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1 Σημαντικό

Ασφάλεια
• Διαβάστε αυτές τις οδηγίες.

• Προσέξτε όλες τις προειδοποιήσεις.

• Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.

• Μην καλύπτετε τα ανοίγματα εξαερισμού. 
Εγκαταστήστε σύμφωνα με τις οδηγίες του 
κατασκευαστή.

• Μην εγκαθιστάτε κοντά σε πηγές θερμότητας όπως 
καλοριφέρ, θερμαντήρες, σόμπες ή άλλες συσκευές 
(συμπεριλαμβανομένων των ενισχυτών) που 
παράγουν θερμότητα. 

• Προστατέψτε το καλώδιο τροφοδοσίας από κατά 
λάθος περπάτημα πάνω του ή λύγισμα, ιδιαίτερα 
στα βύσματα και στα πολύπριζα και στα σημεία 
όπου εξέρχονται από το φορητό ραδιόφωνο.

Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα/ανταλλακτικά που 
προτείνονται από τον κατασκευαστή.
•

• Αποσυνδέστε τη συσκευή κατά τη διάρκεια 
καταιγίδων ή όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο 
χρονικό διάστημα.

Αναθέστε το σέρβις σε εξειδικευμένο προσωπικό 
συντήρησης. Απαιτείται επισκευή όταν η συσκευή 
έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο, όπως 
κατεστραμμένο καλώδιο ή φις τροφοδοσίας, στην 
περίπτωση που έχει χυθεί υγρό ή έχουν πέσει 
αντικείμενα στη συσκευή, στην περίπτωση που η 
συσκευή έχει εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, δεν 
λειτουργεί κανονικά, ή έχει πέσει.

•

• Χρήση μπαταρίας. ΠΡΟΣΟΧΗ - Για να αποφύγετε 
διαρροή μπαταρίας που μπορεί να προκαλέσει 
σωματικές βλάβες, ζημιές στην περιουσία ή ζημιά 
στο φορητό ραδιόφωνο:

• Τοποθετήστε σωστά τις μπαταρίες, με τις 
ενδείξεις + και - όπως σημειώνονται στη συσκευή.

• Αφαιρέστε τις μπαταρίες όταν η συσκευή δεν 
πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό 
διάστημα.

• Μην εκθέτετε την μπαταρία σε υπερβολική 
θερμότητα όπως ηλιοφάνεια, φωτιά ή κάτι 
παρόμοιο.

• Μην εκθέτετε το φορητό ραδιόφωνο σε σταγόνες 
ή πιτσιλίσματα.

• Μην τοποθετείτε επικίνδυνα αντικείμενα πάνω 
στο φορητό ραδιόφωνο (π.χ. αντικείμενα γεμάτα 
με υγρό, αναμμένα κεριά). 

Ειδοποίηση
Οποιεσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτή τη 
συσκευή και δεν έχουν εγκριθεί ρητά από την MMD 
Hong Kong Holding Limited μπορεί να ακυρώσουν 
το δικαίωμα του χρήστη να χρησιμοποιεί τον 
εξοπλισμό. Με το παρόν έγγραφο, η TP Vision Europe 
B.V. δηλώνει ότι αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με 
τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις 
της Οδηγίας 2014/53/EU. Μπορείτε να βρείτε τη 
δήλωση συμμόρφωσης στη διεύθυνση 
www.philips.com/support. 

Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις 
απαιτήσεις ραδιοφωνικών παρεμβολών 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.   

Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί και 
κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα 
υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να 
ανακυκλωθούν και να 
επαναχρησιμοποιηθούν.   

Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι το προϊόν δεν 
πρέπει να απορρίπτεται ως οικιακό 
απόβλητο και πρέπει να παραδοθεί σε 
κατάλληλη εγκατάσταση συλλογής για 
ανακύκλωση. Ακολουθήστε τους τοπικούς 
κανονισμούς και μην απορρίπτετε ποτέ το 
προϊόν και τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες 
με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα. Η 
σωστή απόρριψη των παλαιών προϊόντων 
και των επαναφορτιζόμενων μπαταριών 
συμβάλλει στην αποφυγή των αρνητικών 
συνεπειών για το περιβάλλον και την 
ανθρώπινη υγεία. 

Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι το προϊόν 
περιέχει μπαταρίες που καλύπτονται από την 
Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/56/EU, οι οποίες δεν 
μπορούν να απορριφθούν με τα κανονικά 
οικιακά απορρίμματα. Ενημερωθείτε για το 
τοπικό ξεχωριστό σύστημα συλλογής 
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συστημάτων 
και ηλεκτρονικών προϊόντων και μπαταριών. 
Ακολουθήστε τους τοπικούς κανονισμούς και 
μην απορρίπτετε ποτέ το προϊόν και τις 
μπαταρίες με τα κανονικά οικιακά 
απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη των 
παλαιών προϊόντων και των μπαταριών 
συμβάλλει στην αποφυγή των αρνητικών 
συνεπειών για το περιβάλλον και την 
ανθρώπινη υγεία. 
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Προσοχή

• Κίνδυνος ζημιάς στο προϊόν! Βεβαιωθείτε ότι η τάση 
ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση στην πίσω ή στην κάτω 
πλευρά του φορητού ραδιοφώνου.

• Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Όταν αποσυνδέετε το φις, 
τραβήξτε πάντα το φις από την πρίζα. Μην τραβάτε ποτέ το 
καλώδιο. 

Σημείωση

•

3 Ξεκινώντας

Ακολουθήστε πάντα τις οδηγίες αυτού του κεφαλαίου.

Εγκατάσταση μπαταριών

Σύνδεση τροφοδοσίας

Προσοχή

• Κίνδυνος έκρηξης! Κρατήστε τις μπαταρίες μακριά από 
θερμότητα, φως του ήλιου ή φωτιά. Μην πετάτε ποτέ τις 
μπαταρίες στη φωτιά. 

• Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες και κατά συνέπεια 
πρέπει να απορρίπτονται σωστά 

• Μην αναμιγνύετε διαφορετικούς τύπους μπαταριών: π.χ. 
αλκαλικές με ψευδαργύρου άνθρακα. Χρησιμοποιείτε μόνο 
μπαταρίες του ίδιου τύπου.

Τοποθετήστε 2 μπαταρίες 1,5V R20/UM1/D (δεν 
παρέχονται) με τη σωστή πολικότητα (+/-) όπως φαίνεται 
στην εικόνα. 

Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο AC στην:
•   υποδοχή AC στην κύρια μονάδα.
•   σε πρίζα τοίχου.

Η πινακίδα τύπου βρίσκεται στο κάτω μέρος του φορητού 
ραδιοφώνου.
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4 Ακρόαση ραδιοφώνου 
 FM/MW 

Σημείωση

•

•

Συντονισμός ραδιοφωνικών 
σταθμών
1 Γυρίστε το διακόπτη έντασης ήχου για να 

ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
2 Ρυθμίστε τον επιλογέα μπάντας σε FM ή MW.  
3 Επιλέξτε το σταθμό σας χρησιμοποιώντας το 

διακόπτη TUNING. 
4 Για να απενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο, γυρίστε το 

διακόπτη έντασης ήχου στη θέση OFF.
 

Κρατήστε το φορητό ραδιόφωνο μακριά από άλλες 
ηλεκτρονικές συσκευές για να αποφύγετε παρεμβολές.
 Για καλύτερη λήψη, απλώστε τελείως και ρυθμίστε τη θέση 
της κεραίας.

Ρύθμιση έντασης ήχου

Σύνδεση με ακουστικά

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον ήχο με το διακόπτη 
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης έντασης ήχου.

Μπορείτε να συνδέσετε ακουστικά στην υποδοχή των 
ακουστικών.
-> Τα ηχεία θα απενεργοποιηθούν.

EL
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5 Πληροφορίες 
 προϊόντος

Σημείωση

• Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς 
προηγούμενη ειδοποίηση.

Τύπος μπαταρίας

Είσοδος AC 

D SIZE(LR20)

Τάση μπαταρίας 1,5V

Αριθμός μπαταριών 2

220-240V
50-60Hz

Γενικές πληροφορίες

Τροφοδοσία

Σύστημα ήχου Μονοφωνικό

Έλεγχος έντασης ήχου Περιστροφικό (αναλογικό)

Ισχύς εξόδου 300 mW RMS

Ήχος

Μπάντες συντονισμού

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

Έξοδος ήχου/βίντεο

Συνδεσιμότητα

Διαστάσεις 
(Π x Υ x Β) 210 x 149x 67 mm

Βάρος 
(Κύρια μονάδα) 668,4 g

Προειδοποίηση

• Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα της μονάδας.

Για να διατηρήσετε την ισχύ της εγγύησης, μην 
προσπαθήσετε ποτέ να επισκευάσετε τη συσκευή 
μόνοι σας.
Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά τη χρήση αυτής 
της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω πριν ζητήσετε 
σέρβις. Εάν το πρόβλημα παραμένει, μεταβείτε στον 
ιστότοπο της Philips (www.philips.com/support). Όταν 
επικοινωνείτε με την Philips, βεβαιωθείτε ότι έχετε 
κοντά τη συσκευή και τον αριθμό μοντέλου και το 
σειριακό αριθμό.

∆εν ανάβει

• Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα εναλλασσόμενου 
ρεύματος της μονάδας είναι σωστά συνδεδεμένο.

∆εν ακούγεται ήχος

• Ρυθμίστε την ένταση ήχου.

• Απλώστε τελείως και ρυθμίστε τη θέση της κεραίας.

• Ελέγξτε εάν τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα στη 
συσκευή.
Εάν ναι, αποσυνδέστε τα ακουστικά.

• Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει τροφοδοσία στην πρίζα 
εναλλασσόμενου ρεύματος.

• Οι μπαταρίες ενδέχεται να είναι άδειες ή να έχουν 
τοποθετηθεί λάθος.

  -> Τοποθετήστε σωστά (καινούργιες) μπαταρίες.

Κακή ραδιοφωνική λήψη

6 Αντιμετώπιση 
 προβλημάτων

FM 88 - 108 MHz
MW 530 - 1600 kHz

Ακουστικά 
(3,5 mm)
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