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1	 Dôležité

Bezpečnosť
• Prečítajte si tieto pokyny.
• Dbajte na všetky varovania.
• Dodržiavajte všetky pokyny.
• Nepoužívajte toto zariadenie v blízkosti 

vody.
• Neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako 

sú radiátory, tepelné regulátory, kachle či 
iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré 
produkujú teplo. 

• Používajte len nástavce/príslušenstvo 
špecifikované výrobcom.

• Všetky opravy zverte do rúk 
kvalifikovanému servisnému personálu. 
Oprava je potrebná, ak bolo zariadenie 
akýmkoľvek spôsobom poškodené, 
napríklad ak bola na zariadenie vyliata 
tekutina alebo do zariadenia spadol 
nejaký predmet, zariadenie bolo vystavené 
dažďu alebo vlhkosti alebo ak zariadenie 
nefunguje správne, prípadne po páde 
zariadenia.

• UPOZORNENIE pre používanie batérie – 
Aby nedošlo k vytečeniu batérie, ktoré by 
mohlo spôsobiť poranenie osôb, škody na 
majetku alebo poškodenie zariadenia: 
• Všetky batérie nainštalujte správne, 

s orientáciou pólov + a – podľa 
vyznačenia na zariadení. 

• Nemiešajte batérie (staré a nové alebo 
uhlíkové a alkalické atď.).

• Keď sa zariadenie dlhšiu dobu 
nepoužíva, vyberte batérie.

• Batérie (súprava batérií alebo vstavané 
batérie) nesmú byť vystavené zdrojom 
nadmerne vysokej teploty, ako je napríklad 
slnečné žiarenie, oheň alebo podobné 
zdroje tepla.

• Zariadenie nesmie byť vystavené 
kvapkajúcej ani striekajúcej kvapaline. 

• Neumiestňujte na zariadenie žiadne 
nebezpečné predmety (napr. predmety 
naplnené kvapalinou, zapálené sviečky). 

Upozornenie
Akékoľvek zmeny alebo modifikácie vykonané 
na tomto zariadení, ktoré nie sú výslovne 
schválené spoločnosťou Gibson Innovations, 
môžu anulovať oprávnenie používateľa 
obsluhovať toto zariadenie.

Poznámka	pre	Európsku	úniu

 
Spoločnosť Woox Innovations týmto vyhlasuje, 
že tento produkt spĺňa základné požiadavky a 
ostatné príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/
ES. 

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

 
Keď sa na produkte nachádza symbol 
prečiarknutého koša s kolieskami, znamená 
to, že sa na tento produkt vzťahuje Európska 
smernica 2002/96/ES.
Informujte sa o miestnom systéme 
separovaného zberu elektrických 
a elektronických zariadení.
Dodržiavajte miestne predpisy a nevyhadzujte 
použité zariadenia do bežného domového 
odpadu. Správnou likvidáciou použitého 
zariadenia pomôžete znížiť možné negatívne 
následky na životné prostredie a ľudské zdravie.
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Produkt obsahuje batérie, ktoré na základe 
Európskej smernice 2006/66/ES nemožno 
likvidovať spolu s bežným domovým 
odpadom.Informujte sa o miestnych predpisoch 
týkajúcich sa separovaného zberu batérií, 
pretože správnou likvidáciou pomôžete znížiť 
negatívne následky na životné prostredie 
a ľudské zdravie.

Symbol	zariadenia	triedy	Class	II

 
Tento symbol znamená, že jednotka je vybavená 
dvojitým systémom izolácie.

Informácie	týkajúce	sa	životného	prostredia
Všetky nepotrebné baliace materiály boli 
vynechané. Snažili sme sa o dosiahnutie 
jednoduchého rozdelenie balenia do troch 
materiálov: kartón (škatuľa), polystyrénová pena 
(vypodloženie) a polyetylén (vrecká, ochranná 
penová pokrývka). 
Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré je 
možné v prípade roztriedenia špecializovanou 
spoločnosťou recyklovať a opakovane použiť. 
Dodržiavajte miestne nariadenia týkajúce sa 
likvidácie obalových materiálov, vybitých batérií 
a starého vybavenia.

