


Підключення до електромережі

1UK

Зміст

1 Важлива інформація 2
Безпека
Повідомлення

2
2

2 Про портативний радіоприймач 3
Вступ 3
Комплектація 3
Огляд портативного радіоприймача 3

3 Початок роботи 4
Встановлення елементів живлення 4

4

4 Прослуховування 
радіостанцій FM/MW 5
Настройка радіостанцій

Підключення навушників

5
Регулювання гучності 5

5

5 Інформація про виріб 6

6 Усунення несправностей 6



2 UK

1 Важлива 
 інформація

Безпека
• Прочитайте цей посібник.

• Зважайте на всі попередження.

• Дотримуйтесь усіх вказівок.

• Не затуляйте вентиляційні отвори. Виконуйте 
встановлення згідно з інструкціями виробника.

• Заборонено встановлювати цей прилад поблизу 
джерел тепла, таких як радіатори опалення, 
обігрівачі, кухонні плити, або інших приладів, які 
виробляють тепло (зокрема, підсилювачів). 

• Не наступайте на шнур живлення та стежте, щоб 
він не був защемлений, особливо біля роз'ємів, 
електричних розеток або в місцях під'єднання до 
портативного радіоприймача.

Використовуйте лише рекомендовані виробником 
кріплення та додаткове приладдя.
•

• Відключайте прилад від електричної розетки під 
час грози та коли він тривалий час не 
використовується.
Доручайте всі види обслуговування 
кваліфікованим спеціалістам. Обслуговування 
потрібно в разі будь-якого пошкодження приладу, 
наприклад пошкодження шнура живлення або 
вилки, потрапляння всередину рідини або 
сторонніх предметів, потрапляння на прилад 
дощу або вологи, збоїв у роботі або падіння.

•

• ЗАСТЕРЕЖЕННЯ щодо використання елементів 
живлення. Щоб запобігти протіканню елементів 
живлення, яке може призвести до тілесних 
ушкоджень, пошкодження майна або 
пошкодження портативного радіоприймача, 
дотримуйтеся таких правил:

• Встановлюйте елементи живлення 
відповідно до позначок полярності + і - на 
приладі.

• Якщо прилад тривалий час не 
використовується, вийміть з нього всі 
елементи живлення.

• Бережіть елементи живлення від надмірного 
нагрівання, наприклад, внаслідок впливу 
сонячних променів, вогню тощо.

• Бережіть портативний радіоприймач від 
потрапляння крапель та бризок води.

• Заборонено ставили на портативний 
радіоприймач предмети, які є джерелами 
небезпеки (наприклад, посуд з рідиною чи 
запалені свічки). 

Повідомлення
Будь-які зміни або модифікації цього пристрою, не 
схвалені компанією MMD Hong Kong Holding 
Limited, можуть призвести до позбавлення 
користувача права на експлуатацію виробу. Цим 
компанія TP Vision Europe B.V. заявляє, що цей 
виріб відповідає всім основним вимогам та іншим 
застосовним положенням Директиви ЄС 
2014/53/EU. Сертифікат відповідності можна 
переглянути на вебсайті www.philips.com/support. 

Цей виріб відповідає вимогам 
Європейського Союзу щодо 
радіоперешкод.   

Цей виріб розроблено і виготовлено з 
високоякісних матеріалів і 
компонентів, придатних для 
переробки та повторного 
використання.   

Цей символ означає, що цей виріб не 
можна викидати разом із побутовими 
відходами, а слід здавати до відповідних 
пунктів збору для утилізації. Дотримуйтесь 
місцевих правил і ніколи не викидайте 
старі вироби й акумулятори разом із 
побутовим сміттям. Правильна утилізація 
старих виробів дозволяє запобігти 
негативному впливу на навколишнє 
середовище та здоров'я людей. 

Цей символ означає, що виріб містить 
елементи живлення, на які поширюється дія 
Директиви ЄС 2013/56/EU, згідно з якою 
елементи живлення не можна викидати 
разом із побутовим сміттям. Довідайтеся 
про місцеву систему роздільного збору 
відходів електротехнічних й електронних 
виробів та елементів живлення. 
Дотримуйтесь місцевих правил і ніколи не 
викидайте старі вироби й елементи 
живлення разом із побутовим сміттям. 
Правильна утилізація старих виробів й 
елементів живлення дозволяє запобігти 
негативному впливу на навколишнє 
середовище та здоров'я людей. 
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Застереження

• Небезпека пошкодження пристрою! Переконайтеся, 
що напруга в електромережі відповідає значенню, яке 
зазначене на задній панелі або з нижнього боку 
портативного радіоприймача.

