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1 Dôležité

Bezpečnosť
• Prečítajte si tieto pokyny.

• Dodržujte všetky varovania.

• Dodržujte všetky pokyny.

• Neblokujte vetracie otvory. Inštalujte v súlade 
s pokynmi výrobcu.

• Neinštalujte blízko žiadnych zdrojov tepla, 
ako sú radiátory, tepelné vývody, kachle 
alebo iné prístroje (vrátane zosilňovačov), 
ktoré produkujú teplo. 

• Chráňte napájací kábel pred stúpaním alebo 
prepichnutím, najmä na koncovkách, 
zástrčkách a v bode, kde vystupuje z 
prenosného rádia.

Používajte iba príslušenstvo špeci�kované 
výrobcom.

•

• Počas búrky s bleskami alebo pri dlhodobom 
nepoužívaní odpojte tento prístroj z napájacej 
siete.

Všetok servisné úkony zverte kvali�kovanému 
servisnému personálu. Servis je potrebný, ak 
bol prístroj akýmkoľvek spôsobom 
poškodený, napríklad je poškodený prívodný 
kábel alebo zástrčka, došlo k rozliatiu 
kvapaliny alebo ak do rádia spadli predmety, 
rádio bolo vystavené dažďu alebo vlhkosti, 
nefunguje normálne alebo ak rádio spadlo.

•

• Využívanie batérie UPOZORNENIE - Ak 
chcete zabrániť úniku z batérie, ktorý môže 
spôsobiť telesné poranenie, poškodenie 
majetku alebo poškodenie prenosného 
rádia:

• Všetky batérie nainštalujte správne, + a - 
podľa označenia na jednotke.

• Vyberte batérie, keď sa jednotka dlhšie 
nepoužíva.

• Batéria nebude vystavená nadmernému 
teplu zo slnečného žiarenia, požiaru alebo 
podobne.

• Toto prenosné rádio nesmie byť vystavené 
kvapkajúcej ani striekajúcej vode.

• Na prenosné rádio nedávajte žiadne zdroje 
nebezpečenstva (napr. predmety 
naplnené tekutinou, zapálené sviečky). 

Poznámka
Akékoľvek zmeny alebo úpravy vykonané na 
tomto zariadení, ktoré nie sú výslovne schválené 
spoločnosťou MMD Hong Kong Holding Limited, 
môžu viesť k zrušeniu oprávnenia používateľov 
na prevádzkovanie výrobku. Spoločnosť TP 
Vision Europe B.V. týmto vyhlasuje, že tento 
výrobok spĺňa základné požiadavky a ostatné 
príslušné ustanovenia Smernice 2014/53/EÚ. 
Vyhlásenie o zhode nájdete na stránke 
www.philips.com/ support. 

Tento produkt sa zhoduje s 
požiadavkami rádiovej interferencie 
Európskeho spoločenstva.   

Pri navrhovaní výrobku a jeho 
výrobe sa použili vysokokvalitné 
materiály a súčasti, ktoré možno 
recyklovať a znova využiť.   

Tento symbol znamená, že sa produkt 
nesmie zlikvidovať v rámci komunálneho 
odpadu a mal by sa zaviezť na vhodné 
zberné miesto na recykláciu. Postupujte 
podľa miestnych predpisov a nikdy 
nelikvidujtevýrobok ani nabíjateľné 
batérie s bežným komunálnymodpadom. 
Správna likvidácia starých výrobkov a 
nabíjateľných batérií pomáha zabrániť 
negatívnemu dosahu na životné 
prostredie a ľudské zdravie. 

Tento symbol znamená, že výrobok 
obsahuje batérie, ktorú na základe 
smernice Európskejúnie 2013/56/EU 
nemožno likvidovať spolu s bežným 
komunálnym odpadom. Informujte sa o 
miestnom systéme separovaného zberu 
elektrických a elektronických výrobkov a 
batérií. Postupujte podľa miestnych 
predpisov a nikdy nelikvidujte výrobok 
ani batérie s bežným komunálnym 
odpadom. Správna likvidácia starých 
výrobkov a batérií pomáha zabrániť 
negatívnemu dosahu na životné 
prostredie a ľudské zdravie. 
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Výstraha

• Nebezpečenstvo poškodenia produktu! Skontrolujte, 
či napájacie napätie zodpovedá napätiu vyznačenému 
na zadnej alebo spodnej strane prenosného rádia.

• Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Pri 
odpájaní napájacieho kábla vždy vytiahnite zástrčku 
zo zásuvky. Nikdy neťahajte za kábel. Nikdy 
nevyťahujte kábel. 

Poznámka

•

3 Začíname

Postupujte vždy podľa pokynov v tejto kapitole 
v danom poradí.

Inštalácia batérie

Pripojenie napájania

Výstraha

• Riziko výbuchu! Udržujte batérie mimo tepla, 
slnečného žiarenia alebo plameňa. Nikdy nelikvidujte 
batérie v ohni. 

• Batérie obsahujú chemické látky, takže by sa mali 
správne zlikvidovať. 

• Nemiešajte typy batérií: napríklad alkalické s 
karbónovými zinkovými. V jednej sústave používajte 
len batérie rovnakého typu.

Vložte 2 1,5 V batérie R20/UM1/D (neposkytnuté) 
so správnou polaritou (+/-) podľa obrázku. 

Pripojte AC napájací kábel k:

• sieťovému konektoru AC MAINS na hlavnej 
jednotke.

• výstup v stene.

Štítok s typom sa nachádza na spodku prenosného 
rádia.
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4 Počúvanie FM/MW rádia

Poznámka

•

•

Preladenie na rádio stanice
1 Otáčajte ovládač Volume/On o³, aby ste 

zapli sústavu.

2 Nastavte volič band na FM alebo MW.  

3 Vyberte si svoju stanicu s pomocou ovládača 
TUNING. 

4 Ak chcete vypnúť rádio, otočte ovládač 
Volume/On o³ na OFF.

Prenosné rádio uchovávajte mimo dosahu iných 
elektronických zariadení, aby nedošlo k rušeniu rádia.
 Pre lepší príjem úplne roztiahnite a upravte polohu 
antény FM.

Nastavenie hlasitosti

Pripojenie k slúchadlám

Nastavte zvuk s pomocou ovládača Volume/On o³.

Môžete pripojiť slúchadlá do zásuvky na 
slúchadlá.
-> Reproduktory sa potom vypnú.
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5 Informácie o výrobku

Poznámka

• Informácie o produkte podliehajú zmene bez 
predchádzajúceho oznámenia.

Typ batérie

Vstup ACt 

VEĽKOSŤ D (LR20)

Napätie batérie 1,5V

Počet batérií 2

220-240V
50-60Hz

Všeobecné informácie

Napájanie

Zvukový systém Mono

Ovládanie hlasitosti Rotačný (analógový)

Výstupný výkon 300 mW RMS

Zvuk

Pásma tunera

Tuner/Príjem/Vysielanie

Audio/Video výstup

Pripojiteľnosť

Rozmery 
(Š x V x H) 210 x 149 x 67 mm

Hmotnosť 
(Hlavná jednotka) 668,4 g

Upozornenie

• Neodstraňujte kryt produktu.

Aby ste zachovali platnosť záruky, nikdy sa 
nepokúšajte sami opraviť zariadenie.
Ak sa pri používaní tohto zariadenia vyskytnú 
problémy, predtým, ako požiadate o servis, 
skontrolujte nasledujúce body. Ak problém 
pretrváva, prejdite na webovú stránku 
spoločnosti Philips (www. philips.com/support). 
Ak sa obrátite na spoločnosť Philips, uistite sa, 
že zariadenie je blízko a je k dispozícii číslo 
modelu a sériové číslo.

Bez energie

• Uistite sa, že je sieťové napájanie rádia 
správne pripojené.

Žiadny zvuk

• Nastavte hlasitosť.

• Úplne roztiahnite a upravte polohu antény.

• Skontrolujte, či sú slúchadlá pripojené k sústave. 
Ak áno, odpojte slúchadlá.

• Uistite sa, že je sieťová zásuvka je pod prúdom.

• Batérie môžu byť vybité alebo nesprávne vložené.
  -> Správne vložte (nové) batérie.

Zlý rádio signál.

6 Riešenie problémov

FM 88 - 108 MHz
MW 530 - 1600 kHz

Slúchadlá (3,5mm)
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