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Fontos információk

Biztonság

Értesítés

•
•
•
•

Olvassa el ezeket az utasításokat.

•

Ne üzemelje be a készüléket hőforrás, például
radiátor, hőcserélő, kályha vagy más hőtermelésre
képes berendezés (ideértve az erősítőket is)
közelében.

A készülék MMD Hong Kong Holding Limited
kifejezett engedélye nélkül történő bármilyen
változtatása vagy módosítása semmissé
teheti a felhasználó termékhasználati jogát. A
TP Vision Europe B.V. ezennel kijelenti, hogy
ez a termék megfelel a 2014/53/EU rendelet
alapvető követelményeinek és egyéb
vonatkozó előírásainak. A megfelelőségi
nyilatkozatot a www.philips.com/support
oldalon találja.

•

Bízza szakértő szerelőre a karbantartási
feladatokat. Az eszköz karbantartásra szorulhat,
amennyiben a készülék bármilyen módon
károsodik, folyadék vagy más tárgy kerül abba,
az eszköz esővel vagy csapadékkal érintkezik,
illetve ha nem működik, vagy a terméket
leejtették.

•

Ügyeljen a figyelmeztetések betartására.
Kövessen minden utasítást.
Egy ventillátornyílást se takarjon le. A gyártói
utasításoknak megfelelően üzemelje be a terméket.

FIGYELMEZTETÉS az elemek használatára
vonatkozóan - Az elemek szivárgása testi sérülést
vagy anyagi kárt okozhat, valamint kárt tehet a
hordozható rádióban. Ennek elkerüléséhez a
következőket tegye:
• Helyezze be megfelelően az elemeket, az
egységen található + és - jel alapján.
• Távolítsa el az elemeket, amennyiben az
egységet sokáig nem használja.
• Ne tegye ki az elemeket napsütéshez vagy
tűzhöz hasonló fokozott hőhatásnak.

•

Ne cseppentsen vagy fröccsentsen folyadékot a
hordozható rádióra.

•

Ne helyezzen veszélyforrást jelentő tárgyakat (pl.
folyadékkal teli tárgyakat, égő gyertyát) a
hordozható rádióra.
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Ez a termék megfelel az Európai
Közösség
rádióinterferencia-követelményeinek.
Ez a termék olyan
prémiumminőségű anyagokból és
alkotóelemekből került
megtervezésre és legyártásra,
amelyek újrahasznosíthatók és
ismét felhasználhatók.
Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a
terméket nem szabad háztartási
hulladékként kidobni, valamint az
újrahasznosításhoz egy megfelelő
gyűjtőhelyre kell szállítani. Kövesse a
helyi szabályokat, és ne dobja a
terméket és az újratölthető
akkumulátort a háztartási
hulladékgyűjtőbe. Az elhasznált termék
és az újratölthető akkumulátorok
megfelelő hulladékkezelése segítséget
nyújt a környezettel és az emberi
egészséggel kapcsolatos negatív
következmények megelőzésében.
Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a
termék a 2013/56/EU rendeletnek
megfelelő elemekkel vagy
akkumulátorokkal rendelkezik,
amelyeket nem lehet kidobni a normál
háztartási hulladékgyűjtőbe.
Tájékozódjon az elektromos és
elektronikus termékek és elemek vagy
akkumulátorok szelektív hulladékként
történő gyűjtésének helyi feltételeiről.
Kövesse a helyi szabályokat, és ne
dobja a terméket és az elemeket vagy
az akkumulátorokat a háztartási
hulladékgyűjtőbe. Az elhasznált termék
és az elemek vagy akkumulátorok
megfelelő hulladékkezelése segítséget
nyújt a környezettel és az emberi
egészséggel kapcsolatos negatív
következmények megelőzésében.
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Az Ön hordozható
rádiója
A hordozható rádió áttekintése

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és
üdvözöljük a Philips világában! A Philips által
biztosított támogatás teljes körű
igénybevételéhez regisztrálja a terméket a
www.philips.com/support oldalon.

1

Teleszkópos antenna
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TUNING

– javítja az FM-vételt.
– FM/MW-módban finomhangolja a vételt
egy állomásra.

Bevezetés

3

– be-/kikapcsolja a készüléket.
– beállítja a hangerőt.

Ezzel a hordozható rádióval Ön:

• FM/MW-rádiót hallgathat.

