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Pomembno

Varnost

Obvestilo

•
•
•
•

Preberite ta navodila.

•

Ne nameščajte blizu toplotnih virov, kot so
radiatorji, toplotne klimatske naprave, peči ali
druge naprave (vključno z ojačevalniki), ki
proizvajajo toploto.

Morebitne spremembe te naprave, ki jih
družba MMD Hong Kong Holding Limited ni
izrecno odobrila, lahko razveljavijo pristojnost
uporabnika za upravljanje izdelka. S to izjavo
družba TP Vision Europe B.V. izjavlja, da je ta
izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in
drugimi ustreznimi določbami direktive
2014/53/EU. Izjava o skladnosti je na voljo na
spletnem mestu www.philips.com/ support.

•

Za vsa popravila se obrnite na usposobljeno
servisno osebje. Servis je potreben, če je naprava
kakor koli poškodovana, če se je razlila tekočina
ali so v napravo padli predmeti, če je bila
naprava izpostavljena dežju ali vlagi, ne deluje
normalno, ali je padla na tla.

•

Upoštevajte vsa opozorila.
Upoštevajte vsa navodila.
Ne blokirajte prezračevalnih odprtin.
Namestite v skladu z navodili proizvajalca.

POZOR pri uporabi baterij – da preprečite
puščanje baterij, zaradi česar lahko pride do
telesnih poškodb, materialne škode ali poškodb
prenosnega radia:
• Pravilno vstavite vse baterije, + in –, tako kot je
označeno na enoti.
• Kadar enote ne uporabljate dlje časa,
odstranite baterije.
• Baterije ne izpostavljajte čezmerni toploti, npr.
soncu, ognju ali podobnim.

•

Prenosnega radia ne izpostavljajte kapljanju ali
škropljenju.

•

Na prenosni radio ne postavljajte nikakršnih virov
nevarnosti (npr. predmetov, napolnjenih s
tekočino, prižganih sveč itn.).
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Ta izdelek ustreza zahtevam
Evropske skupnosti za motnje
radijskega signala.
Ta izdelek je oblikovan in izdelan z
najkakovostnejšimi materiali in deli,
ki jih je mogoče reciklirati in
ponovno uporabiti.
Ta simbol pomeni, da se izdelka ne sme
zavreči med gospodinjske odpadke in ga
je treba predati na ustrezno zbirno mesto
za recikliranje. Upoštevajte krajevne
predpise ter izdelka in akumulatorjev za
ponovno polnjenje nikoli ne odlagajte
med običajne gospodinjske odpadke.
Ustrezno odlaganje odsluženih izdelkov
in akumulatorjev za ponovno polnjenje
preprečuje negativne posledice za
človekovo zdravje in okolje.
Ta simbol označuje, da izdelek vsebuje
baterije, za katere velja evropska
direktiva 2013/56/EU, in jih ni dovoljeno
odvreči med običajne gospodinjske
odpadke. Pozanimajte se o lokalnem
sistemu za zbiranje in ločevanje
odslužene električne in elektronske
opreme ter baterij. Upoštevajte krajevne
predpise ter izdelka in baterij nikoli ne
odlagajte med običajne gospodinjske
odpadke. Ustrezno odlaganje
odsluženih izdelkov in akumulatorjev
preprečuje negativne posledice za
človekovo zdravje in okolje.
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Prenosni radio

Čestitamo za nakup in vas pozdravljamo pri
Philipsu! Da bi v celoti izkoristili podporo, ki jo
ponuja Philips, registrirajte svoj izdelek na
spletni strani www.philips.com/support.

Pregled prenosnega radia
1

Teleskopska antena

Uvod

2

TUNING

S tem prenosnim radiem je mogoče:
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– izboljšanje sprejema radijskega signala FM.
– fina nastavitev postaje v načinu FM/MW.
– vklop/izklop naprave.
– nastavitev glasnosti.

• Poslušanje radia v načinu FM/MW
4

Kaj je v paketu?

