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Důležité

Bezpečnost
Upozornění
Nikdy neodstraňujte kryt rádia.
Žádnou část tohoto rádia nikdy nemažte.
Nikdy neumisťujte toto rádio na jiné elektrické
zařízení.
Uchovávejte rádio mimo přímé sluneční záření,
otevřený oheň nebo zdroj tepla.
Vždy mějte snadný přístup k přívodní šňůře,
zástrčce nebo adaptéru pro odpojení rádia ze sítě

Přečtěte si a řiďte se těmito pokyny.
Zajistěte dostatek prostoru kolem
výrobku pro větrání.
Veškeré servisní práce přenechte
kvalifikovanému personálu. Servis je
vyžadován při jakémkoliv poškození rádia,
například jako je poškození přívodní šňůry
nebo zástrčky, polití nebo pád předmětu
na rádio, vystavení rádia dešti nebo
vlhkosti, neobvyklé fungování rádia nebo
jeho upuštění.
Používejte pouze příslušenství určené
výrobcem.
Používejte pouze napájení uvedená v
uživatelské příručce.
Odpojte zařízení ze sítě při bouřce nebo
pokud ho delší dobu nepoužíváte.
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Produkt nesmí být vystavena kapající
nebo stříkající vodě.
Neumisťujte na produkt žádné zdroje
nebezpečí (např. nádoby s tekutinou,
zapálené svíčky).
I když je zástrčka napájecího adaptéru
vytažená, mělo by být zařízení funkční.
Nepoužívejte zařízení poblíž vody
Instalaci proveďte v souladu s pokyny
výrobce.
Neinstalujte ho v blízkosti zdrojů tepla
jako jsou radiátory, vývody tepla, kamna
nebo jiná zařízení (včetně zesilovačů),
které produkují teplo.
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Vaše FM/DAB rádio

Blahopřejeme vám k vašemu nákupu a vítejte
u společnosti Philips! Chcete-li plně využít
podpory, kterou společnost Philips nabízí,
zaregistrujte svůj produkt na adrese
www.philips.com/welcome.

Úvod
S tímto rádiem můžete:
pro poslech FM řádia a digitálního
rozhlasového vysílání (DAB).
znát čas.
nastavit dva budíky.

Obsah balení
Zkontrolujte obsah balení:
FM/DAB rádio
Napájecí adaptér
Stručný průvodce
Bezpečnostní leták
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Přehled radiobudíku

Budík

SCAN/SELECT

Nastavení budíku.

Stiskněte pro potvrzení výběru.

Zapnutí nebo vypnutí budíku.

Stiskněte a podržte pro skenování

SOURCE
Volba zdroje: DAB nebo FM rádio.

všech stanic FM tuneru.

POSUNUTÍ
Posunutí budíku.

Zapnutí rádia.

BUZENÍ

Přepnutí do pohotovostního režimu.

Nastavení buzení.

TUNING +/Ladění FM stanic.
Pohyb v seznamu DAB stanic.
Pohyb v FM/DAB menu.

Předvolby (1, 2, 3, 4)
Uložení/přímý výběr předvoleb 1, 2, 3 nebo 4.

VOLUME +/Stiskněte pro nastavení hlasitosti.

PRESET
Uložení stanic.
Zobrazení a výběr předvoleb.
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INFO/MENU
Stiskněte pro zobrazení informací
v FM/DAB módu.
V pracovním režimu stiskněte a podržte
pro vstup do hlavního menu.

DISPLEJ
Zobrazení aktuálního stavu.

Anténa
Zlepšuje příjem signálu.

DC IN
Pro připojení dodaného
napájecího adaptéru.
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Začínáme

Vždy se řiďte pokyny v této kapitole jak jdou
za sebou.

Příprava antény rádia
Pro lepší příjem rádia anténu úplně vysuňte
a upravte její pozici.

Poznámka
Pro zamezení rušení umístěte anténu co nejdále od
ostatních zdrojů elektromagnetického záření.

Zapnutí
· Stiskněte .
Rádio se zapne na naposledy
zvoleném zdroji.

Nastavení úrovně hlasitosti
· Stiskněte VOLUME +/- opakovaně pro
nastavení hlasitosti.

Přepnutí do pohotovostního režimu
· Stiskněte

znovu.

Displej je neaktivní.
Zobrazí se čas a datum (je-li
nastaveno).

Připojení napájení
Upozornění

Poznámka
Pokud je systém 15 minut v nečinnosti, přepne se
rádio automaticky do pohotovostního režimu.

