
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
OSAKA 542-8588, Japan

Technické údaje

Rozsah kmitoãtov˘ch pásem
FM (VKV): 87,5 – 108,0 MHz
LW (DV): 148,5 – 285 kHz
MW (SV): 520 – 1610 kHz
SW (KV): 5,9 – 18,0 MHz

Napájení
SíÈové napájení: 230 V, 50 Hz
Pfiíkon: 5 W
Bateriové napájení: 6 V (4 ks baterií R14/LR14, UM-2)
Reproduktor ∅ 10 cm
V˘stupní v˘kon 1,0 W (RMS ... max)
V˘stupní konektor EARPHONE (sluchátko), 3 – 8 Ω
Rozmûry (‰ × v × h) 244 × 142 × 92 mm
Hmotnost 935 g (bez baterií)

Poznámka:
Zmûna technick˘ch parametrÛ vyhrazena bez pfiedchozího 
upozornûní.
Hmotnost a rozmûry jsou pfiibliÏné.

VKV, DV, SV, KV
Pfienosn˘ radiopfiijímaã 

RF-3500
Návod k obsluze

Pfied prvním zapnutím rádia si nejdfiíve prosím proãtûte cel˘ 
tento návod k obsluze.

Poznámka:
• Oznaãení „EB“ na kartonu znamená provedení pfiístroje pro

Velkou Británii.

Dodávané pfiíslu‰enství
SíÈov˘ pfiívod (1 ks)

®

Více informací získáte na adrese:

Panasonic Czech Republic, s.r.o.
Křižíkova 237/36A (Palác Karlín)
186 00  Praha 8

obchodní oddělení: 02-21 71 91 61
technická podpora: 02-21 71 91 92
centrální fax: 02-24 81 98 88
e-mail: info@panasonic.cz
e-mail: pcsserv@panasonic.cz
aktuální info na www.panasonic.cz
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• Není-li pfiístroj del‰í dobu v provozu, nebo je-li napájen pouze ze
sítû, vyjmûte v‰echny baterie, aby nedo‰lo k pfiípadnému po‰ko-
zení pfiístroje vytékajícím elektrolytem z po‰kozené baterie.

• NepouÏívejte ani neumisÈujte pfiístroj do blízkosti zdrojÛ tepla.
Nenechávejte pfiístroj v automobilu zaparkovaném na slunci, 
neboÈ pfii uzavfien˘ch oknech a dvefiích mÛÏe teplota dosáhnout
vysok˘ch hodnot, a mohlo by dojít k deformaci skfiíÀky pfiístroje.

• ChraÀte síÈov˘ pfiívod pfied mechanick˘m po‰kozením, zvlá‰tû
pfied pfiestfiiÏením a zkratováním, a dbejte téÏ na správné pfiipo-
jení, aby nedo‰lo k poÏáru nebo úrazu elektrick˘m proudem.
SíÈov˘ pfiívod pfiíli‰ neoh˘bejte, netahejte za nûj ani jej nenastavujte.

• Pfii vytahování síÈového pfiívodu ze zásuvky netahejte za samotn˘
pfiívod, ale za síÈovou vidlici. Jinak by mohlo dojít k po‰kození 
síÈového pfiívodu, popfi. k úrazu el. proudem.

• Nikdy nezapojujte pfiístroj do sítû v koupelnû, neboÈ je zde zv˘-
‰ené nebezpeãí úrazu el. proudem.

• Pokud pfiístroj nebudete pouÏívat, vytáhnûte síÈov˘ pfiívod ze 
síÈové zásuvky.

Nikdy nenechávejte síÈov˘ pfiívod, kter˘ není zapojen do síÈové 
pfiívodky na pfiístroji, zasunut v zásuvce el. sítû.
V pfiípadû nutnosti sejmutí krytu nutno nejprve vytáhnout vidlici 
síÈového pfiívodu ze zásuvky.

UPOZORNùNÍ:
P¤ÍSTROJ NEVYSTAVUJTE ÚâINKÒM KAPAJÍCÍ NEBO ST¤Í-
KAJÍCÍ VODY, DE·TI ANI VLHKU, NEBOË BY MOHLO DOJÍT
K POÎÁRU âI ÚRAZU ELEKTRICK¯M PROUDEM.

