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1 E rëndësishme

Siguria

•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

Njoftim
Çdo ndryshim ose modi�kim në pajisje, që 
nuk është miratuar shprehimisht nga MMD 
Hong Kong Holding Limited mund ta bëjë të 
pavlefshëm autoritetin e përdoruesve për ta 
përdorur produktin. Këtu TP Vision Europe 
B.V. deklaron se ky produkt është në 
përputhje me kërkesat themelore dhe masat 
e tjera përkatëse të Direktivës 2014/53/EU. 
Deklaratën e konformitetit mund ta gjeni në 
www.philips.com/support. 

Produkti u përmbahet kërkesave 
të Komunitetit Evropian për 
interferencat radio.

Ky produkt është bërë dhe është 
prodhuar me materiale dhe 
komponentë të cilësisë së lartë, të 
cilët mund të riciklohen dhe 
ripërdoren.

Ky simbol do të thotë se produkti nuk 
duhet të hidhet bashkë me mbetjet 
shtëpiake, por duhet të çohet në një 
pikë të përshtatshme grumbullimi për 
riciklim. Ndiqni rregullat lokale dhe 
asnjëherë mos e hidhni produktin dhe 
bateritë e karikueshme bashkë me 
mbetjet e zakonshme shtëpiake. 
Hedhja e duhur e produkteve të vjetra 
dhe baterive të karikueshme ndihmon 
në parandalimin e pasojave negative 
ndaj mjedisit dhe shëndetit të njeriut. 

Ky simbol do të thotë se produkti 
përmban bateri që mbulohen nga 
Direktiva Evropiane 2013/56/EU të cilat 
nuk mund të hidhen së bashku me 
mbetjet e zakonshme shtëpiake. 
Informohuni në lidhje me sistemin 
vendës për mbledhjen e veçantë të 
produkteve elektrike dhe elektronike, si 
dhe të baterive. Ndiqni rregullat 
vendëse dhe asnjëherë mos e hidhni 
produktin dhe bateritë së bashku me 
mbetjet e zakonshme shtëpiake. Hedhja 
e duhur e produkteve të vjetra ndihmon 
në parandalimin e pasojave negative 
për mjedisin dhe shëndetin e njeriut. 

Lexoni këto udhëzime.

Vëruni veshin të gjitha paralajmërimeve.

Ndiqni të gjitha udhëzimet.

Mos bllokoni asnjë hapësirë ajrimi. Instalojeni 

sipas udhëzimeve të prodhuesit.

Mos e instaloni pranë asnjë burimi nxehtësie, si 

për shembull pranë radiatorëve, rrugëdaljeve të 

ngrohjes, sobave ose pajisjeve të tjera (duke 

përfshirë ampli�katorët) që prodhojnë nxehtësi. 

Vetëm personeli i kuali�kuar duhet t’i bëjë 

riparime. Riparimet duhen bërë kur pajisja është 

dëmtuar në ndonjë mënyrë, kur janë derdhur 

lëngje ose kanë rënë objekte brenda pajisjes, kur 

pajisja është ekspozuar ndaj shiut ose lagështisë, 

kur nuk punon normalisht ose kur është rrëzuar.

KUJDES lidhur me përdorimin e baterisë - Për të 

mos lejuar rrjedhjet e baterive të cilat mund të 

shkaktojnë lëndime, dëmtime të pronës, ose 

dëmtime të radios portative:

Montojini të gjitha bateritë si duhet, + dhe - siç 
janë shënuar në aparat. 

Hiqini bateritë kur aparati nuk përdoret për 
kohë të gjatë. 

Bateria nuk duhet të ekspozohet ndaj nxehtësive 
të larta, si për shembull ndaj dritë së diellit, zjarrit 
ose të ngjashme. 

Kjo radio portative nuk duhet të ekspozohet ndaj 

pikave ose spërkatjeve.

Mos vendosni asnjë burim rreziku mbi radion 

portative (p.sh. objekte të mbushura me lëngje, 

qirinj të ndezur).



3SQ

2 Radioja juaj 
portative

Urime për blerjen tuaj dhe mirësevini në 
Philips! Për të për�tuar plotësisht nga 
mbështetja që jep Philips, regjistroni produktin 
në www.philips.com/support.

Hyrje
Me këtë radio portative, ju mund të 

• dëgjoni radion FM/MW

Çfarë ka në kuti
Kontrolloni dhe dalloni gjërat që ka në kuti:

•
•
•
•

Përmbledhje e radios portative

– përmirëson sinjalin FM.

– ndez/�k aparatin.
– rregullon nivelin e zërit.