Nebezpečí poškození produktu! Ujistěte se, že napětí
odpovídá napětí natištěnému na spodní straně
radiobudíku.
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Při odpojení
od sítě, vždy vytahujte zástrčku Nikdy nevytahujte
šňůru.

Připojte napájecí adaptér:
do DC IN na rádiu a zásuvky ve
zdi.

CS
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Poslech DAB
rádia

Ladění DAB stanic
Při první volbě DAB módu nebo pokud je
seznam stanic prázdný, provede rádio
skenování automaticky.
Stiskněte SOURCE opakovaně pro volbu
[DAB] módu.

Uložení DAB stanic
Poznámka
Maximálně můžete uložit 20 DAB radiových stanic.

V DAB módu, nalaďte DAB rádiovou stanici.

[Scanning] se zobrazí na displeji.

Stiskněte a podržte PRESET po dobu

Rádio automaticky naskenuje a uloží
všechny DAB stanice a poté zapne
první dostupnou stanici.

dvou vteřin.

Seznam stanic je uložen v rádiu. Při
dalším zapnutí rádia již nebude
skenování probíhat.

Stiskněte TUNING+/- pro výběr čísla

Pro naladění stanice ze seznamu dostupných
stanic:
V DAB módu, stiskněte TUNING+/- pro
pohyb mezi dostupnými DAB stanicemi.

Zpráva Preset store se zobrazí na
displeji.
předvolby:
Stiskněte

pro potvrzení.

[Preset stored] se zobrazí na
displeji.
Stanice je uložena na zvolené
pozici.

Tip
Stanice se mohou čas od času měnit Pro aktualizaci
seznamu stanic vyberte [Full scan] v menu pro
kompletní skenování.

Poznámka
V kroku 2 můžete také stisknout a podržet tlačítka
předvoleb 1, 2, 3 nebo 4 pro přímé uložení stanice na
příslušné pozici.
Pro odstranění předvolby DAB stanice, uložte na
danou pozici jinou stanici.
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Volba uložené DAB stanice
V DAB módu máte pro výběr předvolby dvě
možnosti.
Možnost A:
Stiskněte PRESET.
Zpráva Preset Recall se zobrazí na
displeji.
Stiskněte TUNING+/- pro výběr čísla
předvolby.
Stiskněte

pro potvrzení.

Možnost B:
Stiskněte rovnou tlačítka 1-4.

Zobrazení informací o DAB
Při poslechu DAB rádia, stiskněte
opakovaně pro listování následujícími
informacemi (pokud jsou dostupné):
Mód rádia
Časovač buzení
Dynamic Label Segment (DLS)
Síla signálu
Druh programu (PTY)
Název skupiny
Frekvence
Hodnota signálu
Přenosová rychlost a stav audia
Čas
Datum

Používání menu v DAB módu
V DAB módu, stiskněte a podržte
pro vstup do DAB menu.
Stiskněte TUNING+/- pro listování v
možnostech menu:
[Full scan]: skenování a uložení všech
dostupných DAB stanic.
[Manual tune]: naladění konkrétního
kanálu/frekvence ručně a přidání na
seznam stanic.
[DRC]: komprese dynamického
rozsahu rádiového signálu tak, aby
byla zvýšena hlasitost tichých zvuků a
snížena hlasitost hlasitých zvuků.
[Prune]: odstranění všech neplatných
stanic ze seznamu.
[Clock]: nastavení času/data, volba
formátu 12/24 hodin a synchronizace
času.
[Backlight]: upravení nastavení
podsvícení (3 možnosti: Časový limit/
Úroveň/ tlumené)
[System]: upravení nastavení systému:
[Language]: nastavení jazyka systému
(anglicky/ německy/ italsky/
francouzsky/holandsky/ norsky)
[Factory Reset]: reset na tovární
nastavení.
[SW version]: zobrazení verze software.
Pro výběr možnosti stiskněte
tlačítko.
Pokud má nějaká možnost ještě další volbu
opakujte kroky 2 a 3.
Pro návrat do předchozího menu,
stiskněte
.

Poznámka
Pokud není během 15 vteřin stisknuto žádné tlačítko,
menu se zavře.
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Poslech FM
rádia

Ladění FM stanic

Poznámka

Stiskněte SOURCE opakovaně pro volbu
[FM] módu.

V kroku 2 můžete také stisknout a podržet tlačítka

Stiskněte a podržte TUNING+/- po dobu
dvou vteřin.

dané pozici.

