): 
zobrazení verze aktuálního 
firmwaru.

[BT UPGRD] (aktualizace 
Bluetooth): aktualizace softwaru 
Bluetooth, je-li k dispozici.
[UPGRADE] (aktualizace): 
aktualizace firmwaru (je-li 
k dispozici).
[BT RESET] (resetování funkce 
Bluetooth): resetování funkce 
Bluetooth na výchozí nastavení.
[BT ON] (zapnutí funkce 
Bluetooth): je-li možnost [BT 
ON] v aplikaci nastavena na 
hodnotu „ON“ (zapnuto), 
připojení Bluetooth zůstane 
v pohotovostním režimu aktivní. 
Je-li tato možnost nastavena na 
hodnotu „OFF“ (vypnuto), pak 
se připojení Bluetooth v rámci 
úspory energie v pohotovostním 
režimu automaticky odpojí a 
aplikace Philips DigitalRadio 
přestane fungovat.

3 Stisknutím tlačítka MENU/INFO/SET TIME/ 
 ukončíte nabídku.
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6 Další funkce

Nastavení hlasitosti
1 Hlasitost během přehrávání zvýšíte nebo 

snížíte stisknutím tlačítka VOL +/-.

Nastavení budíku
Je možné nastavit dva budíky, které se spustí 
v různou dobu. 

1 Zkontrolujte správné nastavení hodin (viz 
‚Nastavení času a data‘ na straně 9).

2 Stiskněte a na 2 sekundy přidržte tlačítko 
ALARM 1 nebo ALARM 2.
 » Jednotka pípne.
 » [SET AL] (nastavení budíku)  nebo 

 a začnou blikat číslice znázorňující 
hodiny.

3 Stisknutím tlačítka TUNING +/-  /  
nastavte hodiny a stisknutím tlačítka OK/ 

 je potvrďte.
 » Začnou blikat číslice znázorňující 

minuty.

4 Opakováním kroku 3 nastavte minuty, 
datum budíku (pracovní den, denně nebo 
víkend), zdroj (DOCK, BUZZ, DAB nebo 
TUNER) a hlasitost.
 » Až potvrdíte nastavení hlasitosti, 

jednotka ještě jednou pípne.

Aktivace a deaktivace budíku

1 Opakovaným stisknutím tlačítka ALM 1 
nebo ALM 2 aktivujte nebo deaktivujte 
budík.
 » Pokud je budík aktivován, zobrazí se 

symbol  nebo .

 » Pokud je budík deaktivován, symbol  
nebo  zmizí.

Opakované buzení

• Po zazvonění budíku stiskněte tlačítko 
BRIGHTNESS/REP ALM.
 » Budík za několik minut zazvoní znovu.

Vypnutí zvonění budíku

• Jakmile budík zazvoní, stiskněte příslušné 
tlačítko ALARM 1 nebo ALM 2.
 » Budík se vypne, ale jeho nastavení 

zůstane zachováno.

Zobrazení nastavení budíku

• Stiskněte tlačítko ALARM 1 nebo ALM 2.

Nastavení časovače vypnutí
Tato jednotka se může po uplynutí nastaveného 
intervalu automaticky přepnout do 
pohotovostního režimu.
• Opakovaným stisknutím tlačítka SLEEP 

vyberte nastavenou dobu (v minutách).
 » Pokud je časovač vypnutí aktivován, na 

displeji se zobrazí symbol  a hlasitost 
se bude posledních 5 minut postupně 
snižovat.

Deaktivace časovače
• Opakovaně stiskněte tlačítko SLEEP, dokud 

se nezobrazí hlášení [OFF] (vypnuto).
 » Pokud je časovač vypnutí deaktivován, 

symbol  z displeje zmizí.

Nastavení jasu displeje
• Opakovaným stisknutím tlačítka 

BRIGHTNESS/REP ALM vyberte různé 
úrovně jasu displeje.
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7 Informace 
o výrobku

Poznámka

 • Informace o výrobku jsou předmětem změn bez 
předchozího upozornění.

Specifikace

Zesilovač
Jmenovitý výstupní výkon RMS 2 x 5 W
Kmitočtová 
charakteristika

80 Hz až 16 kHz; 
±3 dB

Odstup signál/šum >67 dBA
AUDIO IN 600 mV RMS, 

22 kohm

FM
Rozsah ladění FM: 87,5–

108 MHz  
Krok ladění 50 KHz
  – Mono, odstup signál/šum 
26 dB  
  – Stereo, poměr signál/šum 
46 dB

<22 dBf  
<43 dBf    

Citlivost vyhledávání  <28 dBf
Celkové harmonické zkreslení  <2 %
Odstup signál/šum >55 dB

Tuner DAB
Rozsah ladění 174–240 MHz (Pásmo III)
Citlivost >90 dB

Reproduktory
Impedance reproduktoru 4 ohmy
Vinutí reproduktoru 57 mm
Citlivost >84 dB/

m/W

Bluetooth®

Verze Bluetooth® V2.1 + EDR
Frekvenční pásmo 2,402–2,480 GHz ISM 

Band
Dosah 10 m (volný prostor)

