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1

Svarbu

Sauga

Pranešimas

•
•
•
•

Perskaitykite šias instrukcijas.

•

Nelaikykite įrenginio šalia šilumos šaltinių, tokių
kaip radiatorių, konvekcinio šildymo įrenginių,
viryklių ar kitų šilumą skleidžiančių įrenginių (įsk.
stiprintuvus).

•

Atlikus bet kokius „MMD Hong Kong Holding
Limited“ aiškiai nepatvirtintus įrenginio
pakeitimus ar modifikacijas gali būti
panaikinta naudotojo teisė naudoti produktą.
Šiuo dokumentu „TP Vision Europe B.V.“
pareiškia, kad šis produktas atitinka esminius
Direktyvoje 2014/53/EU nustatytus
reikalavimus ir kitas svarbias nuostatas.
Atitikties deklaraciją rasite adresu
www.philips.com/support.

Visus priežiūros darbus turi atlikti kvalifikuotas
aptarnavimo personalas. Priežiūros darbus reikia
atlikti įrenginį bet kaip apgadinus, jei ant
įrenginio buvo išlieta skysčių ar nukrito daiktų, jei
įrenginys buvo lietuje arba drėgnoje aplinkoje, jei
jis normaliai neveikia arba nukrito.

•

Laikykitės visų įspėjimų.
Sekite visas instrukcijas.
Neuždenkite jokių ventiliacijos angų. Įrenkite
pagal gamintojo nurodymus.

Elementų naudojimas DĖMESIO - Norėdami
apsisaugoti nuo elementų pratekėjimo, kuris galėtų
suketi kūno sužalojimus, žalą turtui ar
nešiojamajam radijui:
• Tinkamai įstatykite visus elementus, + ir pažymėti ant įrenginio.
• Ilgą laiką nenaudojant pašalinkite elementus.
• Saugokite elementus nuo per didelio karščio,
tokio kaip saulės šviesos, ugnies ar pan.

•

Saugokite šį nešiojamąjį radiją nuo vandens
lašų ar purslų.

•

Ant nešiojamojo radijo nedėkite jokių pavojaus
šaltinių (pvz., skysčiu pripildytų daiktų, degančių
žvakių).
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Šis produktas atitinka Europos
Bendrijos radijo trukdžių
reikalavimus.
Šis produktas sukurtas ir pagamintas
naudojant aukštos kokybės
medžiagas ir dalis, kurias galima
perdirbti bei naudoti pakartotinai.
Šis simbolis reiškia, kad produkto
negalima išmesti su buitinėmis
atliekomis ir jį derėtų perduoti
atitinkamai perdirbimo įmonei. Laikykitės
vietos taisyklių ir niekada neišmeskite
produkto ar įkraunamų akumuliatorių ar
elementų su buitinėmis atliekomis.
Tinkamas senų produktų ir įkraunamų
akumuliatorių ar elementų išmetimas
padės išvengti neigiamų pasekmių
aplinkai ir žmonių sveikatai.
Šis simbolis reiškia, kad produkte yra
elementų, kuriems taikomos Europos
Direktyvos 2013/56/EU nuostatos ir jo
negalima išmesti su buitinėmis
atliekomis. Susipažinkite su vietos
taisyklių reikalavimais dėl senų elektros
ir elektronikos įrenginių, bei
akumuliatorių surinkimo sistemų.
Laikykitės vietos taisyklių ir niekada
neišmeskite produkto ar elementų su
buitinėmis atliekomis. Tinkamas senų
produktų ir elementų išmetimas padės
išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir
žmonių sveikatai.
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Jūsų nešiojamasis
radijas

Sveikiname įsigijus mūsų gaminį ir prisijungus
prie „Philips“! Norėdami išnaudoti visus
„Philips“ teikiamo palaikymo privalumus
užregistruokite savo produktą
www.philips.com/support.

Nešiojamojo radijo apžvalga
1

Teleskopinė antena
– FM priėmimo signalo pagerinimas.

2

Įvadas

TUNING
– stoties sureguliavimas FM/MW režimu.

3

Naudodami šį nešiojamąjį radiją galite

– įrenginio įjungimas/išjungimas.
– garsumo lygio reguliavimas.