Poznámka

 • Typový štítok sa nachádza na spodnej strane zariadenia.
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2 Vaše prenosné 
rádio

Blahoželáme Vám ku kúpe a vítame Vás medzi 
používateľmi produktov spoločnosti Philips. 
Aby ste mohli využiť všetky výhody podpory 
poskytovanej spoločnosťou Philips, zaregistrujte 
svoj produkt na lokalite www.philips.com/
support.

Obsah balenia
Skontrolujte a identifikujte obsah balenia:
• Hlavná jednotka
• Napájací adaptér
• Návod na používanie

Úvod
Toto zariadenie vám umožňuje:
• sledovať čas,
• počúvať vysielanie rozhlasových staníc v 

pásme FM/MW/LW,
• nastaviť časovač,
• prehrávať zvuk z externého zariadenia.• 
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Hlavná	jednotka	-	prehľad

 
a 

• Zapnutie rádia alebo prepnutie do 
pohotovostného režimu.

b SRC
• Výber zdroja: FM/MW/LW TUNER 

alebo AUDIO IN.

b

c

e
f

g

h

i

a

d

k

l

j

c SCAN/PROG
• Programovanie predvolieb 

rozhlasových staníc. 
• Automatické vyhľadanie a uloženie 

rozhlasových staníc. 
• Nastavenie času v pohotovostnom 

režime.

d 1 – 5+
• Nastavenie alebo výber predvolenej 

rozhlasovej stanice. 
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e TIMER
• Nastavenie časovača varenia.

f - VOL +
• Nastavenie hlasitosti. 

g Otočný	ovládač
• Naladenie rozhlasovej stanice. 
• Nastavenie počtu hodín/minút.

h Panel displeja
• Zobrazenie informácií o čase/

rozhlasovej stanici.

i AUDIO	IN
• Vstupný zvukový konektor pre 

pripojenie externého zvukového 
zariadenia.

j Priečinok	na	batérie

k AC	5	V	~	1	A
• Sieťový napájací konektor pre dodaný 

sieťový AC adaptér.

l Anténa
• Zlepšenie príjmu rozhlasového signálu. 
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3 Úvodné pokyny
Výstraha

 • Používanie iných ovládacích prvkov alebo vykonávanie 
úprav a iných postupov, než sú uvedené v tomto 
dokumente, môže mať za následok vystavenie sa 
nebezpečnému žiareniu alebo zapríčiniť nebezpečnú 
prevádzku.

Vždy postupujte podľa poradia pokynov v tejto 
kapitole.

Inštalácia	batérie
Výstraha

 • Nebezpečenstvo explózie! Batérie odkladajte mimo 
dosahu zdrojov tepla, slnečného žiarenia a ohňa. Nikdy 
nevhadzujte batérie do ohňa.

 • Nebezpečenstvo poškodenia produktu! Keď zariadenie 
po dlhšiu dobu nepoužívate, vyberte z neho batériu.

 • Batérie obsahujú chemické látky, a preto si vyžadujú 
náležitú likvidáciu.

1 Otvorte priečinok na batérie.
2 Vložte 4 x 1,5 V batérie typu R14/C CELL/

UM2 (nie sú súčasťou balenia) so správnou 
polaritou (+/-) podľa označenia.

3 Zatvorte priečinok na batérie.

  

Tip

 • Keď je hlavná jednotka napájaná z batérií, po každej 
vykonanej činnosti sa podsvietenie rozsvieti na 5 
sekúnd.

Pripojenie napájania
Výstraha

 • Nebezpečenstvo poškodenia produktu! Skontrolujte, 
či napätie zdroja napájania zodpovedá napätiu 
vyznačenému na zadnej alebo spodnej strane tohto 
zariadenia.

 • Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom! Pri 
odpájaní sieťového kábla striedavého prúdu vždy 
vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Nikdy neťahajte za kábel.

Priložený sieťový kábel AC pripojte ku: 
• konektoru AC	5	V	~	1	A na hlavnej 

jednotke.
• elektrickej zásuvky.

