Rádio budík
DR402

Příručka pro
uživatele
Zaregistrujte svůj produkt a získejte podporu na
www.philips.com/support
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1 Důležité

•

•

Bezpečnost
Výstraha
• N
 ikdy neodstraňujte kryt tohoto rádio budíku.
• Nikdy neolejujte žádnou část tohoto rádio
budíku.
• Nikdy tento rádio budík nepokládejte na jiné
elektrické zařízení.
• Tento rádio budík udržujte mimo dosahu
přímého slunečního záření, otevřeného ohně
nebo tepla.
• Ujistěte se, že máte vždy snadný přístup k
napájecímu kabelu, zástrčce nebo adaptéru,
abyste mohli odpojit rádio budík od napájení.

•
•
•
•
•

•

•

2

Přečtěte si a řiďte se těmito pokyny.
Ujistěte se, že kolem rádio budíku je
dostatek volného místa pro ventilaci.
Používejte pouze příslušenství/doplňky
specifikované výrobcem.
Používejte pouze napájecí zdroje
uvedené v uživatelské příručce.
Během bouřky s blesky nebo při
dlouhodobém nepoužívání tento rádio
budík odpojte.
Použití baterie VAROVÁNÍ - Chcete-li
zabránit vytečení baterie, co může mít
za následek zranění osob, poškození
majetku nebo poškození rádio budíku:
• Baterii správně nainstalujte, + a - jak
je vyznačeno na rádio budíku.
• Pokud se rádio budík nebude
používat delší dobu, baterii vyberte.
• Baterie by neměla být vystavena
nadměrnému teplu, jako je slunečné
záření, oheň nebo podobně.
Rádio budík by neměl být vystaven
kapání nebo šplouchání.
CZ

Na rádio budík nepokládejte žádné
zdroje nebezpečí (např. předměty
naplněné tekutinou, zapálené svíčky).
Pokud se jako odpojovací zařízení
používá zástrčka přímého zásuvného
adaptéru, musí zůstat odpojovací zařízení
snadno přístupné.

Nebezpečí spolknutí baterií!
•

•

•

•

Zařízení může obsahovat typ knoflíkové
baterie, která může být spolknuta. Baterii
uchovávejte vždy mimo dosah dětí!
Při požití může baterie způsobit vážné
zranění nebo smrt. Do dvou hodin po
požití může dojít k těžkému vnitřnímu
popálení.
Pokud máte podezření, že baterie byla
spolknuta nebo umístěna uvnitř kterékoli
části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou
pomoc.
Při výměně baterií uchovávejte všechny
nové i použité baterie mimo dosah
dětí. Po výměně baterie se ujistěte, že je
přihrádka na baterie zcela zajištěna.
Pokud nelze přihrádku na baterie zcela
zajistit, přestaňte produkt používat.
Uchovávejte mimo dosah dětí a
kontaktujte výrobce.
Poznámka

• Typový štítek je umístěn na zadní straně přístroje

2 Váš rádio budík
Gratulujeme k nákupu a vítáme vás ve Philips!
Chcete-li plně využít podpory, nabízené
společností Philips, zaregistrujte svůj produkt
na www.philips.com/welcome.

Úvod
S tímto rádio budíkem můžete:
• poslouchat FM rádio;
• nabíjet vaše mobilní zařízení; a
• nastavit dva budíky tak, aby zazvonili v
různou dobu.

Co je v krabici
Zkontrolujte a identifikujte obsah balení:

Quick start guide

•
•

Rádio budík
Tištěné materiály
CZ
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Přehled rádio budíku










 

Zdroj/
• Zapnout nebo vypnout rádio
• Nastavit budík (dlouhé stisknutí)






LADĚNÍ/
• Aktivace rádiového ladění (režim FM)
• Nastavit časovač funkce spánku





PŘEDNASTAVENÍ/
• Skenování a ukládání rozhlasových
stanic (režim FM)
• Upravit jas displeje



HLASITOST/
• Upravit hlasitost (režim FM)
• Naladit rozhlasové stanice FM
(režim FM)
• Upravit hodinu a minutu
• Upravit formát 12/24 hodin



Hodiny / panel displeje
• Aktivace dotykových kláves
• Zobrazení aktuálního stavu



Odložit
• Odložit budík

4

CZ



Přihrádka pro baterie
Nabíjecí port USB
• Nabíjet vaše mobilní zařízení
Konektor napájecího adaptéru

3 Začněte

2

V této kapitole vždy postupujte sekvenčně
podle pokynů.

