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Čeština
1 Důležité informace

Bezpečnost

Důležité bezpečnostní pokyny

a Přečtěte si tyto pokyny.
b Pokyny si uložte k pozdějšímu nahlédnutí.
c Respektujte všechna upozornění.
d Dodržujte všechny pokyny.
e K čištění používejte pouze suchou tkaninu.
f Zařízení neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla (radiátory, 

přímotopy, sporáky apod.) nebo jiných přístrojů (včetně 
zesilovačů) produkujících teplo. 

g Používejte pouze doplňky nebo příslušenství doporučené 
výrobcem.

h Veškeré opravy svěřte kvalifikovanému servisnímu technikovi. 
Přístroj by měl být přezkoušen kvalifikovanou osobou, pokud 
byl jakýmkoli způsobem poškozen.

i UPOZORNĚNÍ týkající se používání baterie – dodržujte 
následující pokyny, abyste zabránili uniku elektrolytu z baterie, 
který může způsobit zranění, poškození majetku nebo 
poškození přístroje: 
• Všechny baterie nainstalujte správně podle značení + a – na 

přístroji. 



• Nekombinujte různé baterie (staré a nové nebo uhlíkové a 
alkalické apod.).

• Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, baterie vyjměte.
j Baterie (sada akumulátorů nebo nainstalované baterie) 

by neměly být vystavovány nadměrnému teplu, jako např. 
slunečnímu svitu, ohni a podobně.

Oznámení
Společnost Gibson Innovations tímto prohlašuje, že tento výrobek 
vyhovuje zásadním požadavkům a dalším příslušným ustanovením 
směrnice 2014/53/EU. Prohlášení o shodě naleznete na webových 
stránkách www.philips.com/support.
Veškeré změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně 
schváleny společností Gibson Innovations, mohou mít za následek 
ztrátu autorizace k používání tohoto zařízení.

Recyklace

 

Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a 
součástí, které je možné recyklovat.
Je-li výrobek označen tímto symbolem přeškrtnuté popelnice, 
znamená to, že se na něj vztahuje směrnice EU 2012/19/EC:

 

Nevyhazujte toto zařízení do běžného domácího odpadu. 
Informujte se o místních předpisech týkajících se odděleného sběru 
elektrických a elektronických výrobků. Správnou likvidací starého 



výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní 
prostředí a zdraví lidí.
Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2013/56/EC, které 
nelze odkládat do běžného komunálního odpadu. 

 

Informujte se o místních pravidlech sběru baterií. Správná likvidace 
baterií pomáhá předcházet případným nepříznivým účinkům na 
životní prostředí a lidské zdraví.

Informace o ochraně životního prostředí
Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán. Snažili jsme se, 
aby bylo možné obalový materiál snadno rozdělit na tři materiály: 
lepenku (krabice), polystyrén (ochranné balení) a polyetylen (sáčky, 
ochranné fólie z lehčeného plastu). 
Systém se skládá z materiálů, které je možné v případě demontáže 
odbornou firmou recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci 
obalových materiálů, vybitých baterií a starého zařízení se řiďte 
místními předpisy.

2 Vaše rádio do koupelny
Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás mezi uživateli výrobků společnosti 
Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností 
Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www.philips.com/support.

Úvod
Tato jednotka vám umožní:
• znát čas
• poslouchat rádiové stanice VKV/SV



Obsah dodávky
Zkontrolujte a ověřte obsah balení:
• Hlavní jednotka
• Uživatelský manuál

Celkový pohled na hlavní jednotku 1 
a /VOL

• Zapnutí/vypnutí rádia.
• Nastavení hlasitosti. 
• Automatické vyhledání a uložení rádiových stanic. 
• Naladění na předchozí/následující rádiovou stanici. 
• Výběr předchozí/následující předvolby rádiové stanice. 
• Nastavení číslic hodin a minut. 

b TIMER/BAND
• Nastavení času. 
• Aktivace nebo deaktivace časovače.
• Volba pásma VKV nebo SV. 

c TUNE/PRESET
• Naladění rádiové stanice. 
• Programování předvolby rádiové stanice. 

d Anténa
• Zdokonalení příjmu rádia. 

e Panel displeje
• Zobrazení informace o čase/rádiu.

f +/-
• Výběr předchozí/následující předvolby rádiové stanice. 
• Nastavení číslic hodin a minut. 



3 Začínáme
Vždy dodržujte správné pořadí pokynů uvedených v této kapitole.

Instalace baterie 2

Výstraha

 • Nebezpečí výbuchu! Baterie chraňte před horkem, slunečním zářením 
nebo ohněm. Baterie nikdy nevhazujte do ohně.

 • Hrozí nebezpečí poškození přístroje! Pokud se přístroj nebude delší 
dobu používat, baterie vyjměte.

 • Baterie obsahují chemikálie, proto by se měly likvidovat odpovídajícím 
způsobem. 

1 Otevřete přihrádku na baterie.
2 Vložte 3 baterie AA (nejsou součástí balení) se správnou 

polaritou (+/-) podle označení.
3 Uzavřete přihrádku na baterie.  

Umístění 3
Jednotku lze umístit na rovný povrch, nebo ji v koupelně zavěsit za 
popruh.

