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1 Svarīgi

Drošība
• Izlasiet šīs instrukcijas.

• Ņemiet vērā visus brīdinājumus.

• Ievērojiet visas instrukcijas.

• Nebloķējiet nevienu ventilācijas atveri. 
Uzstādiet saskaņā ar ražotāja norādījumiem.

• Neuzstādiet tādu siltuma avotu tuvumā kā 
radiatori, siltuma skaitītāji, plītis vai citas 
ierīces (tostarp pastiprinātāji), kas rada 
siltumu. 

• Aizsargājiet strāvas vadu, lai nevarētu uz tā 
uzkāpt vai to saspiest, it īpaši spraudkontaktu, 
ērti izmantojamu kontaktligzdu un iznākšanas 
vietas no portatīvā radio korpusa tuvumā.

Lietojiet tikai ražotāja norādītās �ksētājierīces 
un/vai piederumus.

•

• Atvienojiet šo ierīci no barošanas avota 
pērkona negaisā laikā vai tad, kad tā netiks 
ilgstoši izmantota.

Uzticiet visu apkopes darbu veikšanu 
kvali�cētiem tehniskās apkopes darbiniekiem. 
Tehniskā apkope ir nepieciešama tad, kad 
ierīce ir tikusi kaut kādā veidā bojāta, 
piemēram, kad ir bojāts stāvas vads vai 
spraudkontakts, uz ierīces ir uzšļakstījies 
šķidrums vai tajā ir iekritis kāds priekšmets, 
ierīce ir salijusi vai kļuvusi mitra, pareizi 
nedarbojas vai arī ir tikusi nomesta zemē.

•

• BRĪDINĀJUMS par bateriju lietošanu – Lai 
novērstu bateriju iztecēšanu, kas var radīt 
traumu, nekustamā īpašuma vai portatīvā 
radio bojājumu:

• Ievietojiet visas baterijas pareizi, ņemot 
vērā + un - atzīmes uz ierīces.

• Izņemiet baterijas tad, kad ierīce netiks 
ilgstoši izmantota.

• Bateriju nedrīkst pakļaut pārmērīga 
karstuma avota, piemēram, saules 
gaismas, uguns un tamlīdzīgi, iedarbībai.

• Uz šī portatīvā radio nekas nedrīkst pilēt vai 
uzšļakstīties.

• Nenovietojiet uz šī portatīvā radio neko 
tādu, kas rada apdraudējumu (piem., ar 
šķidrumu piepildītus traukus vai 
aizdedzinātas sveces). 

Paziņojums
Jebkuras uzņēmuma MMD Hong Kong 
Holding Limited tieši neapstiprinātas šīs 
ierīces izmaiņas vai pārveidojumi var 
atcelt lietotāja tiesības izmantot šo ierīci.
Ar šo TP Vision Europe B.V paziņo, ka šis 
produkts atbilst būtiskajām prasībām un 
citiem atbilstošajiem direktīvas 2014/53/EU 
nosacījumiem. Jūs varat atrast atbilstības 
deklarāciju vietnē www.philips.com/support. 

Šis produkts atbilst Eiropas 
Kopienas prasībām attiecībā uz 
radiotraucējumiem.   

Šis produkts ir izstrādāts un 
izgatavots no augstas kvalitātes 
materiāliem un sastāvdaļām, ko var 
otrreizēji pārstrādāt un atkārtoti 
izmantot.   

Šis simbols nozīmē, ka šo produktu 
nedrīkst izmest kopā ar mājsaimniecības 
atkritumiem un vajadzētu nogādāt kādā 
atbilstošā savākšanas vietā nodošanai 
otrreizējai pārstrādei. Ievērojiet vietējos 
noteikumus un nekad neizmetiet produktu 
un uzlādējamās baterijas kopā ar 
parastajiem mājsaimniecības atkritumiem.
Pareiza atbrīvošanās no vecajiem 
produktiem un uzlādējamajām baterijām 
palīdz novērst to nelabvēlīgo ietekmi 
uz vidi un cilvēku veselību. 

Šis simbols nozīmē, ka produktā ir 
baterijas, uz kurām attiecas Eiropas 
direktīva 2013/56/EU un kuras nedrīkst 
izmest kopā ar parastajiem mājsaimniecības 
atkritumiem. Iepazīstieties ar vietējo 
elektrisko un elektronisko preču un 
bateriju dalītās savākšanas sistēmu. 
Ievērojiet vietējos noteikumus un nekad 
neizmetiet produktu un baterijas kopā 
ar parastajiem mājsaimniecības 
atkritumiem. Pareiza atbrīvošanās no 
vecajiem produktiem un baterijām 
palīdz novērst to nelabvēlīgo ietekmi uz 
vidi un cilvēku veselību. 
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Uzmanību

• Ierīces bojājuma risks! Pārliecinieties, ka strāvas 
spriegums atbilst spriegumam, kas norādīts 
portatīvā radio aizmugurē vai apakšā.