• klausytis FM/MW radijo
4

Kas yra dėžutėje

– 3,5 mm ausinių lizdas.
5

Patikrinkite ir nustatykite pakuotės turinį:
• Pagrindinis įrenginys
• Greitosios pradžios vadovas
• Saugos duomenų lapas
• Garantija

Dažnių juostos parinkiklis
– bangų juostos parinkimas: FM ar MW.
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Elementų dėtuvė
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Informacija
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Kaip pradėti naudoti

Visada sekite instrukcijas šiame skyriuje
nurodyta tvarka.

Elementų įdėjimas
Dėmesio

•

Sprogimo pavojus! Laikykite elementus atokiai nuo
šilumos šaltinių, tiesioginių saulės spindulių ar ugnies.
Niekada nemeskite elementų į ugnį.

•

Elementuose yra cheminių medžiagų, todėl juos reikia
tinkamai utilizuoti.

•

Nenaudokite skirtingų tipų elementų: pvz., šarminių
su anglies ir cinko.

Įdėkite 2 AAA elementus (nepridedami),
atsižvelkite ir poliariškumą (+/-) kaip pavaizduota.
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FM/MW radijo
klausymasis
Pastaba

•

Norėdami išvengti nešiojamojo radijo signalo trukdžių
laikykite radijo imtuvą atokiai nuo kitų elektroninių
įrenginių.

•

Norėdami užtikrinti geresnį priėmimo signalą pilnai
išskleiskite anteną ir sureguliuokite jos padėtį.

Radijo stočių paieška
1 Pasukite įrenginio ON
norėdami jį įjungti.

OFF valdymą

2 Nustatykite dažnių juostos parinkiklį į FM ar MW.
3 Pasirinkite stotį naudodami TUNING valdymą.
4 Norėdami radiją išjungti pasukite ON
valdymą į OFF.

OFF

Garsumo reguliavimas
Garsumą reguliuokite naudodami ON
valdymą.

OFF

Ausinių prijungimas
Galite prie ausinių lizdo prijungti ausines.
-> Tada garsiakalbiai bus išjungti.
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Produkto
informacija

6

Pastaba

•

Įspėjimas

Produkto informacija gali būti keičiama be
perspėjimo.

Maitinimas
Elementų tipas

AAA dydžio (LR3)

Elementų įtampa

1,5 V

Elementų skaičius

2

Derintuvas/priėmimas/perdavimas
Derintuvo dažnių juostos FM 88-108 MHz
MW 530-1700 kHz

Garsas
Garso sistema

Mono

Garsumo valdymas

Sukamasis (analoginis)

Išvesties galia

100 mW RMS

Ausinės (3,5 mm)

Bendroji informacija
Matmenys
(P x A x G)
Svoris

(Pagrindinis įrenginys)
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•

Niekada nenuimkite produkto korpuso.

Norėdami, kad galiotų garantija niekada
nebandykite įrenginio remontuoti patys.
Susidūrus su problemomis naudojant įrenginį,
prieš kreipdamiesi dėl aptarnavimo peržiūrėkite
toliau pateiktą informaciją. Jei problemos
išspręsti nepavyko, apsilankykite „Philips“
interneto svetainėje (www.philips.com/support).
Susisiekdami su „Philips“ pasirūpinkite, kad
įrenginys būtų netoliese ir būtų pasiekiami
modelio ir serijos numeriai.

Nėra garso/maitinimo
– Nesureguliuotas garsumas
• Sureguliuokite garsumą.
– Išsekę/neteisingai įstatyti elementai
• Tinkamai įstatykite (naujus) elementus.
– Prie įrenginio prijungtos ausinės
• Atjunkite ausines.

Blogas radijo signalo priėmimas

Prijungiami priedai
Garso/vaizdo išvestis

Trikčių šalinimas

56 x 116,2 x 22 mm
88 g

– Silpnas radijo signalas
• Naudojant FM, iškleiskite, prijunkite ir pasukite
teleskopinę anteną geriausio priėmimo signalo
kryptimi. Jei signalas per stiprus, sumažinkite
antenos ilgį.
• Naudojant MW įrenginys naudoja integruotą
anteną. Nukreipkite šią anteną geriausio priėmimo
signalo kryptimi pasukdami visą įrenginį.
• Keičiant elementus nebandykite senų
elementų sumaišyti su naujais.
• Įrenginio nenaudojant ilgą laiką pašalinkite
elementus. Elementuose yra cheminių
medžiagų, todėl juos reikia tinkamai utilizuoti.
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