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1 Tärkeää

Turvallisuus
• Lue nämä ohjeet.

• Noudata kaikkia varoituksia.

• Noudata kaikkia ohjeita.

• Älä tuki mitään tuuletusaukkoja. Asenna 
valmistajan ohjeiden mukaisesti.

• Älä asenna lämmönlähteiden, kuten 
lämpöpattereiden, lämmityslaitteiden, 
uunien tai muiden lämpöä tuottavien 
laitteiden (mukaan lukien vahvistimet) 
lähelle. 

• Suojaa virtajohto päälle astumiselta ja 
puristumiselta erityisesti pistokkeiden ja 
pistorasioiden kohdalla sekä kohdassa, jossa 
se tulee ulos kannettavasta radiosta.

Käytä ainoastaan valmistajan hyväksymiä 
lisälaitteita ja -varusteita.

•

• Irrota tämä laite pistorasiasta ukkosella tai 
kun sitä ei käytetä pitkään aikaan.

Teetä kaikki huoltotyöt pätevällä 
huoltohenkilöllä. Laite on huollettava, jos se 
on vaurioitunut millään tavoin, kuten jos 
virtajohto tai pistoke on vaurioitunut, sen 
päälle on läikkynyt nestettä tai pudonnut 
esine, se on altistunut sateelle tai kosteudelle, 
se ei toimi normaalisti tai se on pudonnut.

•

• Paristojen käytön HUOMIO - jotta paristot 
eivät vuotaisi, mistä saattaisi seurata vamma, 
omaisuusvahinko tai kannettavan radion 
vahingoittuminen:

• Asenna kaikki paristot oikein, + ja - 
laitteen merkintöjen mukaan.

• Poista paristot, kun laitetta ei käytetä 
pitkään aikaan.

• Paristoa ei saa altistaa liialliselle 
kuumuudelle, kuten auringonpaisteelle, 
avotulelle tai muulle vastaavalle.

• Tätä kannettavaa radiota ei saa altistaa 
pisaroille eikä roiskeille.

• Älä aseta kannettavan radion päälle 
vaaraa aiheuttavia esineitä (esim. nestettä 
sisältäviä astioita tai palavia kynttilöitä). 

Ilmoitus
Kaikki tähän laitteeseen tehdyt muutokset ja 
muokkaukset, joita MMD Hong Kong Holding 
Limited ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, 
voivat mitätöidä käyttäjien valtuudet käyttää 
tuotetta. TP Vision Europe B.V. vakuuttaa 
täten, että tämä tuote noudattaa direktiivin 
2014/53/EU keskeisiä vaatimuksia ja muita 
asiaankuuluvia säännöksiä. 
Vaatimustenmukaisuusvakuutus on 
luettavissa osoitteessa 
www.philips.com/support. 

Tämä tuote noudattaa Euroopan 
yhteisön radiohäiriövaatimuksia.

Tämä tuote on suunniteltu ja 
valmistettu laadukkaista 
materiaaleista ja osista, jotka 
voidaan kierrättää ja käyttää 
uudelleen.

Tämä symboli tarkoittaa, että tuotetta 
ei saa hävittää talousjätteenä vaan se 
tulee toimittaa asianmukaiseen 
keräyskeskukseen kierrätettäväksi. 
Noudata paikallisia sääntöjä äläkä 
koskaan hävitä tuotetta ja ladattavia 
akkuja tavallisen kotitalousjätteen 
mukana. Asianmukainen vanhojen 
tuotteiden ja ladattavien akkujen 
hävittäminen auttaa ehkäisemään 
haittavaikutuksia ympäristölle ja 
ihmisten terveydelle. 

Tämä symboli tarkoittaa, että tuote 
sisältää direktiivin 2013/56/EU mukaisia 
paristoja, joita ei saa hävittää tavallisen 
kotitalousjätteen mukana. Ota selvää 
paikallisesta sähkö- ja 
elektroniikkatuotteita ja paristoja 
koskevasta erilliskeräysjärjestelmästä. 
Noudata paikallisia sääntöjä äläkä 
koskaan hävitä tuotetta ja paristoja 
tavallisen kotitalousjätteen mukana. 
Asianmukainen vanhojen tuotteiden ja 
paristojen hävittäminen auttaa 
ehkäisemään kielteisiä vaikutuksia 
ympäristölle ja ihmisten terveydelle. 
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2 Kannettava radio
Onnittelut ostostasi ja tervetuloa Philips-tuotteen 
käyttäjäksi! Jotta saisit täyden hyödyn Philipsin 
tarjoamasta tuesta, rekisteröi tuotteesi 
osoitteessa www.philips.com/support.

Johdanto
Tällä kannettavalla radiolla voit 

• FM/MW-radion kuunteleminen

Mitä pakkaus sisältää
Tarkista ja tunnista pakkauksen sisältö:

• Pääyksikkö

• Virtajohto

• Pika-aloitusopas

• Turvallisuuslehtinen
Takuu•

Kannettava radio yleisesti

– parantaa FM-vastaanottoa.