DÛleÏitá upozornûní
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� PouÏití baterií
• NepoÏívejte souãasnû nové a vybité baterie.
• NepouÏívejte souãasnû rÛzné druhy baterií (alkalické s mangano-

v˘mi apod.)
• Pfii vkládání nov˘ch baterií dbejte na správnou polaritu (+) a (–).
• Nepokou‰ejte se baterie dobíjet.
• Pfii del‰í pfiestávce baterie z pfiístroje vyjmûte.
• Pokud je pfiístroj napájen pouze ze sítû, vyjmûte z nûj baterie.
• Baterie nevhazujte do ohnû, nezkratujte je, nenahfiívejte ani nero-

zebírejte.

Zasunutí nástrãky do síÈové pfiívodky 
JelikoÏ dokonalé pfiipojení síÈového pfiívodu závisí na typu pouÏité
pfiívodky, mÛÏe se stát, Ïe ãelní stûna nástrãky nedosedne aÏ na
stûnu pfiístroje. Toto v‰ak není na závadu.

Text k obrázku:
nástrãka           cca 6mm           pfiívodka

A

a b c

A

Postupujte dle bodÛ 1 – 4 na obr. .:
1 Zapnûte pfiístroj stisknutím OPERATION do polohy ON.
2 Pfiepínaãem BAND zvolte pásmo.
3 Knoflíkem TUNING nalaìte stanici.
4 Nastavte tónovou clonu a regulátorem VOLUME hlasi-

tost.
Je-li stanice naladûna, rozsvítí se indikátor TUNING.
Chcete-li pfiístroj vypnout, stisknûte OPERATION.

� Antény 
FM (VKV): VysuÀte teleskopickou anténu na maximální délku a zmû-
nou její délky a polohy nastavte nejlep‰í pfiíjem naladûné stanice.
LW/MW (DV/SV): Ve vût‰inû oblastí poskytuje vestavûná ferritová
anténa dobr˘ pfiíjem na dlouh˘ch (LW) i stfiedních (MW) vlnách.
Vylep‰it pfiíjem lze natáãením celého pfiístroje, jelikoÏ vestavûná 
anténa je smûrová.
SW (KV): VysuÀte plnû teleskopickou anténu a postavte ji kolmo.

E

D

Poslech rozhlasového vysílání D

K ãi‰tûní pfiístroje pouÏívejte such˘ mûkk˘ hadfiík.
Pokud je povrch pfiístroje pfiíli‰ za‰pinûn˘, pouÏijte jemn˘ hadfiík mírnû
navlhãen˘ m˘dlov˘m roztokem nebo jemn˘m saponátem.
NepouÏívejte k ãi‰tûní skfiíÀky pfiístroje benzín nebo rozpou‰tûdla.
ChraÀte pfiístroj pfied nadmûrnou vlhkostí.

• NepouÏívejte k ãi‰tûní ãisticí prostfiedky ve sprejích. Nûkteré spreje
obsahují chemikálie, které by mohly zpÛsobit korozi vnitfiních dílÛ
pfiístroje nebo deformaci skfiíÀky.

V pfiípadû jak˘chkoli problémÛ se obraÈte na autorizovan˘ servis 
nebo konzultujte problém v prodejnû, kde jste pfiístroj zakoupili.

ÚdrÏba
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• Pokud je pfiístroj napájen pouze ze sítû, vyjmûte z nûj baterie.
• Baterie nevhazujte do ohnû, nezkratujte je, nenahfiívejte ani nero-

zebírejte.

Zasunutí nástrãky do síÈové pfiívodky 
JelikoÏ dokonalé pfiipojení síÈového pfiívodu závisí na typu pouÏité
pfiívodky, mÛÏe se stát, Ïe ãelní stûna nástrãky nedosedne aÏ na
stûnu pfiístroje. Toto v‰ak není na závadu.

Text k obrázku:
nástrãka           cca 6mm           pfiívodka

A

a b c

A

Postupujte dle bodÛ 1 – 4 na obr. .:
1 Zapnûte pfiístroj stisknutím OPERATION do polohy ON.
2 Pfiepínaãem BAND zvolte pásmo.
3 Knoflíkem TUNING nalaìte stanici.
4 Nastavte tónovou clonu a regulátorem VOLUME hlasi-

tost.
Je-li stanice naladûna, rozsvítí se indikátor TUNING.
Chcete-li pfiístroj vypnout, stisknûte OPERATION.

