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1 Important

Siguranță
• Citiți aceste instrucțiuni.
• Respectați toate avertismentele.
• Respectați toate instrucțiunile.
• Nu blocați fantele de ventilare. Instalați-l în 

conformitate cu instrucțiunile fabricantului.
• Nu instalați aparatul lângă surse de căldură 

cum ar �: radiatoare, convectoare, plite sau 
alte aparate (inclusiv ampli�catoare) care 
produc căldură. 

• Protejați cablul de alimentare împotriva 
agresiunilor mecanice, mai ales în zona 
ștecherelor, a prizelor de perete și unde 
cablul iese din radioul portabil.

Utilizați numai atașamentele/accesoriile 
speci�cate de producător.

•

• Deconectați aparatul de la sursa de 
alimentare în timpul furtunilor puternice sau 
dacă nu e utilizat o perioadă îndelungată.

Toate reparațiile trebuie efectuate de 
personal de service cali�cat. Reparațiile sunt 
necesare dacă aparatul a fost deteriorat: la 
cablul sau ștecherul de alimentare, dacă s-a 
vărsat lichid sau s-au trântit obiecte pe el, a 
fost expus la apă sau umezeală, nu 
funcționează normal sau dacă a fost trântit.

•

• PRECAUȚII de utilizare a bateriilor - Pentru a 
preveni scurgerile care pot cauza rănirea 
persoanelor, distrugerea bunurilor sau 
avarierea radioului portabil:

• Instalați bateriile corect, cu polaritatea 
+ și - așa cum se indică pe aparat.

• Nu lăsați bateriile în aparat dacă nu-l 
folosiți o perioadă îndelungată de timp.

• Bateria nu trebuie expusă la căldură 
excesivă cum ar �: expunere directă la 
soare, la foc sau alte elemente similare.

• Acest radio portabil nu trebuie expus la 
surse de picurare sau stropire.

• Nu amplasați pe radioul portabil obiecte 
care pot conduce la situații periculoase (de 
ex. lumânări aprinse, recipiente de lichide). 

Noti�care
Orice schimbări sau modi�cări aduse acestui 
dispozitiv, care nu sunt aprobate expres de 
MMD Hong Kong Holding Limited pot anula din 
autoritatea utilizatorului de a opera produs.
Prin prezenta, TP Vision Europe B.V. declară că 
acest dispozitiv respectă cerințele esențiale și 
alte prevederi relevante ale Directivei 
2014/53/EU. Declarația de conformitate este 
disponibilă la adresa www.philips.com/support. 

Acest produs este conform cu 
cerințele de interferență radio ale 
Comunității Europene.   

Produsul este conceput și fabricat 
cu materiale și componente de 
calitate ridicată, ce pot � reciclate și 
reutilizate.   

Acest simbol indică faptul că acest 
produs nu trebuie eliminat împreună cu 
deșeurile menajere și că trebuie dus la 
un centru de colectare pentru reciclare. 
Respectați normele locale și nu eliminați 
produsul și bateriile reîncărcabile cu 
deșeurile menajere normale.
Eliminarea corectă a produselor 
dumneavoastră vechi și a acumulatorilor 
va ajuta la prevenirea potențialelor 
consecințe negative asupra mediului 
înconjurător și sănătății umane. 

Acest simbol înseamnă că produsul 
conține o baterie care, conform 
Directivei Europene 2013/56/EU, nu 
poate � eliminată împreună cu deșeurile 
menajere. Informați-vă privind sistemele 
locale de colectare separată pentru 
produsele electronice și electrice și de 
colectare separată pentru produsele 
electronice și electrice și baterii. 
Respectați normele locale și nu eliminați 
produsul și bateriile cu deșeurile 
menajere normale. Eliminarea corectă a 
produselor dumneavoastră vechi și a 
bateriilor va ajuta la prevenirea 
potențialelor consecințe negative 
asupra mediului înconjurător și sănătății 
umane. 
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Atenție

• Risc de deteriorare a produsului! Asigurați-vă că 
tensiunea de putere corespunde tensiunii imprimate 
pe spatele sau partea inferioară a radioului portabil.

• Risc de șoc electric! Atunci când decuplați cablul de 
alimentare, trageți numai de ștecher. Nu trageți 
niciodată de cablu. 