• Elektriskās strāvas trieciena risks! Atvienojot strāvas 
vadu, vienmēr atvienojiet spraudkontaktu no 
kontaktligzdas. Nekad nevelciet aiz vada. 

Piezīme

•

3 Kā sākt

Vienmēr secīgi izpildiet šajā nodaļā ietvertās 
instrukcijas.

Bateriju ievietošana

Barošanas avota pievienošana

Uzmanību

• Sprādziena risks! Neturiet baterijas siltumā, saules 
gaismā un uguns avotu tuvumā. Nekad neatbrīvojieties 
no baterijām, iemetot tās ugunī. 

Baterijās ir ķīmiskas vielas, tādēļ no tām ir jāatbrīvojas 
pareizi. 

Neizmantojiet atšķirīgu tipu baterijas vienlaikus, piem., 
sārmu baterijas kopā ar oglekļa-cinka baterijām. 
Izmantojiet ierīcē tikai viena un tā paša tipa baterijas.

•

•

Ievietojiet divas 1,5 V R20/UM1/D tipa baterijas 
(nav nodrošinātas), ievērojot pareizu polaritāti 
(+/-), kā norādīts. 

Pievienojiet nodrošināto maiņstrāvas vadu:

•   maiņstrāvas ligzdai uz galvenās ierīces;

•   sienas kontaktrozetei.

Tipa plāksnīte atrodas portatīvā radio apakšā.
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4 FM/MW radio 
 klausīšanās 

Piezīme

•

•

Radio staciju noskaņošana
1 Pagrieziet skaļuma ieslēgšanas/izslēgšanas 

pogu, lai ieslēgtu ierīci.

2 Novietojiet frekvenču joslas pārslēgu FM vai 
MW izvēles pozīcijā.  

3 Izvēlieties staciju, izmantojot TUNING pogu. 

4 Lai izslēgtu radio, pagrieziet skaļuma 
ieslēgšanas/izslēgšanas pogu pozīcijā OFF.

 

Neturiet portatīvo radio citu elektronisku ierīču 
tuvumā, lai izvairītos no radiotraucējumiem.
 Lai panāktu labāku uztveršanu, līdz galam izbīdiet 
FM antenu un noregulējiet tās pozīciju.

Skaļuma noregulēšana

Austiņu pievienošana

Noregulējiet skaņu ar skaļuma ieslēgšanas/ 
izslēgšanas pogu.

Jūs varat pievienot austiņas tām paredzētajai 
ligzdai.
-> Pēc tam skaļruņi izslēgsies.
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5 Informācija par 
 produktu

Piezīme

• Informāciju par produktu var mainīt bez iepriekšēja 
paziņojuma.

Bateriju tips

Maiņstrāvas ievade 

D TIPS (LR20)

Baterijas spriegums 1,5 V

Bateriju skaits 2

220-240 V
50-60 Hz

Vispārīga informācija

Strāvas padeve

Skaņas sistēma Mono

Skaļuma vadība Rotācija (analoga)

Izejas jauda 300 mW RMS

Skaņa

Uztvērēja joslas

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

Audio/video izvade

Savienojamība

Izmēri (plat. x 
augst. x dziļ.) 210 x 149 x 67 mm

Svars (galvenā 
ierīce) 668,4 g

Brīdinājums

• Nekad nenoņemiet šīs ierīces korpusu.

Lai garantija būtu spēkā, nemēģiniet pats 
salabot šo ierīci.
Ja rodas problēmas šīs ierīces lietošanas laikā, 
pirms apkopes pieprasīšanas pārbaudiet tālāk 
norādīto. Ja problēma nav novērsta, 
apmeklējiet Philips tīmekļa vietni (www. 
philips.com/support). Sazinoties ar Philips, 
parūpējieties, lai ierīce atrodas tuvumā un jums 
ir pieejams modeļa numurs un sērijas numurs.

Nav barošanas

• Pārliecinieties, ka ierīces maiņstrāvas 
spraudkontakts ir pareizi pievienots.

Nav skaņas

• Noregulējiet skaļumu.

• Līdz galam izbīdiet antenu un noregulējiet 
tās pozīciju.

• Pārbaudiet, vai austiņas ir pievienotas pie ierīces.
Ja tās ir pievienotas, tad atvienojiet austiņas.

• Pārliecinieties, vai maiņstrāvas kontaktligzdai 
ir nodrošināta barošana.

• Baterijas var būt vecas vai nepareizi ievietotas.
  -> Pareizi ievietojiet (jaunas) baterijas.

Slikta radio uztveršana

6 Problēmu 
 novēršana

FM 88-108 MHz
MW 530-1600 kHz

Austiņas (3,5 mm)
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