• Небезпека ураження електричним струмом! Відключаючи 
шнур живлення від електромережі, виймайте вилку з 
розетки. Не тягніть шнур живлення. 

Примітка

•

3 Початок роботи

Обов'язково виконуйте вказівки в цьому розділі в 
зазначеному порядку.

Встановлення елементів 
живлення

Підключення до 
електромережі

Застереження

• Небезпека вибуху! Бережіть елементи живлення від 
нагрівання, сонячного проміння та вогню. Ніколи не 
спалюйте використані елементи живлення. 

• Елементи живлення містять хімічні речовини, тому їх слід 
утилізувати належним чином. 

• Не встановлюйте разом елементи живлення різного типу, 
наприклад, лужні й вугільно-цинкові. Використовуйте в 
радіоприймачі елементи живлення тільки однакового типу.

Вставте 2 елементи живлення типу R20/UM1/D 
напругою 1,5 В (не входять до комплекту), 
дотримуючись полярності (+/-), як показано на 
рисунку. 

Приєднайте шнур живлення з комплекту постачання:
•   до гнізда AC IN на основному блоці;
•   до розетки електромережі.

Паспортна табличка знаходиться з нижнього боку 
портативного радіоприймача.
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4 Прослуховування 
 радіостанцій FM/MW 

Примітка

•

•

Настройка радіостанцій
1 Увімкніть радіоприймач регулятором 

гучності/вимикачем.
2 Установіть перемикач діапазонів у положення 

FM або MW.  
3 Виберіть потрібну радіостанцію за допомогою 

регулятора TUNING. 
4 Щоб вимкнути радіоприймач, поверніть 

регулятор гучності/вимикач у положення OFF.
 

Для запобігання перешкодам портативний радіоприймач 
слід розміщувати подалі від інших електронних пристроїв.
 Для покращення якості прийому повністю висуньте 
антену для діапазону FM та відрегулюйте її положення.

Регулювання гучності

Підключення навушників

Для регулювання гучності звуку використовуйте 
регулятор гучності/вимикач.

До гнізда для навушників можна підключити 
навушники.
-> Після цього динаміки вимкнуться.

UK
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5 Інформація 
 про виріб

Примітка

• Інформацію про виріб може бути змінено без 
попередження.

Тип елемента живлення

Характеристики джерела 
змінного струму 

ТИП D (LR20)

Напруга елемента живлення 1,5 В

Кількість елементів живлення 2

220-240 B
50–60 Гц

Загальна інформація

Живлення

Звукова система Моносистема

Регулятор гучності Поворотний 
(аналоговий)

Вихідна потужність 300 мВт 
(середньоквадр.)

Звук

Діапазони тюнера

Тюнер / Прийом / Передавання

Аудіовихід/відеовихід

Можливості підключення

Габарити 
(Ш х В х Д) 210 x 149x 67 мм

Маса 
(основний блок) 668,4 г

Попередження

• Заборонено знімати корпус цього приладу.

Щоб не втратити гарантію, за жодних обставин не 
намагайтеся відремонтувати прилад самостійно.
Якщо під час використання цього пристрою у вас 
виникли проблеми, перш ніж звертатися до служби 
технічної підтримки, перевірте описані нижче 
варіанти рішень. Якщо усунути проблему не 
вдалося, перейдіть на вебсторінку компанії Philips 
(www.philips.com/support). Під час звернення до 
компанії Philips пристрій має бути поруч, щоб ви 
могли подивитися номер моделі та серійний номер 
пристрою.

Немає живлення

• Перевірте, чи правильно підключено шнур 
живлення приладу.

Немає звуку

• Відрегулюйте гучність.

• Повністю висуньте антену та відрегулюйте її 
положення.

• Можливо, до радіоприймача підключено 
навушники.
Якщо це так, відключіть навушники.

• Перевірте наявність напруги в розетці 
електромережі.

• Можливо, елементи живлення повністю 
розряджені або вставлені неправильно.

  -> Правильно вставте елементи живлення або 
виправте їх положення.

Поганий прийом радіосигналу

6 Усунення 
 несправностей

FM 88 –108 МГц
MW 530–1600 кГц

Навушники (3,5 мм)
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