– vtičnica za slušalke 3,5 mm.

Preverite in prepoznajte vsebino paketa:
• Glavna enota
• Vodnik za hiter začetek
• Varnostni list
• Garancija
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Izbirnik frekvenčnega področja

6

Predal za baterije

– izbira valovnega področja: FM ali MW.
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Podatki
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Kako začeti

Vedno zaporedoma upoštevajte navodila v tem
poglavju.

Namestitev baterij
Pozor

•

Nevarnost eksplozije! Baterije hranite proč od vročine,
sonca ali ognja. Nikoli ne mečite baterij v ogenj.

•

Baterije vsebujejo kemične snovi, zato jih je treba
pravilno odstraniti med odpadke.

•

Ne mešajte različnih vrst baterij: npr. alkalnih s
cink-ogljikovimi. Za komplet uporabljajte samo
baterije iste vrste.

Vstavite dve bateriji AAA (nista priloženi) s
pravilno polarnostjo (+/-), tako kot je prikazano.
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Poslušanje radia v
načinu FM/MW
Opomba

•

Prenosni radio hranite proč od drugih elektronskih
naprav, da preprečite radijske motnje.

•

Za boljši sprejem anteno FM v celoti razširite in
prilagodite njen položaj.

Nastavitev radijskih postaj
1 Zavrtite gumb
napravo.

, da vklopite

2 Nastavite izbirnik frekvenčnega področja na
FM ali MW.
3 Izberite postajo z gumbom TUNING.
4 Za izklop radia zavrtite gumb
v položaj OFF.

Nastavitev glasnosti
Nastavite zvok z gumbom

.

Priključitev slušalk
V vtičnico za slušalke lahko priključite slušalke.
-> zvočniki se v tem primeru izklopijo.
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Podatki o izdelku
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Opomba

•

Opozorilo

Podatki o izdelku se lahko spremenijo brez
predhodnega obvestila.

Poraba
Vrsta baterije

Odpravljanje težav

Velikost AAA (LR3)

Napetost baterije

1,5 V

Število baterij
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•

Nikoli ne odstranjujte ohišja izdelka.

Če želite ohraniti veljavnost garancije, nikoli
sami ne popravljajte naprave.
Če pri uporabi naprave pride do težav, preverite
naslednje točke, preden zaprosite za servis. Če
težave ne odpravite, obiščite Philipsovo spletno
mesto (www. philips.com/support). Ko
pokličete Philips, imejte napravo v bližini in pri
roki številko modela in serijsko številko.

Sprejemnik/sprejem/prenos
Frekvenčna področja
sprejemnika

FM 88–108 MHz
MW 530–1700 kHz

Zvok
Zvočni sistem

Mono

Regulacija glasnosti

Vrtljiv gumb (analogno)

Izhodna moč

100 mW RMS

Slušalke (3,5 mm)

Splošni podatki
Dimenzije
(Š x V x G)
Teža (glavna

enota)
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– Glasnost ni nastavljena
• Nastavite GLASNOST.
– Baterije so prazne/niso pravilno vstavljene
• Pravilno vstavite (nove) baterije
– V napravo so priključene slušalke
• Izključite slušalke.

Šibak radijski sprejem

Povezljivost
Izhod za
zvok/videoizhod

Ni zvoka/napajanja

56 x 116,2 x 22 mm
88 g

– Šibek radijski signal
• Za najboljši sprejem postaje FM anteno
izvlecite, nagnite in obračajte. Skrajšajte njeno
dolžino, če je signal premočen.
• Naprava za valove MW uporablja vgrajeno
anteno. Za dober sprejem anteno usmerite
tako, da obračate celotno napravo.
• Pri vstavljanju novih baterij ne mešajte starih
baterij z novimi.
• Kadar izdelka ne uporabljate dlje časa,
odstranite baterije. Baterije vsebujejo kemične
snovi, zato jih je treba pravilno odstraniti med
odpadke.
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