� Antény 
FM (VKV): VysuÀte teleskopickou anténu na maximální délku a zmû-
nou její délky a polohy nastavte nejlep‰í pfiíjem naladûné stanice.
LW/MW (DV/SV): Ve vût‰inû oblastí poskytuje vestavûná ferritová
anténa dobr˘ pfiíjem na dlouh˘ch (LW) i stfiedních (MW) vlnách.
Vylep‰it pfiíjem lze natáãením celého pfiístroje, jelikoÏ vestavûná 
anténa je smûrová.
SW (KV): VysuÀte plnû teleskopickou anténu a postavte ji kolmo.

E

D

Poslech rozhlasového vysílání D

K ãi‰tûní pfiístroje pouÏívejte such˘ mûkk˘ hadfiík.
Pokud je povrch pfiístroje pfiíli‰ za‰pinûn˘, pouÏijte jemn˘ hadfiík mírnû
navlhãen˘ m˘dlov˘m roztokem nebo jemn˘m saponátem.
NepouÏívejte k ãi‰tûní skfiíÀky pfiístroje benzín nebo rozpou‰tûdla.
ChraÀte pfiístroj pfied nadmûrnou vlhkostí.

• NepouÏívejte k ãi‰tûní ãisticí prostfiedky ve sprejích. Nûkteré spreje
obsahují chemikálie, které by mohly zpÛsobit korozi vnitfiních dílÛ
pfiístroje nebo deformaci skfiíÀky.

V pfiípadû jak˘chkoli problémÛ se obraÈte na autorizovan˘ servis 
nebo konzultujte problém v prodejnû, kde jste pfiístroj zakoupili.

ÚdrÏba

� PouÏití baterií
• NepoÏívejte souãasnû nové a vybité baterie.
• NepouÏívejte souãasnû rÛzné druhy baterií (alkalické s mangano-

v˘mi apod.)
• Pfii vkládání nov˘ch baterií dbejte na správnou polaritu (+) a (–).
• Nepokou‰ejte se baterie dobíjet.
• Pfii del‰í pfiestávce baterie z pfiístroje vyjmûte.
• Pokud je pfiístroj napájen pouze ze sítû, vyjmûte z nûj baterie.
• Baterie nevhazujte do ohnû, nezkratujte je, nenahfiívejte ani nero-

zebírejte.

Zasunutí nástrãky do síÈové pfiívodky 
JelikoÏ dokonalé pfiipojení síÈového pfiívodu závisí na typu pouÏité
pfiívodky, mÛÏe se stát, Ïe ãelní stûna nástrãky nedosedne aÏ na
stûnu pfiístroje. Toto v‰ak není na závadu.

Text k obrázku:
nástrãka           cca 6mm           pfiívodka

A

a b c

A

Postupujte dle bodÛ 1 – 4 na obr. .:
1 Zapnûte pfiístroj stisknutím OPERATION do polohy ON.
2 Pfiepínaãem BAND zvolte pásmo.
3 Knoflíkem TUNING nalaìte stanici.
4 Nastavte tónovou clonu a regulátorem VOLUME hlasi-

tost.
Je-li stanice naladûna, rozsvítí se indikátor TUNING.
Chcete-li pfiístroj vypnout, stisknûte OPERATION.

� Antény 
FM (VKV): VysuÀte teleskopickou anténu na maximální délku a zmû-
nou její délky a polohy nastavte nejlep‰í pfiíjem naladûné stanice.
LW/MW (DV/SV): Ve vût‰inû oblastí poskytuje vestavûná ferritová
anténa dobr˘ pfiíjem na dlouh˘ch (LW) i stfiedních (MW) vlnách.
Vylep‰it pfiíjem lze natáãením celého pfiístroje, jelikoÏ vestavûná 
anténa je smûrová.
SW (KV): VysuÀte plnû teleskopickou anténu a postavte ji kolmo.

E

D

Poslech rozhlasového vysílání D

K ãi‰tûní pfiístroje pouÏívejte such˘ mûkk˘ hadfiík.
Pokud je povrch pfiístroje pfiíli‰ za‰pinûn˘, pouÏijte jemn˘ hadfiík mírnû
navlhãen˘ m˘dlov˘m roztokem nebo jemn˘m saponátem.
NepouÏívejte k ãi‰tûní skfiíÀky pfiístroje benzín nebo rozpou‰tûdla.
ChraÀte pfiístroj pfied nadmûrnou vlhkostí.

• NepouÏívejte k ãi‰tûní ãisticí prostfiedky ve sprejích. Nûkteré spreje
obsahují chemikálie, které by mohly zpÛsobit korozi vnitfiních dílÛ
pfiístroje nebo deformaci skfiíÀky.