– në modalitetin FM/MW, shkoni në një stacion.

– zgjedh bandën e valëve: FM ose MW.

– Priza e kufjeve 3.5 mm.

Antena teleskopike1

Vendi i baterive6

TUNING2

3

4

Përzgjedhësi i bandës5

1

2

5

3

4

6

Njësia kryesore

Udhëzues i shkurtër

Dokumenti i sigurisë
Garancia

Informacion
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3 Fillimi
Ndiqni gjithnjë me radhë udhëzimet në këtë 
kapitull.

Instalimi i baterive

Kujdes

•

•

•

Vendosni 2 bateri AAA (nuk janë dhënë) me 
polaritetin e duhur (+/-) siç tregohet në �gurë.

Rrezik shpërthimi! Mbajini bateritë larg nga nxehtësia, 
drita e diellit ose zjarri. Asnjëherë mos i hidhni 
bateritë në zjarr. 

Bateritë përmbajnë substanca kimike, ndaj duhet të 
hidhen si duhet.

Mos i përzieni llojet e ndryshme të baterive, p.sh. 
alkaline me zink karboni. Përdorni vetëm bateri të të 
njëjtit lloj.

SQ
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4 Dëgjoni radion 
FM/MW

Shënim

• Mbajeni radion portative larg nga pajisjet e tjera 
elektronike për të shmangur interferencat e radios.

• Për sinjal më të mirë, zgjateni plotësisht dhe 
rregulloni pozicionin e antenës FM.

Shkoni te stacionet e radios

Rregulloni volumin

Lidhja me kufjet

Rregulloni zërin me kontrollin                           .

Mund t’i lidhni kufjet te priza e kufjeve.
-> Bokset më pas do të �ken.

4 Për ta �kur radion, çojeni kontrollin                       
në OFF. 

1 Aktivizoni kontrollin                           për ta 
ndezur aparatin.

2 Vendoseni përzgjedhësin e bandës në FM ose MW.

3 Zgjidhni stacionin tuaj duke përdorur kontrollin 
TUNING.



5 Informacione 
për produktin

Shënim

 • Informacionet për produktin mund të ndryshohen pa 
u njoftuar paraprakisht.

Lloji i baterive Madhësia AAA (LR3)

Tensioni i baterive 1.5V

Numri i baterive 2

Informacione të baterive

Energjia

Sistemi i zërit Mono

Kontrolli i volumit Rrotulluese (analoge)

Fuqia output 100 mW RMS

Zëri

Bandat e tunerit 
MW 530 - 1700 kHz

Tuner/Sinjali/Transmetimi

Dalja audio/video Kufjet (3.5mm)

Lidhshmëria

Përmasat 
(Gje x La x Tra) 56 x 116.2 x 22 mm

Pesha 
(Njësia kryesore) 88 g

6 Zgjidhja e 
problemeve

Paralajmërim

• Asnjëherë mos e hiqni kasën e produktit.

Për ta mbajtur garancinë të vlefshme, asnjëherë 
mos u mundoni ta riparoni vetë pajisjen.
Nëse hasni probleme ndërsa përdorni pajisjen, 
kontrolloni pikat e mëposhtme para se të 
kërkoni shërbime. Nëse problemi mbetet i 
pazgjidhur, shkoni në faqen e internetit të 
Philips (www.philips.com/support). Kur 
kontaktoni Philips, sigurohuni që pajisja është 
pranë dhe të keni gati numrin e modelit dhe 
numrin e serisë.

Nuk ka zë/ energji
– Volumi nuk është rregulluar

– Kufjet nuk janë lidhur me aparatin

– Bateritë janë prishur/ nuk janë vendosur siç 
duhet

• Rregulloni VOLUMIN.

• Vendosini bateritë (të reja) siç duhet

• Shkëputini kufjet.

Sinjali i radios është i dobët
– Sinjal i dobët i radios

• Për FM, zgjateni, anojeni dhe kthejeni antenën 
teleskopike që të marrë sinjalin më të mirë. 
Shkurtojeni nëse sinjali është tepër i fortë.

• Për MW, aparati përdor një antenë të 
brendshme. Lëvizeni antenën që të marrë 
sinjalin më të mirë duke e rrotulluar të gjithë 
aparatin.

• Kur vendosni bateri të reja, mos i përzieni 
bateritë e vjetra me bateri të reja.

• Hiqini bateritë nëse aparati nuk do të përdoret 
për kohë të gjatë. Bateritë përmbajnë substanca 
kimike, ndaj duhet të hidhen si duhet.

FM 88 - 108 MHz

6 SQ
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