Připojte napájení

Nainstalujte baterii
Varování
• N
 ebezpečí exploze! Baterii chraňte před
teplem, slunečním zářením nebo ohněm. Nikdy
nevyhazujte baterii do ohně.
• Pokud je baterie vyměněna nesprávně hrozí
nebezpečí exploze. Vyměňte ji pouze za stejný
nebo ekvivalentní typ.
• Baterie obsahuje chemické látky, proto by měla
být řádně zlikvidována.

Vložte 1 x CR2032 baterii podle obrázku.

Varování
• N
 ebezpečí poškození produktu! Ujistěte se, že
napájecí napětí odpovídá napětí vytištěnému
na zadní nebo spodní straně rádio budíku.
• Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Při
odpojování síťové zástrčky vždy vytáhněte
zástrčku ze zásuvky. Nikdy netahejte za kabel.

Napájecí adaptér připojte do elektrické zásuvky.

Poznámka
• Jako zdroj napájení můžete použít pouze
střídavé napájení. Lithiová baterie CR2032 může
udržovat pouze nastavení hodin a budíku.
• Při odpojení napájení bude podsvícení displeje
vypnuto.

Pro první použití:
Chcete-li aktivovat baterii, odstraňte ochranný
jazýček.
Pro výměnu baterie:

1

Zatlačte úchytku doleva a vytáhněte
zásobník na baterie.

CZ
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Nastavte hodiny

3 sec

1

Dlouhé stisknutí povrchu hodin na 3
sekundy aktivuje nastavení hodin.
[12H] začne blikat.

2

Stiskněte
pro nastavení 12/24
hodinového formátu.

3
4
5
6
7

Stiskněte
Stiskněte
hodiny.
Stiskněte
Stiskněte
minuty.

pro potvrzení.
opakovaně pro nastavení
pro potvrzení.
opakovaně pro nastavení

Stiskněte
pro potvrzení.
Zobrazí se nastavený čas.

Zapněte tuner
Stiskněte

pro zapnutí rádia.

Produkt se přepne do režimu FM
tuneru.
6
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4	Poslouchejte
FM rádio

3

Stiskněte a podržte TUNE (LADIT) na tři
sekundy.

4

Stiskněte a podržte /
na tři sekundy.
R
 ádio budík se automaticky naladí na
stanici se silným příjmem.

Připravte FM anténu

5

Opakujte 4. Krok pro naladění dalších
rozhlasových stanic.

Pro lepší příjem, plně vysuňte a upravte pozici
antény s očkem.

Pro manuální naladění stanice
V režimu tuneru opakovaně stiskněte
pro výběr frekvence.

/

Automaticky uložte FM
rozhlasové stanice
Poznámka
• M
 ůžete uložit maximálně 20 FM rozhlasových
stanic.

Poznámka
• A
 by se předešlo interferencím, umístěte anténu
co nejdál od jakýchkoliv elektrických spotřebičů.

Nalaďte FM rozhlasové
stanice
(STANDBY)

V režimu tuneru FM stiskněte a přidržte
na
tři sekundy.
Rádio budík automaticky ukládá
všechny dostupné FM rozhlasové
stanice.
První dostupné stanice vysílají
automaticky.

1

Pro aktivaci dotekových kláves se
dotkněte povrchu hodin.

2

Stiskněte

pro zapnutí FM rádia.

CZ
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Manuálně uložte FM
rozhlasové stanice
Poznámka
• M
 ůžete uložit maximálně 20 FM rozhlasových
stanic.

Vyberte předvolenou
rozhlasovou stanici FM
V režimu FM tuneru stiskněte .
Opakovaně stiskněte
/
pro výběr
předvolené rozhlasové stanice.