Rádio automaticky naladí FM rádiovou
stanici se silným signálem.
Pro naladění více stanic opakujte krok 2.

předvoleb 1, 2, 3 nebo 4 pro přímé uložení stanice na

Pro odstranění předvolby FM stanice, uložte na
danou pozici jinou stanici.

Volba uložené FM stanice

Pro naladění stanice ručně:
V módu FM tuneru stiskněte TUNING+/opakovaně pro výběr frekvence.

Uložení FM stanic

Můžete uložit maximálně 20 FM rádiových stanic.

V FM módu nalaďte FM rádiovou stanici.
Stiskněte a podržte PRESET po dobu dvou
vteřin.
Zpráva Preset store se zobrazí na displeji.
Stiskněte TUNING+/- pro výběr čísla
předvolby.
pro potvrzení.

[Preset stored] se zobrazí na displeji.
Stanice je uložena na zvolené pozici.
Pro automatické uložení FM stanic
Namísto ručního ukládání stanic, můžete
nechat zařízení, aby je uložilo automaticky:
Stiskněte a podržte
tlačítko pro
automatické skenování radiových kanálů,
opětovným stiskem automatické skenování
zastavíte.
CS

Možnost A:
Stiskněte PRESET.
Zpráva Preset Recall se zobrazí na
displeji.

Poznámka

Stiskněte

V FM módu máte pro výběr předvolby dvě
možnosti.

Stiskněte TUNING+/- pro výběr čísla
předvolby.
Stiskněte

pro potvrzení.

Možnost B:
Stiskněte rovnou tlačítka 1-4.

Používání menu v FM módu
V FM módu, stiskněte a podržte
vstup do FM menu.

Zobrazení informací o FM
pro

Stiskněte TUNING+/- pro listování v
možnostech menu:

Při poslechu FM rádia, stiskněte
opakovaně pro listování následujícími
informacemi (pokud jsou dostupné):
Mód rádia

[Scan setting]: nastavení citlivosti
skenování (pouze stanice s dobrým
příjmem nebo všechny stanice)

Časovač buzení

[Clock]: nastavení času/data, volba
formátu 12/24 hodin a synchronizace
času
[Backlight]: upravení nastavení
podsvícení (3 možnosti: Časový limit/
Úroveň/ tlumené)
[System]: upravení nastavení systému:

Název

Textové zprávy rádia
Druh programu
Čas
Datum

[Language]: nastavení jazyka systému
(anglicky/ německy/ italsky/
francouzsky/holandsky/ norsky)
[Factory Reset]: reset na tovární
nastavení.
[SW version]: zobrazení verze
software.
Pro výběr možnosti stiskněte
tlačítko.
Pokud má nějaká možnost ještě další
volbu opakujte kroky 2 a 3.
Pro návrat do předchozího menu,
stiskněte
.

Poznámka
Pokud není během 15 vteřin stisknuto žádné tlačítko,
menu se zavře.
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Další funkce

Nastavení budíku

Nastavení buzení

Nastavte budík
Můžete nastavit dva budíky na různé
časy.

Poznámka

Sleep OFF

15MINS

30MINS

60MINS

45MINS

Ujistěte se, že je správně nastavený čas.

Zvolte [Sleep] v menu.
V pohotovostním režimu, stiskněte a
podržte
po dobu dvou vteřin pro
vstup do menu budíku.
Stiskněte TUNING +/- pro nastavení
budíku 1 nebo budíku 2.
Stiskněte

pro potvrzení.

Pokud má nějaká možnost ještě další
volbu opakujte kroky 2 a 3 (čas buzení,
trvání, zdroj, dny, hlasitost, zap/vyp)
Zapnutí/vypnutí budíku
Stiskněte
opakovaně pro zapnutí
nebo vypnutí budíku.
Pokud je budík zapnutý, [AL1] nebo
[AL2] se zobrazí na displeji.
Pro vypnutí budíku, stiskněte

.

Příští den bude zvonit znovu.
Posunutí budíku
Když se ozve budík, stiskněte

.

Budík se odloží a znovu začne zvonit za
devět minut.
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Stiskněte TUNING+/- opakovaně pro
volbu nastavení buzení (v minutách).
Když [Sleep OFF] je zobrazeno,
buzení je vypnuto.
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Informace o
výrobku

Specifikace
Zesilovač
Jmenovitý výstupní
výkon

1W RMS

Frekvenční odezva

95-20000 Hz, ±3 dB

Signál hodnoty šumu

> 65 dBA

Tuner
Rozsah ladění (FM)

87,5-108 MHz

Rozsah ladění (DAB)

174,928-239,2MHz
(Pásmo III)

Reproduktor
Odpor reproduktoru

4 ohmy

Citlivost

86 ± 3 dB/m/W

Všeobecné informace
Střídavý proud
(napájecí adaptér)

Značka: PHILIPS
Vstup: 100-240 V~,
50/60 Hz
Výstup: 5,0 V
0,5 A

Spotřeba při
provozu

≤2,5 W

Výkon v
pohotovostním
režimu

≤1 W

Rozměry
Hlavní zařízení
(Š x V x H)

95x154,5x109,5 mm

Hmotnost
Hlavní zařízení

0,52 kg
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Odstraňování závad
Upozornění
Nikdy neodstraňujte kryt zařízení.