– kytkee laitteen päälle.
– säätää äänenvoimakkuutta.

– FM/MW-tilassa hienosäätää kanavan.

– valitsee taajuuskaistan: FM tai MW.

– 220–240 V  50–60 Hz.

– 3,5 mm:n kuulokeliitäntä.

– valitsee uutis- tai musiikkitilan.

Teleskooppiantenni1

1

Paristotila

6

AC IN8

8

6

TUNING

Äänenvoimakkuus/virta

2

2

3

3

4

4

Band selector

TONE

5

5

7

7

Tiedot
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Huomio

• Tuotteen vaurioitumisen riski! Varmista, että verkon 
jännite vastaa kannettavan radion taakse tai 
pohjaan painettua jännitettä.

• Sähköiskun vaara! Kun irrotat virtajohdon 
pistorasiasta, vedä aina pistokkeesta. Älä koskaan 
vedä johdosta. 

Huomautus

•

3 Alkutoimet
Noudata aina tämän luvun ohjeita 
esitysjärjestyksessä.

Paristojen asentaminen

Kytke virta

Huomio

• Räjähdysvaara! Pidä paristot poissa kuumuudesta, 
auringonpaisteesta ja tulesta. Älä koskaan hävitä 
paristoja tulessa. 

• Paristot sisältävät kemikaaleja, joten ne tulee hävittää 
asianmukaisesti. 

• Älä sekoita paristotyyppejä, kuten alkaliparistoja 
hiilisinkkiparistojen kanssa. Käytä vain saman 
tyyppisiä paristoja.

Aseta kaksi 1,5 voltin R20/UM1/D-paristoa (ei 
kuulu toimitukseen) oikein päin (+/-), kuten 
kuvassa. 

Kytke mukana toimitettu AC-verkkokaapeli

•   pääyksikön AC MAINS -liitäntään

•   pistorasiaan

Tyyppikilpi sijaitsee kannettavan radion pohjassa.
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4 FM/MW-radion 
kuunteleminen 
Huomautus

•

•

Radioasemille virittäminen
1 Kytke laite päälle kääntämällä 

äänenvoimakkuus/virta-säädintä.

2 Aseta kaistanvalitsin asentoon FM tai MW.

3 Valitse asema TUNING-säätimellä. 

4 Sammuta radio kytkemällä äänenvoimakkuus/
virta-säädin OFF-asentoon. 

Ehkäise radiohäiriöt pitämällä kannettava radio 
etäällä muista elektronisista laitteista.
 Vedä antenni täyteen pituuteensa ja säädä sen 
asentoa parantaaksesi vastaanottoa.

Äänenvoimakkuuden 
säätäminen

Kuulokkeiden kytkeminen

Säädä äänenvoimakkuutta 
äänenvoimakkuus/virta-säätimellä.

Voit kytkeä kuulokkeet kuulokeliitäntään.
-> Kaiuttimet kytketään tällöin pois päältä.

FI
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5 Tuotetiedot

Huomautus

• Tuotetiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

Paristotyyppi

AC-tulo 

D-koko (LR20)

Pariston jännite 1,5 V

Paristojen määrä 2

220-240 V
50-60 Hz

Yleistietoja

Virta

Äänijärjestelmä Mono

Äänenvoimakkuuden 
säätö

Kierrettävä 
(analoginen)

Lähtöteho 300 mW RMS

Ääni

Virittimen 
taajuusalueet

Viritin/vastaanotto/lähetys

Audio/videolähtö

Liitännät

Mitat (L x K x S) 210 x 149 x 67 mm

Paino 
(pääyksikkö) 668,4 g

Varoitus

• Älä koskaan irrota tuotteen koteloa.

Älä koskaan yritä itse korjata laitetta itse 
pitääksesi takuun voimassa.
Jos sinulla on ongelmia tämän laitteen 
käytössä, tarkista seuraavat seikat ennen kuin 
pyydät huoltoa. Jos ongelma ei ratkea, siirry 
Philipsin verkkosivulle 
(www.philips.com/support). Kun otat yhteyttä 
Philipsiin, varmista, että laite on ulottuvillasi ja 
mallinumero ja sarjanumero ovat nähtävissä.

Ei virtaa

• Varmista, että yksikön vaihtovirtapistoke on 
kytketty oikein.

Ei ääntä

• Säädä äänenvoimakkuutta.

• Vedä antenni täyteen pituuteensa ja säädä 
sen asentoa.

• Tarkista, onko laitteeseen kytketty kuulokkeet.
Jos on, irrota kuulokkeet.

• Varmista, että pistorasiaan tulee virtaa.

• Paristot voivat olla tyhjät tai asennettu 
virheellisesti.
-> Aseta (uudet) paristot oikein.

Heikko radiovastaanotto

6 Vianmääritys

FM 88–108 MHz
MW 530–1600 kHz

Kuulokkeet (3,5 mm)
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