Obecné informace
Přepínací adaptér AC/DC  
 

Model: OH-
1018E0752500U  
Vstup: 100–240 
V ~ 50/60 Hz, 
650 mA  
Výstup: 7,5 V  
2,5 A  

Spotřeba elektrické 
energie při provozu

19 W

Spotřeba energie 
v pohotovostním režimu 
(zobrazení hodin)

<1 W

Rozměry 
 –  Hlavní jednotka 

(Š x V x H)

 

263 x135 x 
165 mm

Hmotnost
 – Hlavní jednotka

 

1,18 kg
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Typy programů RDS
NO TYPE Žádný typ programu RDS
NEWS Zprávy
AFFAIRS Politické a aktuální události
INFO Zvláštní informační programy
SPORT Sport
EDUCATE Vzdělávání a školení
DRAMA Rozhlasové hry a literatura
CULTURE Kultura, náboženství a 

společnost
SCIENCE Věda
VARIED Zábavné programy
POP M Populární hudba
ROCK M Rocková hudba
MOR M Nenáročná hudba
LIGHT M Nenáročná klasická hudba
CLASSICS Klasická hudba
OTHER M Zvláštní hudební programy
WEATHER Počasí
FINANCE FInance
CHILDREN Dětské programy
SOCIAL Společenské události
RELIGION Náboženství
PHONE IN Kontaktní programy typu 

Phone In
TRAVEL Cestovní
LEISURE Volný čas
JAZZ Jazzová hudba
COUNTRY Country hudba
NATION M Národní hudba
OLDIES Starší hudba
FOLK M Folková hudba
DOCUMENT Dokumenty
TES Test alarmu
ALARM Budík
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8 Řešení 
problémů

Varování

 • Neodstraňujte kryt přístroje.

Pokud chcete zachovat platnost záruky, 
neopravujte systém sami. 
Jestliže dojde k problémům s tímto přístrojem, 
zkontrolujte před kontaktováním servisu 
následující možnosti. Pokud problém není 
vyřešen, přejděte na webové stránce společnosti 
Philips (www.philips.com/welcome). V případě 
kontaktu společnosti Philips buďte v blízkosti 
zařízení a mějte k dispozici číslo modelu a 
sériové číslo.

Nefunguje napájení
 • Zkontrolujte, zda je napájecí šňůra správně 

připojena k jednotce.
 • Ujistěte se, že je v síťové zásuvce proud.
 • Zkontrolujte, že jsou baterie správně 

vložené.

Bez zvuku
 • Upravte hlasitost.

Jednotka nereaguje
 • Odpojte a znovu připojte zásuvku 

střídavého proudu a jednotku znovu 
zapněte.

Špatný příjem rádia
 • Zvětšete vzdálenost mezi jednotkou a 

televizorem nebo videorekordérem.
 • Zcela natáhněte anténu VKV.

Časovač nefunguje
 • Nastavte správně hodiny.
 • Zapněte časovač.

Nastavení hodin/časovače se vymazalo
 • Byla přerušena dodávka energie nebo 

odpojena napájecí zástrčka. 
 • Znovu nastavte hodiny/časovač.

Hudbu nelze přehrávat, ani když jednotka 
úspěšně navázala připojení Bluetooth.
 • Zařízení nelze použít k bezdrátovému 

přehrávání hudby prostřednictvím této 
jednotky. 

Kvalita zvuku je po připojení zařízení 
podporujícího technologii Bluetooth špatná.
 • Příjem prostřednictvím funkce Bluetooth 

je slabý. Zařízení umístěte blíže k této 
jednotce nebo mezi nimi odstraňte 
překážky.

Nelze propojit s touto jednotkou.
 • Zařízení nepodporuje profily, jež vyžaduje 

tato jednotka. 
 • Zařízení nemá zapnutou funkci Bluetooth. 

Podívejte se do uživatelské příručky 
a zjistěte, jak funkci aktivovat.

 • Tato jednotka není v režimu párování. 
 • Tato jednotka je již připojena k jinému 

zařízení podporujícímu technologii 
Bluetooth. Odpojte toto zařízení 
a opakujte pokus.

Spárované mobilní zařízení se neustále 
připojuje a odpojuje.
 • Příjem prostřednictvím funkce Bluetooth 

je slabý. Zařízení umístěte blíže k této 
jednotce nebo mezi nimi odstraňte 
překážky.

 • Některé mobilní telefony se mohou 
neustále připojovat a odpojovat, pokud 
voláte nebo ukončujete hovory. Není to 
známkou poruchy této jednotky.

 • U některých zařízení může být připojení 
Bluetooth automaticky deaktivováno funkcí 
úspory energie. Není to známkou poruchy 
této jednotky.
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