Pro zachování záruky se nikdy sami nepokoušejte rádio
opravit.
Pokud se při používání rádia objeví problémy, než se
obrátíte na servis, zkontrolujte následující body. Pokud
problém přetrvá, jděte na internetové stránky Philips
(www. philips.com/support). Při kontaktování
společnosti Philips mějte zařízení při sobě, abyste
mohli sdělit číslo modelu a výrobní číslo.
Bez napájení
Zkontrolujte, že je zástrčka správně zapojena.
Zkontrolujte, že je v zásuvce proud.
Žádný zvuk nebo špatný zvuk.
Upravte hlasitost.
Zkontrolujte, zda je rádio ztlumené nebo se
stanice stále ukládá.
Anténu zcela vysuňte a upravte její pozici.
Pro zamezení rušení uchovávejte rádio
mimo dosah jiných elektronických zařízení.
Rádio nereaguje
Odpojte a připojte zástrčku, poté rádio
znovu zapněte.
Zkontrolujte, zda je rádio v pohotovostním
režimu. Pokud ano, zapněte rádio.
Špatný příjem rádia
Pro zamezení rušení uchovávejte rádio
mimo dosah jiných elektronických zařízení.
Anténu zcela vysuňte a upravte její pozici.
Budík nefunguje
Nastavte správně čas/budík.
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Oznámení

Jakékoliv změny nebo úpravy provedené na
tomto zařízení bez výslovného souhlasu MMD
Hong Kong Holding Limited mohou
uživatelům omezit možnost jeho používání.

Shoda

Vision Europe B.V. tímto prohlašuje, že tento
produkt splňuje základní požadavky a další
příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU.
Prohlášení o shodě naleznete na stránkách
www.philips.com/ support

Péče o životní prostředí

Informujte se o místním systému odděleného
sběru elektrických a elektronických výrobků a
baterií. Dodržujte místní předpisy a nikdy
nelikvidujte produkt a baterie s běžným
domovním odpadem. Správná likvidace
starých produktů a baterií pomáhá
předcházet negativním důsledkům pro životní
prostředí a lidské zdraví.
Vyjmutí jednorázových baterií
Jak vyjmout jednorázové baterie najdete v
části o instalace baterií.
Informace o životním prostředí
Všechny nepotřebné obaly byly vynechány.
Snažili jsme se, aby se dalo balení snadno
rozdělit na tři materiály: lepenka (krabice),
polystyrenová pěna (oddělovací část) a
polyethylen (pytle, ochranná pěnová fólie)
Váš systém se skládá z materiálů, které
mohou být recyklovány a znovu použity,
pokud bude rozebrán specializovanou
společností. Dodržujte místní předpisy týkající
se likvidace obalových materiálů, vybitých
baterií a starého zařízení.

Likvidace starého produktu a baterie

Upozornění na ochrannou známku
Váš výrobek je navržen a vyroben s použitím
vysoce kvalitních materiálů a dílů, které
mohou být recyklovány a opětovně použity.

Tento symbol na výrobku znamená, že se na
výrobek vztahuje evropská směrnice
2012/19/EU.

Slovní značka Bluetooth® a příslušná loga jsou
registrovanými obchodními známkami v
majetku společnosti Bluetooth SIG, Inc. a
společnost MMD Hong Kong Holding Limited
používá tyto známky v licenci. Ostatní
ochranné známky a obchodní názvy jsou
majetkem příslušných vlastníků.

Tento symbol znamená, že produkt obsahuje
baterie, na které se vztahuje evropská
směrnice 2013/56/EU, a kterou nelze
likvidovat s běžným domovním odpadem.
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Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.
Philips a Philips Shield Emblem jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N.V. a používají
se na základě licence. Tento produkt byl vyroben společností MMD Hong Kong Holding Limited nebo některou z
jejích přidružených společností a je prodáván na její odpovědnost. MMD Hong Kong Holding Limited je ve vztahu k
tomuto produktu ručitelem.
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