Observație

•

3 Primii pași

Întotdeauna respectați instrucțiunile din acest 
capitol în secvență.

Instalarea bateriilor

Conectarea la sursa de 
alimentare

Atenție

• Risc de explozie! Nu apropiați bateriile de surse de 
căldură, de foc deschis sau la lumina soarelui. Nu 
aruncați bateriile în foc. 

Bateriile conțin substanțe chimice și trebuie eliminate 
corespunzător.

Nu amestecați tipurile de baterii: de ex. alcaline cu 
zinc-carbon. Folosiți numai același tip de baterii 
pentru dispozitiv. 

•

•

Introduceți 2 baterii R20/UM1/D de 1,5 V (neincluse) 
cu polaritatea corectă (+/-) așa cum se prezintă în 
imagine. 

Conectați cablul de alimentare CE la:

•   mufa AC MAINS de pe aparat.

•   la priza de perete.

Eticheta de identi�care a aparatului e amplasată pe 
partea inferioară a radioului portabil.
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4 Ascultarea radioului 
 FM/MW 

Observație

•

•

Recepționarea posturilor 
radio
1 Rotiți butonul Volume/On o¢ pentru a porni 

aparatul.

2 Setați selectorul de bandă pe FM sau MW.  

3 Selectați postul cu ajutorul acordului TUNING. 

4 Pentru a opri radioul, rotiți butonul 
Volume/On o¢ în poziția OFF.

 

Nu apropiați radioul portabil de alte dispozitive 
electronice pentru a evita apariția interferențelor radio.
 Pentru o recepție optimă, extindeți complet și ajustați 
poziția antenei FM.

Reglarea volumului

Conectarea căștilor

Reglați sunetul cu butonul Volume/On o¢.

Puteți conecta căștile la mufa de căști.
-> În acest caz, difuzoarele vor � oprite.
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5 Informații despre 
 produs

Observație

• Informațiile despre produs pot � modi�cate fără 
noti�care prealabilă.

Tipul bateriei

Intrare CA 

DIMENSIUNE D (LR20)

Tensiunea bateriei 1,5V

Numărul de baterii 2

220-240V
50-60Hz

Informații generale

Alimentare

Sistem de sunet Mono

Control de volum Rotativ (analog)

Putere de ieșire 300 mW RMS

Sunet

Benzi de frecvență

Tuner/Recepție/Transmisie

Ieșire audio/video

Conectivitate

Dimensiuni 
(L x Î x l) 210 x 149 x 67 mm

Greutate 
(Aparatul principal) 668,4 g

Avertisment

• Nu demontați niciodată carcasa produsului..

Pentru a păstra valabilitatea garanției, nu 
încercați niciodată să reparați dispozitivul pe 
cont propriu.
Dacă întâmpinați probleme în utilizarea 
dispozitivului, veri�cați următoarele puncte 
înainte de a solicita service. Dacă problema nu 
e rezolvată, accesați pagina web a Philips 
(www.philips.com/support). Atunci când 
contactați Philips, asigurați-vă că dispozitivul se 
a¨ă în apropiere, iar numărul modelului și 
numărul de seria sunt disponibile.

Nu există alimentare

• Asigurați-vă că aparatul e conectat corect la 
sursa de alimentare CA.

Nu există sunet

• Reglați volumul.

• Extindeți complet antena și ajustați-i poziția.

• Veri�cați dacă sunt conectate corect căștile la 
aparat.
Dacă sunt, deconectați căștile

• Asigurați-vă că priza de alimentare CA e sub 
tensiune.

• Bateriile pot � descărcate sau incorect montate.
  -> Introduceți bateriile (încărcate) corect.

Recepție radio de�citară

6 Depanare

FM 88 - 108 MHz
MW 530 - 1600 kHz

Căști (3,5mm)
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Philips și emblema scut Philips sunt mărci comerciale înregistrate ale Koninklijke Philips N.V. și se 
utilizează conform unei licențe. Acest produs a fost fabricat și comercializat sub responsabilitatea 
companiei MMD Hong Kong Holding Limited sau a unuia dintre asociații săi, iar compania MMD 
Hong Kong Holding Limited garantează pentru acest dispozitiv.

2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Toate drepturile rezervate. Speci�cațiile pot � modi�cate 
fără înștiințare în prealabil.