V pfiípadû jak˘chkoli problémÛ se obraÈte na autorizovan˘ servis 
nebo konzultujte problém v prodejnû, kde jste pfiístroj zakoupili.

ÚdrÏba



D B
C

D B
C

D B
C

D B
C



➀ Vypínaã (OPERATION)
➁ Indikátor naladûní (TUNING)
➂ Knoflík ladûní (TUNING)
➃ Pfiepínaã tónové clony (TONE)
➄ Regulátor hlasitosti (VOLUME)
➅ Indikátor hlasitosti (VOLUME)
➆ Pfiepínaã kmitoãtov˘ch pásem (BAND)
➇ Indikátory kmitoãtov˘ch pásem (FM, LW, MW, SW)
➈ Konektor pro pfiipojení sluchátka (EARPHONE)
➉ SíÈová pfiívodka (AC IN)

� PouÏití sluchátka (není pfiiloÏeno)
SniÏte hlasitost. Do konektoru pro sluchátko ➈ zasuÀte kolík slu-
chátka.
• Abyste pfiede‰li pfiípadnému po‰kození sluchu, pfii del‰ím poslechu

udûlejte pfiestávku.
• Pfii zapojení konektoru sluchátek do konektoru na pfiístroji se 

automaticky odpojí vestavûn˘ reproduktor.

Rozmístûní ovládacích prvkÛ B

Napájení ze sítû

Pfiipojte dodávan˘ síÈov˘ pfiívod do pfiívodky (AC IN) na pfiístroji
a vidlici pak zasuÀte do síÈové zásuvky.
• Provedení síÈového pfiívodu a zásuvky je v rÛzn˘ch zemích odli‰né.

Vypínaã (OPERATION) neodpojuje pfiístroj od sítû, ani kdyÏ je 
vypnut˘ do polohy „OFF“.

Napájení z baterií

VloÏte do prostoru pro baterie ãtyfii baterie R14/LR14 (UM-2, 
nejsou pfiiloÏeny) v pofiadí podle obr. 0 v orig. a odpojte síÈov˘ pfiívod
od síÈové pfiívodky AC IN.
• KdyÏ jsou baterie slabé, je zvuk zkreslen˘ a hlasitost klesá.

V takovém pfiípadû vymûÀte v‰echny baterie za nové.

Vyjmutí baterií
Zatlaãte baterii ã. 4 smûrem k minus      pólu a vyjmûte jej z pfiístroje.

Zdroje napájení C

–

➀ Vypínaã (OPERATION)
➁ Indikátor naladûní (TUNING)
➂ Knoflík ladûní (TUNING)
➃ Pfiepínaã tónové clony (TONE)
➄ Regulátor hlasitosti (VOLUME)
➅ Indikátor hlasitosti (VOLUME)
➆ Pfiepínaã kmitoãtov˘ch pásem (BAND)
➇ Indikátory kmitoãtov˘ch pásem (FM, LW, MW, SW)
➈ Konektor pro pfiipojení sluchátka (EARPHONE)
➉ SíÈová pfiívodka (AC IN)

� PouÏití sluchátka (není pfiiloÏeno)
SniÏte hlasitost. Do konektoru pro sluchátko ➈ zasuÀte kolík slu-
chátka.
• Abyste pfiede‰li pfiípadnému po‰kození sluchu, pfii del‰ím poslechu

udûlejte pfiestávku.
• Pfii zapojení konektoru sluchátek do konektoru na pfiístroji se 

automaticky odpojí vestavûn˘ reproduktor.

Rozmístûní ovládacích prvkÛ B

Napájení ze sítû

Pfiipojte dodávan˘ síÈov˘ pfiívod do pfiívodky (AC IN) na pfiístroji
a vidlici pak zasuÀte do síÈové zásuvky.
• Provedení síÈového pfiívodu a zásuvky je v rÛzn˘ch zemích odli‰né.

Vypínaã (OPERATION) neodpojuje pfiístroj od sítû, ani kdyÏ je 
vypnut˘ do polohy „OFF“.

Napájení z baterií

VloÏte do prostoru pro baterie ãtyfii baterie R14/LR14 (UM-2, 
nejsou pfiiloÏeny) v pofiadí podle obr. 0 v orig. a odpojte síÈov˘ pfiívod
od síÈové pfiívodky AC IN.
• KdyÏ jsou baterie slabé, je zvuk zkreslen˘ a hlasitost klesá.

V takovém pfiípadû vymûÀte v‰echny baterie za nové.

