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1 Важно

Безопасност
• Прочетете тези инструкции.

• Обърнете внимание на всички предупреждения.

• Следвайте всички инструкции.

• Не блокирайте вентилационните отвори. 
Инсталирайте в съответствие с инструкциите на 
производителя.

• Не инсталирайте в близост до източници на 
топлина като радиатори, топлинни регистри, 
печки или други устройства (включително 
усилватели), които произвеждат топлина. 

• Поставете захранващия кабел така, че върху 
него да не стъпват хора и да не бъде защипван, 
особено при щепсели, разклонители и в точката, 
където кабелът излиза от портативното радио.

Използвайте само приставки/аксесоари, посочени 
от производителя.

•

• Изключете устройството от мрежата по време на 
гръмотевични бури или когато не се използва за 
дълги периоди от време.

За всякакви сервизни услуги се обръщайте към 
квалифициран сервизен персонал. Обслужването 
е необходимо, когато устройството е било 
повредено по какъвто и да е начин, като 
повреден захранващ кабел или щепсел, разлята 
течност или попаднали предмети в апарата, 
устройството е било изложено на дъжд или 
влага, не работи нормално или е изпуснато на 
земята.

•

• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ при използване на батерии - 
За да избегнете теч на батерията, който може да 
доведе до телесно нараняване, материални 
щети или повреда на портативното радио:

• Инсталирайте правилно всички батерии + 
и - както е отбелязано на устройството.

• Извадете батериите, когато уредът не се 
използва дълго време.

• Батерията не бива да се излага на 
прекомерна топлина като пряка слънчева 
светлина, огън или други подобни.

• Портативното радио не бива да се излага на 
капки или пръски от течности.

• Не поставяйте никакви източници на 
опасност върху портативното радио (като 
съдове, пълни с течности, запалени свещи...). 

Съобщение
Всички промени или модификации, направени на 
това устройство, които не са изрично одобрени 
от MMD Hong Kong Holding Limited могат да 
отменят правото на потребителя да оперира с 
продукта. С настоящото TP Vision Europe B.V. 
декларира, че този продукт е в съответствие с 
основните изисквания и другите приложими 
разпоредби на Директива 2014/53/EU. Можете 
да намерите Декларацията за съответствие на 
www.philips.com/support. 

Този продукт отговаря с изискванията 
за радиочестотни смущения на 
Европейската общност.   

Този продукт е проектиран и произведен 
с висококачествени материали и 
компоненти, които могат да бъдат 
рециклирани и използвани повторно.   

Този символ означава, че продуктът не 
трябва да се изхвърля като битови 
отпадъци и трябва да се достави в 
подходящо съоръжение за рециклиране. 
Следвайте местните правила и никога не 
изхвърляйте продукта и акумулаторните 
батерии с нормални битови отпадъци. 
Правилното изхвърляне на стари продукти 
и акумулаторни батерии помага за 
предотвратяване на негативни последици 
за околната среда и човешкото здраве. 

Този символ означава, че продуктът 
съдържа батерии, обхванати от 
Европейската директива 2013/56/EU, 
които не могат да бъдат изхвърляни с 
нормални битови отпадъци. Информирайте 
се за местната система за разделно 
събиране на електрически и електронни 
системи за събиране на електрически и 
електронни продукти и батерии. Следвайте 
местните правила и никога не изхвърляйте 
продукта и батериите с нормални битови 
отпадъци. Правилното изхвърляне на стари 
продукти и батерии помага за 
предотвратяване на негативни последици 
за околната среда и човешкото здраве. 
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Внимание

• Риск от повреда на продукта! Уверете се, че 
напрежението на захранването отговаря на 
напрежението, отпечатано на гърба или дъното на 
портативното радио.

• Риск от токов удар! Когато изключвате захранващия 
кабел, винаги дърпайте щепсела от контакта. Никога не 
дърпайте кабела. 

Забележка

•

3 Начални стъпки

Винаги следвайте последователно инструкциите в 
тази глава.

Инсталиране на батериите

Свързване на захранването

Внимание

• Риск от експлозия! Пазете батериите далеч от топлина, 
слънце или огън. Никога не изхвърляйте батериите в 
огън. 

• Батериите съдържат химически вещества, така че трябва 
да бъдат изхвърлени правилно. 

• Не смесвайте типове батерии: напр. алкални с въглеродно 
цинкови. За уреда използвайте само батерии от същия тип.

Поставете 2 батерии 1,5V R20/UM1/D (не са 
включени в комплекта) с правилна полярност (+/-), 
както е показано. 

Свържете предоставения променливотоков 
захранващ кабел към:

•   гнездото за ПРОМЕНЛИВ ТОК на основния модул.

•   стенния контакт.

Етикетът с типови данни се намира на гърба на 
портативното радио.



BG 5

Забележка

•

•

Настройване към радиостанции
1 Завъртете контрола Сила на звука / Вкл. изкл., 

за да включите уреда.

2 Задайте band селектора на FM или MW.  

3 Изберете вашата станция, като използвате 
контрола TUNING. 

4 За да изключите радиото, завъртете контрола 
Сила на звука / Вкл. изкл. на OFF.

Дръжте преносимото радио далеч от други електронни 
устройства, за да избегнете радиосмущения.
 За по-добър обхват извадете докрай радиоантената и 
променете позицията �.

Регулиране на силата на звука

Свързване към слушалки

Регулирайте звука с управление за 
включване/изключване на силата на звука.

Можете да свържете слушалките към гнездото за 
слушалки.
-> След това високоговорителите ще се изключат.

4 Слушане на 
FM/MW радио 
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Забележка

• Информацията за продукта може да бъде променена без 
предварително уведомление.

Тип батерия

Вход за променлив ток 

D РАЗМЕР(LR20)

Напрежение на батерията 1,5V

Брой батерии 2

220-240V
50-60Hz

Обща информация

Захранване

Звукова система Моно

Изходна мощност: 300 mW RMS

Звук

Диапазони на тунера

Тунер/Приемане/Предаване

Аудио/видео изход

Свързаност

Размери 
(Ш x В x Д) 210 x 149x 67 mm

Тегло (Основно 
устройство) 668,4 g

Предупреждение

• Никога не премахвайте корпуса на този уред.

За да запазите гаранцията, не се опитвайте сами да 
поправяте устройството.
Ако срещнете проблеми при използването на това 
устройство, проверете следните точки, преди да 
поискате услуга. Ако проблемът не се реши, 
посетете уеб страницата на Philips 
(www.philips.com/support). Когато се свържете с 
Philips, уверете се, че устройството е наблизо, а 
номерът на модела и серийният номер са налични.

Няма захранване
• Уверете се, че щепселът за променлив ток на уреда 
е свързан правилно.

Няма звук
• Регулирайте силата на звука.

• Извадете докрай радиоантената и променете 
позицията �.

• Проверете дали слушалките са свързани към уреда. 
Ако отговорът е да, изключете слушалките.

• Уверете се, че има мощност в изхода за променлив ток.

• Батериите може да са изтощени или неправилно 
поставени.

  -> Поставете правилно (нови) батерии.

Лош радио сигнал

FM 88 - 108 MHz
MW 530 - 1600 kHz

Слушалки (3,5 mm)

Управление на 
силата на звука

Ротационен 
(аналогов)

6 Отстраняване на 
неизправности

5 Информация за 
продукта
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