  
Nastavenie	hodín

1 V pohotovostnom režime stlačte a dve 
sekundy podržte tlačidlo SCAN/PROG.
 » Začne blikať položka [24H] alebo 

[12H].

2 Pootočením otočného	ovládača nastavte 
formátu času.

3 Nastavenie potvrďte stlačením otočného	
ovládača.
 » Začnú blikať číslice hodín. 
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4 Otočením otočného	ovládača nastavte 
hodinu.

5 Nastavenie potvrďte stlačením otočného	
ovládača.
 » Začnú blikať číslice minút.

6 Otočením otočného	ovládača nastavte 
minúty.

7 Nastavenie potvrďte stlačením otočného	
ovládača.

Zapnutie
Stlačením tlačidla  zapnite rádio.
 » Rádio sa prepne na naposledy vybraný 

zdroj.
• Opätovným stlačením tlačidla  

prepnete rádio do pohotovostného 
režimu.

 » Na paneli sa zobrazia hodiny (ak sú 
nastavené).
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4	 Počúvanie	rádia

Výber	vlnového	pásma	FM/
MW/LW

1 Stlačením tlačidla  zapnite rádio.
2 Stlačením tlačidla SRC vyberte pásmo FM, 

MW alebo LW vlnového pásma. 

Naladenie	rozhlasovej	stanice
Naladenie	rozhlasovej	stanice:
V FM/MW/LW režime otočte rýchle otočný	
ovládač. 
 » Rádio automaticky naladí stanicu so silným 

signálom.
Manuálne	naladenie	rozhlasovej	stanice:
V FM/MW/LW režime otočte otočný	ovládač, 
až kým dosiahne požadovanú rozhlasovú 
stanicu.

Automatické	programovanie	
rozhlasových	staníc

Poznámka

 • Môžete naprogramovať maximálne 10 predvolených 
rozhlasových staníc vysielaných v pásme FM, 10 
predvolených staníc vysielaných v pásme MW a 10 
predvolených rozhlasových staníc vysielaných v pásme 
LW.

1 Stlačením tlačidla  zapnite rádio. 
2 V režime FM/MW/LW stlačte a 2 sekundy 

podržte tlačidlo SCAN/PROG.
 » Všetky dostupné stanice sa 

naprogramujú v poradí podľa sily 
signálu vlnového pásma.

 » Prvá naprogramovaná rozhlasová 
stanica sa začne automaticky vysielať.

Ručné	programovanie	
rozhlasových	staníc

Poznámka

 • Môžete naprogramovať maximálne 10 predvolených 
rozhlasových staníc vysielaných v pásme FM, 10 
predvolených staníc vysielaných v pásme MW a 10 
predvolených rozhlasových staníc vysielaných v pásme 
LW.

1 Stlačením tlačidla  zapnite rádio.
2 V režime FM/MW/LW otočte otočný	

ovládač a nalaďte rozhlasovú stanicu. 
3 Stlačte tlačidlo SCAN/PROG. 

 » Číslo predvoľby začne blikať.

4 Otáčaním otočného ovládača vyberte číslo 
predvoľby.

5 Nastavenie potvrďte stlačením ovládača. 
6 Ďalšie stanice naprogramujte opakovaním 

bodov 2 – 5.

Tip

 • Ak chcete naprogramovanú stanicu prepísať, uložte na 
jej miesto inú stanicu.

Výber	predvoľby	rozhlasovej	
stanice

1 Stlačením tlačidla  zapnite rádio.
2 V režime FM/MW/LW stlačte tlačidlo 

1 – 5+ na výber predvolenej rozhlasovej 
stanice.
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Tip

 • Ak chcete vybrať číslo predvoľby 6 – 10, stlačte najprv 
číselné tlačidlo 5+ a potom stlačte ostatné príslušné 
číselné tlačidlá (napríklad ak chcete vybrať predvoľbu 6, 
stlačte tlačidlo 5+ a 1).
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5	 Ďalšie	funkcie

Nastavte	časovač	varenia	
(odpočítavací	časovač)
Môžete nastaviť dobu, po ktorej rádio zapípa.

Poznámka

 • Pred nastavením budíka nastavte hodiny na aktuálny čas.