Tip

 • Popruh je odnímatelný. 



Nastavit čas
1 Přehrávač vypnete stisknutím tlačítka . 
2 Stiskněte a přidržte tlačítko TIMER/BAND. 

 » Začnou blikat čísla znázorňující hodiny. 
3 Stisknutím tlačítka +/- nastavte hodiny. 
4 Stisknutím tlačítka TIMER/BAND volbu potvrďte. 

 » Začnou blikat čísla znázorňující minuty.
5 Stisknutím tlačítka +/- nastavte minuty. 
6 Stisknutím tlačítka TIMER/BAND volbu potvrďte. 

Zapnutí
1 Stisknutím tlačítka  zapněte rádio.

4 Poslech rádia

Výběr pásma VKV/SV
1 Stisknutím tlačítka  zapněte rádio.
2 Přepínání mezi pásmy VKV/SV provedete stisknutím a podržením 

tlačítka TIMER/BAND. 

Naladění rádiové stanice
1 Stisknutím tlačítka  zapněte rádio.
2 Stisknutím tlačítka TUNE/PRESET spustíte ladění. 

 » Začne blikat hlášení [FM] nebo [MW].
3 Otáčením  po směru či proti směru hodinových ručiček 

nalaďte rádiovou stanici.



4 Volbu potvrďte opětovným stiskem tlačítka TUNE/PRESET. 

Automatické programování rádiových stanic

Poznámka

 • Naprogramovat lze maximálně 20 předvoleb rádiových stanic VKV a 
20 předvoleb rádiových stanic SV.

1 Stisknutím tlačítka  zapněte rádio. 
2 Tlačítko  stiskněte a přidržte po 2 sekundy.

 » Všechny dostupné stanice se naprogramují podle síly příjmu 
vlnového pásma.

 » První naprogramovaná stanice začne automaticky hrát.

Ruční programování rádiových stanic

Poznámka

 • Naprogramovat lze maximálně 20 předvoleb rádiových stanic VKV a 
20 předvoleb rádiových stanic SV.

1 Stisknutím tlačítka  zapněte rádio.
2 Naladění rádiové stanice. 
3 Stiskněte a přidržte tlačítko TUNE/PRESET. 

 » Číslo začne blikat.
4 Otáčením  po směru či proti směru hodinových ručiček 

vyberte číslo předvolby. 
5 Stisknutím tlačítka TUNE/PRESET volbu potvrďte. 
6 Opakováním kroků 2–5 naprogramujete další stanice.



Tip

 • Chcete-li přepsat naprogramovanou stanici, naprogramujte na její 
místo jinou stanici.

Výběr předvolby rádiové stanice
1 Stisknutím tlačítka  zapněte rádio.
2 Stisknutím tlačítka +/- zvolte předvolbu rádiové stanice.

Nastavení časovače vypnutí
Radiobudík je možné nastavit tak, aby se po určité době automaticky 
vypnul.
1 Opakovaným stisknutím tlačítka TIMER/BAND vyberte čas 

(v minutách).
 » Přístroj se po nastaveném časovém období automaticky vypne.

Deaktivace časovače vypnutí:
1 Tlačítko TIMER/BAND tiskněte opakovaně, dokud se neobjeví 

hlášení [OFF] (vypnuto), nebo stiskněte tlačítko .
 » Je-li zapnut časovač, svítí symbol , pokud je časovač vypnut, 

tento symbol zmizí.

5 Informace o výrobku
Poznámka

 • Informace o výrobku jsou předmětem změn bez předchozího 
upozornění.



Tuner

Rozsah ladění VKV: 87,5–108 MHz
SV: 531–1602 KHz

Krok ladění 50 kHz (VKV); 9 kHz (SV)

Počet předvoleb VKV: 20 
SV: 20

Všeobecné údaje

Napájení 3x baterie AA

Maximální výstupní výkon 300 mW

Spotřeba elektrické energie při provozu 100 mW

Rozměry
 – Hlavní jednotka (Š x V x H)

 
155 x 89 x 62 mm

Hmotnost
 – Včetně balení
 – Hlavní jednotka

 
0,41 kg
0,25 kg

6 Řešení problémů
Varování

 • Neodstraňujte kryt zařízení. 

Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte systém sami. 
Jestliže dojde k problémům s tímto přístrojem, zkontrolujte před 
kontaktováním servisu následující možnosti. Pokud problém není vyřešen, 
přejděte na webové stránce společnosti Philips (www.philips.com/support). 



Když budete kontaktovat středisko péče o zákazníky, nezapomeňte 
se ujistit, že výrobek je poblíž a číslo modelu a sériové číslo máte po 
ruce.
Nefunguje napájení
 • Ujistěte se, že je baterie nainstalována správně.
 • Vyměňte vybitou baterii. 

Časovač nefunguje
 • Nastavte správně hodiny.
 • Zapněte časovač.

Bez zvuku
 • Upravte hlasitost.

Nastavení hodin/časovače se vymazalo
 • Vyměňte vybitou baterii. 
 • Znovu nastavte hodiny/časovač.

Jednotka nereaguje
 • Vyjměte baterie a jednotku znovu zapněte.
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