Nastavit hlasitost
Během poslechu rádia FM opakovaně stiskněte
pro zvýšení nebo snížení hlasitosti.

1

V režimu tuneru FM, stiskněte a podržte
TUNE (LADIT) na tři sekundy.


2

Opakovaně stiskněte
frekvence.

3

Stiskněte
pro potvrzení.
Přednastavené číslo začne blikat.

4
5
6

Stiskněte

/

Stiskněte

pro potvrzení.

/

pro výběr

pro výběr čísla.

Opakujte krok 2 do 5 pro uložení dalších
stanic.
Poznámka

• C
 hcete-li odstranit uloženou stanici, uložte na
její místo jinou stanici.

8
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5	Nastavte
časovač budíku

Aktivace/deaktivace
časovače budíku

Nastavte budík
Můžete nastavit dva budíky tak, aby zazvonili v
různou dobu.
Poznámka
• Ujistěte se, že jste správně nastavili hodiny.

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9

P
 ro aktivaci dotekových kláves se dotkněte
povrchu hodin.
S tiskněte a podržte
na tři sekundy pro
aktivaci režimu nastavení budíku.
Stiskněte
/
pro výběr AL1 nebo AL2.
S tiskněte
pro potvrzení.
Číslice hodiny začne blikat.
Opakovaně stiskněte
hodiny.

/

pro nastavení

Stiskněte
pro potvrzení.
Číslice minuty začne blikat.
Opakovaně stiskněte
minuty.

/

pro potvrzení.

Stiskněte a podržte
na tři sekundy pro
aktivaci režimu nastavení budíku.
Stiskněte

/

pro výběr AL1 nebo AL2.

Stiskněte horní části hodin pro výběr zapnutí
nebo vypnutí budíku.
Stiskněte

pro potvrzení.

Odložte/ zastavte budík

9 min

Když se budík spustí, stisknutím horní části hodin
spustíte ODLOŽENÍ.
Budík se odloží a zazvoní o devět minut
později.

pro nastavení

Stiskněte
pro potvrzení.
Stiskněte
/
pro výběr zdroje budíku:
bzučák nebo naposledy poslouchaná stanice FM.

10 Stiskněte

 ro aktivaci dotekových kláves se dotkněte
P
povrchu hodin.

24H

Když se budík spustí, zastavte ho stisknutím displeje
hodin.
Budík bude opakovaně zvonit na další den.
CZ
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6 Další funkce

Nastavení jasu displeje

Nastavte časovač funkce
spánku

1

Pro aktivaci dotekových kláves se
dotkněte povrchu hodin.

2

Opakovaně stiskněte
úrovně jasu:
•
•
•

pro výběr různé

Vysoká
Střední
Nízká

Noční světlo

Opakovaně stiskněte
pro výběr časovače
funkce spánku (v minutách).
Rádio budík se po uplynutí nastavené
doby automaticky přepne do
pohotovostního režimu.
Pro deaktivaci časovače funkce spánku:
V režimu nastavení časovače funkce spánku,
opakovaně stiskněte
, dokud se neobjeví
[OFF] (VYPNOUT).

Vysoké
Nízké
Vypnout
V pohotovostním režimu opakovaně stiskněte
horní část hodin a vyberte různé úrovně jasu
nočního světla.
• Vysoká
• Nízká
• Vypnuta

10
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Nabíjecí zařízení přes USB
port

Připojte konec kabelu USB standardní velikosti
(není součástí dodávky) k portu USB na zadní
straně jednotky a druhý konec připojte k
nabíjecímu portu zařízení.

CZ
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7 Informace o
produktu

Všeobecné informace
Napájení - střídavé
napájení

Jméno značky:
PHILIPS;
Model:
AS150-050-AE150

Poznámka

Příkon: 100-240 V~,
50/60 Hz, 0,7 A;

• Informace o výrobku se mohou změnit bez
předchozího upozornění.