4

– 3,5 mm-es fejhallgató-bemenet

A csomag tartalma

5

Ellenőrizze, és keresse meg a csomag tartozékait:
• Főegység
• Rövid üzembe helyezési útmutató
• Biztonsági adatok
• Garancia

6

Sávválasztó
– kiválasztja a hullámsávot: FM vagy MW.

Elemtartó rekesz
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Információ
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Első lépések

Mindig sorrendben kövesse az ebben a
fejezetben található utasításokat.

Az elemek behelyezése
Vigyázat

•

Robbanásveszély! Tartsa hőtől, napsütéstől vagy
tűztől távol az elemeket. Soha ne dobja tűzbe az
elemeket.

•

Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak, ezért
megfelelően kell őket megsemmisíteni.

•

Ne használjon egyszerre különböző típusú elemeket:
például alkáli elemeket szén-cink elemekkel.
Kizárólag azonos típusú elemeket használjon a
készülékben.

Helyezzen be megfelelő polaritással (+/-), az
illusztráció alapján 2 db AAA típusú elemet
(nincs mellékelve).
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FM/MW-rádió
hallgatása
Megjegyzés

•

Tartsa távol a hordozható rádiót más elektromos
készülékektől a rádiós interferencia elkerüléséhez.

•

A jobb vétel érdekében húzza ki teljesen, majd
állítsa be az FM-antennát.

Rádióállomásokra való
hangolás
1 Kapcsolja át az
termék bekapcsolásához.

gombot a

2 Állítsa a sávválasztót az FM vagy MW opciók
valamelyikére.
3 Válassza ki az állomását a TUNING
tekerőgomb használatával.
4 A rádió kikapcsolásához kapcsolja át az
gombot OFF-ra.

Hangerő beállítása
Kapcsolja be a hangot az

gombbal.

Csatlakoztatás a
fejhallgatóhoz
Fejhallgatóját a fejhallgató-bemeneten
keresztül csatlakoztathatja a készülékhez.
-> A hangszórók ezt követően ki lesznek
kapcsolva.

HU

5

5

Termékinformációk
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Megjegyzés

•

Figyelmeztetés

A termékinformációk előzetes értesítés nélkül
bármikor megváltozhatnak.

Áramellátás
Elemtípus

AAA méret (LR3)

Tápfeszültség

1,5 V

Elemek száma

2

Hangolóegység/Vétel/Adás
Hangolási tartomány

FM 88 - 108 MHz
MW 530 - 1700 kHz

Hang
Hangrendszer

Mono

Hangerőszabályzó

Forgatógomb (analóg)

Kimeneti teljesítmény

100 mW RMS

Csatlakoztathatóság
Hang-/videokimenet

Fejhallgató
(3,5 mm)

Általános információk
Méretek
(Sz x Ma x Mé)
Súly

(Főegység)

Hibaelhárítás

56 x 116,2 x 22 mm
88 g

•

Soha ne távolítsa el a termék burkolatát.

A garancia megőrzése érdekében soha ne
próbálja saját maga megjavítani a készüléket.
Ha problémái támadnak a készülék használata
során, ellenőrizze az alábbi pontokat, mielőtt
karbantartást igényelne. Ha a problémái nem
oldódnak meg, látogasson el a Philips
weboldalára (www.philips.com/support). Tartsa
elérhető közelben a készüléket, illetve annak
modellszámát és sorozatszámát, ha
kapcsolatba lép a Philipsszel.

Nincs hang/áramellátás
– Nincs beállítva a hangerő
• Állítsa be a HANGERŐT.
– Az elemek le vannak merülve/nem
megfelelően lettek behelyezve
• Megfelelően helyezze be az (új) elemeket.
– Fejhallgató van csatlakoztatva a készülékhez
• Válassza le a fejhallgatót.

Rossz minőségű a rádióvétel
– Gyenge a rádiójel
• FM-vétel esetén húzza ki, hajlítsa meg, és
fordítsa el a teleszkópos antennát a legjobb
vétel érdekében. Amennyiben a vételi jel túl
erős, csökkentse az antenna hosszát.
• A MW-vételhez a termék egy beépített
antennát használ. A termék megfordításával
állíthatja át ennek az antennának a pozícióját
a legjobb vétel érdekében.
• Új elemek behelyezése esetén ne használjon
egyszerre régi és új elemeket.
• Távolítsa el az elemeket, amennyiben a
terméket hosszabb ideig nem fogja használni.
Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak, ezért
megfelelően kell őket megsemmisíteni.
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