1 Stlačte tlačidlo TIMER.
 » Začnú blikať číslice hodín.

2 Otočením otočného	ovládača nastavte 
hodinu. 

3 Nastavenie potvrďte stlačením otočného	
ovládača.
 » Začnú blikať číslice minút.

4 Otočením otočného	ovládača nastavte 
minúty. 

5 Nastavenie potvrďte stlačením otočného	
ovládača.
 » Po uplynutí nastaveného času zaznie 

pípanie budíka a bliká. 
Ak	chcete	zastaviť	časovač	varenia
Stlačením tlačidla TIMER vypnete budík.
 » Rádio sa naladí na naposledy zvolenú 

rozhlasovú stanicu a  prestane blikať.
Vynulovanie	časovača	varenia
3 sekundy podržte stlačené tlačidlo TIMER.

 »  sa prestane zobrazovať na paneli 
displeja.

Prehrávanie zvuku z 
externého zariadenia
Pomocou tohto rádia môžete počúvať aj obsah 
prehrávaný z externého zariadenia.

1 Audio kábel zapojte do:
• zásuvke AUDIO	IN na rádiu.
• zásuvke pre slúchadlá na externom 

zariadení.
2 Stlačením tlačidla  zapnite rádio.
3 Opakovaným stláčaním tlačidla SRC 

vyberte režim AUDIO IN.
4 Spustite prehrávanie v externom zariadení 

(pozrite si návod na jeho používanie).

Nastavenie	úrovne	hlasitosti
Počas prehrávania stlačením tlačidla +/- zvýšte/
znížte úroveň hlasitosti.



12 SK

6	 Informácie	o	
výrobku
Poznámka

 • Informácie o výrobku sa môžu zmeniť bez 
predchádzajúceho upozornenia.

Rádioprijímač

Rozsah ladenia FM: 87,5 – 108 MHz
MW: 531 – 1602 kHz 
LW: 153 – 279 kHz

Ladiaca mriežka 50 kHz (FM), 9 kHz (MW), 3 
kHz (LW)

Počet 
predvolieb

FM: 10 
MW: 10
LW: 10

Celkové 
harmonické 
skreslenie

< 3 %

Všeobecné

Zdroj napájania AC Model: EML412511VD
Vstup: 220 – 240 V~, 
50/60 Hz 20 mA
Výstup: AC 5V, 1 A

Batérie 4 x batérie typu C
Maximálny výstupný 
výkon

1,2 W

Prevádzková 
spotreba energie

5 W

AUDIO IN 650 mV RMS
Rozmery
 – Hlavná jednotka 
(Š x V x H)

242,3 x 161 x 72,3 mm

Hmotnosť
 - S obalom
 - Hlavná jednotka

1,4 kg
0,77 kg
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7 Riešenie 
problémov

Varovanie

 • Nikdy neodstraňujte kryt tohto zariadenia.

Aby ste zachovali záruku, nikdy sa sami 
nepokúšajte opravovať systém. 
Ak sa pri používaní tohto zariadenia vyskytne 
nejaký problém, skôr než sa obrátite na servisné 
stredisko, vyskúšajte nasledujúce riešenia. Ak sa 
problém neodstráni, prejdite na webovú lokalitu 
spoločnosti Philips (www.philips.com/support). 
Ak sa rozhodnete obrátiť na spoločnosť Philips, 
okrem zariadenia si pripravte aj číslo modelu a 
sériové číslo.

Žiadne	napájanie
• Uistite sa, že napájací kábel je bezpečne 

pripojený.
• Uistite sa, že je napájací kábel pod prúdom.
• Uistite sa, že sú batérie správne vložené.

Žiadny	zvuk
 • Nastavte hlasitosť.

Nastavenia	hodín/časovača	vymazané
 • Vymeňte batériu.
 • Došlo k výpadku napájania alebo k 

odpojeniu sieťovej zástrčky. 
 • Opätovne nastavte hodiny/časovač.

Zariadenie nereaguje
 • Vyberte a vložte batérie a znova zapnite 

zariadenie. 
 • Odpojte a znovu pripojte sieťovú zástrčku, 

potom zariadenie opäť zapnite.
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