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Посібник користувача
Зареєструйте свій виріб й отримуйте підтримку на вебсайті
www.philips.com/support
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Важлива інформація

Безпека

Повідомлення

•
•
•
•

Прочитайте цей посібник.

•

Заборонено встановлювати цей прилад поблизу
джерел тепла, таких як радіатори опалення, обігрівачі,
кухонні плити, або інших приладів, які виробляють
тепло (зокрема, підсилювачів).

•

Будь-які зміни або модифікації цього пристрою,
не схвалені компанією MMD Hong Kong Holding
Limited, можуть призвести до позбавлення
користувача права на експлуатацію виробу. Цим
компанія TP Vision Europe B.V. заявляє, що цей
виріб відповідає всім основним вимогам та іншим
застосовним положенням Директиви ЄС
2014/53/EU. Сертифікат відповідності можна
переглянути на вебсайті
www.philips.com/support.

Доручайте всі види обслуговування кваліфікованим
спеціалістам. Обслуговування потрібно в разі
будь-якого пошкодження приладу, потрапляння
всередину рідини або сторонніх предметів,
потрапляння на прилад дощу або вологи, збоїв у
роботі або падіння.

•

Зважайте на всі попередження.
Дотримуйтесь усіх вказівок.
Не затуляйте вентиляційні отвори. Виконуйте
встановлення згідно з інструкціями виробника.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ щодо використання елементів
живлення. Щоб запобігти протіканню елементів
живлення, яке може призвести до тілесних ушкоджень,
пошкодження майна або пошкодження портативного
радіоприймача, дотримуйтеся таких правил:
• Встановлюйте елементи живлення відповідно до
позначок полярності + і - на приладі.
• Якщо прилад тривалий час не використовується,
вийміть з нього всі елементи живлення.
• Бережіть елементи живлення від надмірного
нагрівання, наприклад, внаслідок впливу
сонячних променів, вогню тощо.

•

Бережіть портативний радіоприймач від потрапляння
крапель та бризок води.

•

Заборонено ставили на портативний радіоприймач
предмети, які є джерелами небезпеки (наприклад,
посуд з рідиною чи запалені свічки).
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Цей виріб відповідає вимогам
Європейського Союзу щодо
радіоперешкод.
Цей виріб розроблено і виготовлено з
високоякісних матеріалів і
компонентів, придатних для
переробки та повторного
використання.
Цей символ означає, що цей виріб не
можна викидати разом із побутовими
відходами, а слід здавати до відповідних
пунктів збору для утилізації. Дотримуйтесь
місцевих правил і ніколи не викидайте
старі вироби й акумулятори разом із
побутовим сміттям. Правильна утилізація
старих виробів дозволяє запобігти
негативному впливу на навколишнє
середовище та здоров'я людей.
Цей символ означає, що виріб містить
елементи живлення, на які поширюється дія
Директиви ЄС 2013/56/EU, згідно з якою
елементи живлення не можна викидати
разом із побутовим сміттям. Довідайтеся
про місцеву систему роздільного збору
відходів електротехнічних й електронних
виробів та елементів живлення.
Дотримуйтесь місцевих правил і ніколи не
викидайте старі вироби й елементи
живлення разом із побутовим сміттям.
Правильна утилізація старих виробів й
елементів живлення дозволяє запобігти
негативному впливу на навколишнє
середовище та здоров'я людей.
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Про портативний
радіоприймач
Огляд портативного радіоприймача

Вітаємо вас з придбанням та запрошуємо
приєднатися до клубу Philips! Щоб у повній мірі
скористатися підтримкою, яку пропонує Philips,
зареєструйте свій виріб на вебсайті
www.philips.com/support.

1

Телескопічна антена

2

TUNING

– покращення прийому в діапазоні FM.
– точна настройка радіостанцій у режимах FM і MW.
3

Вступ

– ввімкнення та вимкнення радіоприймача.
– регулювання рівня гучності.

Цей портативний радіоприймач надає такі можливості:

4

• прослуховувати радіостанції у діапазонах FM/MW

– гніздо для навушників 3,5 мм.