Výkon: 5 V 1,5 A

Zesilovač
Celkový výstupní
výkon

1 W RMS

87,5-108 MHz

Ladicí mřížka

50 KHz

Přednastavené stanice

20

Nabíjení USB

DC 5 V, 1 A /
Zásuvka typu A

12

CZ

CR2032

Spotřeba energie
v pohotovostním
režimu

<1W

Rozměry - Hlavní
110 x 110 x 55 mm
jednotka (W x H x D)
Hmotnost - Hlavní
jednotka

Tuner (FM)
Rozsah ladění

Napájení - Baterie
(udržování hodin)

0,27 kg

Hmotnost - S obalem 0,47 kg

8	Řešení
problémů
Výstraha
• Nikdy neodstraňujte kryt tohoto zařízení.

Chcete-li zachovat platnost záruky, nikdy se
nepokoušejte opravit systém sami.
Pokud při používání tohoto zařízení narazíte na
problémy, před vyžádáním servisu zkontrolujte
následující body. Pokud problém přetrvává,
přejděte na webovou stránku společnosti
Philips (www. philips.com/support). Když
budete kontaktovat společnost Philips ujistěte
se, že je zařízení poblíž a je k dispozici číslo
modelu a sériové číslo.
Bez napájení
• Ujistěte se, že je síťová zástrčka rádio
budíku správně připojena.
• Ujistěte se, že je síťová zásuvka napájena.
Žádná odezva od rádio budíku
• Odpojte a znovu připojte napájecí
zástrčku a znovu zapněte rádio budík.
Špatný příjem rádia
• Rádio budík udržujte mimo dosah jiných
elektronických zařízení, aby nedošlo k
rušení rádiového signálu.
• Plně natáhněte a upravte polohu oka
antény.
Budík nefunguje
• Nastavte hodiny/budík správně.

CZ
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9 Oznámení

Správná likvidace starých výrobků a baterií
pomáhá předcházet negativním důsledkům
pro životní prostředí a lidské zdraví.

Jakékoli změny nebo úpravy provedené na
tomto zařízení, které nejsou výslovně schváleny
MMD Hong Kong Holding Limited, mohou
zrušit oprávnění uživatele k provozu zařízení.
MMD Hong Kong Holding Limited tímto
prohlašuje, že tento produkt je v souladu se
základními požadavky a dalšími příslušnými
ustanoveními směrnice 2014/53/EU. Prohlášení
o shodě naleznete na www.philips.com/support.

Vyjímání jednorázových baterií
Chcete-li vyjmout jednorázové baterie, viz
část Instalace baterií.

Péče o životní prostředí
Likvidace starého produktu a baterie

Váš produkt je navržen a vyroben z vysoce
kvalitních materiálů a součástí, které lze
recyklovat a znovu použít.

Tento symbol na výrobku znamená, že se na
produkt vztahuje evropská směrnice
2012/19/EU.

Tento symbol znamená, že produkt obsahuje
baterie, na které se vztahuje evropská
směrnice 2013/56/EU a které nelze likvidovat
s běžným domovním odpadem.
Informujte se o místním systému
separovaného sběru elektrických a
elektronických výrobků a baterií. Dodržujte
místní předpisy a nikdy nevyhazujte produkt
a baterie do běžného domovního odpadu.
14
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Informace o životním prostředí
Všechny nepotřebné obaly byly vynechány.
Snažili jsme se, aby se balení snadno rozdělilo
na tři materiály: lepenka (krabice), papírová
buničina (pufr) a polyethylen (tašky, ochranná
pěnová fólie).
Váš systém se skládá z materiálů, které
mohou být recyklovány a znovu použity,
pokud bude rozebrán specializovanou
společností. Dodržujte místní předpisy týkající
se likvidace obalových materiálů, vybitých
baterií a starého zařízení.

2019 © Philips a znak štítu Philips jsou registrované ochranné známky
společnosti Koninklijke Philips N.V. a jsou používány na základě licence.
Tento produkt byl vyroben a je prodáván na odpovědnost společnosti
MMD Hong Kong Holding Limited nebo některé z jejích přidružených
společností a MMD Hong Kong Holding Limited je ručitelem v
souvislosti s tímto produktem.