Комплектація

5

Перемикач діапазонів

6

Відсік для елементів живлення

– вибір діапазону: FM або MW.

Перевірте вміст упаковки:
• Основний блок
• Короткий посібник
• Паспорт безпеки
• Гарантія

1

2
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Інформація
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Початок роботи

Обов'язково виконуйте вказівки в цьому розділі в
зазначеному порядку.

Встановлення елементів
живлення
Застереження

•

Небезпека вибуху! Бережіть елементи живлення від
нагрівання, сонячного проміння та вогню. Ніколи не
спалюйте використані елементи живлення.

•

Елементи живлення містять хімічні речовини, тому їх слід
утилізувати належним чином.

•

Не встановлюйте разом елементи живлення різного типу,
наприклад, лужні й вугільно-цинкові. Використовуйте в
радіоприймачі елементи живлення тільки однакового
типу.

Вставте 2 елементи живлення типу AAA (не входять
до комплекту), дотримуючись полярності (+/-), як
показано на рисунку.
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Прослуховування
радіостанцій FM/MW
Примітка

•
•

Для запобігання перешкодам портативний радіоприймач
слід розміщувати подалі від інших електронних
пристроїв.
Для покращення якості прийому повністю висуньте
антену для діапазону FM та відрегулюйте її положення.

Настройка радіостанцій
1 Увімкніть радіоприймач регулятором
.
2 Установіть перемикач діапазонів у положення FM
або MW.
3 Виберіть потрібну радіостанцію за допомогою
регулятора TUNING.
4 Щоб вимкнути радіоприймач, поверніть
регулятор
у положення OFF.

Регулювання гучності
Для регулювання гучності звуку використовуйте
регулятор
.

Підключення навушників
До гнізда для навушників можна підключити
навушники.
-> Після цього динаміки вимкнуться.
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Інформація
про виріб

6

Примітка

•

Попередження

Інформацію про виріб може бути змінено без
попередження.

Живлення
Тип елемента живлення
Напруга елемента
живлення

Тип AAA (LR3)
1,5 В

Кількість елементів
живлення

2

Тюнер / Прийом / Передавання
Діапазони тюнера

FM 88 –108 МГц
MW 530–1700 кГц

Звук
Звукова система

Моносистема

Регулятор гучності

Поворотний
(аналоговий)

Вихідна потужність

100 мВт
(середньоквадр.)

Можливості підключення
Аудіовихід/відеовихід

Навушники (3,5 мм)

Загальна інформація
Габарити

(Ш х В х Д)
Маса

(основний блок)

Усунення
несправностей

56 x 116,2 x 22 мм
88 г

•

Заборонено знімати корпус цього приладу.

Щоб не втратити гарантію, за жодних обставин не
намагайтеся відремонтувати прилад самостійно.
Якщо під час використання цього пристрою у вас
виникли проблеми, перш ніж звертатися до служби
технічної підтримки, перевірте описані нижче
варіанти рішень. Якщо усунути проблему не
вдалося, перейдіть на вебсторінку компанії Philips
(www.philips.com/support). Під час звернення до
компанії Philips пристрій має бути поруч, щоб ви
могли подивитися номер моделі та серійний номер
пристрою.

Немає звуку або живлення
– Не відрегульовано гучність
• Відрегулюйте ГУЧНІСТЬ.
– Елементи живлення повністю розряджені або
вставлені неправильно
• Правильно вставте елементи живлення або
виправте їх положення
– До радіоприймача підключено навушники
• Відключіть навушники.

Поганий прийом радіосигналу
– Слабкий радіосигнал
• Щоб отримати якісний радіосигнал в діапазоні FM,
витягніть, нахиліть і поверніть телескопічну антену.
Якщо сигнал надто потужний, зменште її довжину.
• Для діапазону MW у радіоприймачі
використовується вбудована антена. Щоб
отримати якісний радіосигнал, слід правильно
спрямувати антену, повертаючи радіоприймач.
• Не встановлюйте разом старі й нові елементи
живлення.
• Якщо радіоприймач тривалий час не
використовується, виймайте з нього елементи
живлення. Елементи живлення містять хімічні
речовини, тому їх слід утилізувати належним чином.
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