Vyjmutí baterií
Zatlaãte baterii ã. 4 smûrem k minus      pólu a vyjmûte jej z pfiístroje.

Zdroje napájení C

–

➀ Vypínaã (OPERATION)
➁ Indikátor naladûní (TUNING)
➂ Knoflík ladûní (TUNING)
➃ Pfiepínaã tónové clony (TONE)
➄ Regulátor hlasitosti (VOLUME)
➅ Indikátor hlasitosti (VOLUME)
➆ Pfiepínaã kmitoãtov˘ch pásem (BAND)
➇ Indikátory kmitoãtov˘ch pásem (FM, LW, MW, SW)
➈ Konektor pro pfiipojení sluchátka (EARPHONE)
➉ SíÈová pfiívodka (AC IN)

� PouÏití sluchátka (není pfiiloÏeno)
SniÏte hlasitost. Do konektoru pro sluchátko ➈ zasuÀte kolík slu-
chátka.
• Abyste pfiede‰li pfiípadnému po‰kození sluchu, pfii del‰ím poslechu

udûlejte pfiestávku.
• Pfii zapojení konektoru sluchátek do konektoru na pfiístroji se 

automaticky odpojí vestavûn˘ reproduktor.

Rozmístûní ovládacích prvkÛ B

Napájení ze sítû

Pfiipojte dodávan˘ síÈov˘ pfiívod do pfiívodky (AC IN) na pfiístroji
a vidlici pak zasuÀte do síÈové zásuvky.
• Provedení síÈového pfiívodu a zásuvky je v rÛzn˘ch zemích odli‰né.

Vypínaã (OPERATION) neodpojuje pfiístroj od sítû, ani kdyÏ je 
vypnut˘ do polohy „OFF“.

Napájení z baterií

VloÏte do prostoru pro baterie ãtyfii baterie R14/LR14 (UM-2, 
nejsou pfiiloÏeny) v pofiadí podle obr. 0 v orig. a odpojte síÈov˘ pfiívod
od síÈové pfiívodky AC IN.
• KdyÏ jsou baterie slabé, je zvuk zkreslen˘ a hlasitost klesá.

V takovém pfiípadû vymûÀte v‰echny baterie za nové.

Vyjmutí baterií
Zatlaãte baterii ã. 4 smûrem k minus      pólu a vyjmûte jej z pfiístroje.

Zdroje napájení C

–

➀ Vypínaã (OPERATION)
➁ Indikátor naladûní (TUNING)
➂ Knoflík ladûní (TUNING)
➃ Pfiepínaã tónové clony (TONE)
➄ Regulátor hlasitosti (VOLUME)
➅ Indikátor hlasitosti (VOLUME)
➆ Pfiepínaã kmitoãtov˘ch pásem (BAND)
➇ Indikátory kmitoãtov˘ch pásem (FM, LW, MW, SW)
➈ Konektor pro pfiipojení sluchátka (EARPHONE)
➉ SíÈová pfiívodka (AC IN)

� PouÏití sluchátka (není pfiiloÏeno)
SniÏte hlasitost. Do konektoru pro sluchátko ➈ zasuÀte kolík slu-
chátka.
• Abyste pfiede‰li pfiípadnému po‰kození sluchu, pfii del‰ím poslechu

udûlejte pfiestávku.
• Pfii zapojení konektoru sluchátek do konektoru na pfiístroji se 

automaticky odpojí vestavûn˘ reproduktor.

Rozmístûní ovládacích prvkÛ B

Napájení ze sítû

Pfiipojte dodávan˘ síÈov˘ pfiívod do pfiívodky (AC IN) na pfiístroji
a vidlici pak zasuÀte do síÈové zásuvky.
• Provedení síÈového pfiívodu a zásuvky je v rÛzn˘ch zemích odli‰né.

Vypínaã (OPERATION) neodpojuje pfiístroj od sítû, ani kdyÏ je 
vypnut˘ do polohy „OFF“.

Napájení z baterií

VloÏte do prostoru pro baterie ãtyfii baterie R14/LR14 (UM-2, 
nejsou pfiiloÏeny) v pofiadí podle obr. 0 v orig. a odpojte síÈov˘ pfiívod
od síÈové pfiívodky AC IN.
• KdyÏ jsou baterie slabé, je zvuk zkreslen˘ a hlasitost klesá.

V takovém pfiípadû vymûÀte v‰echny baterie za nové.

Vyjmutí baterií
Zatlaãte baterii ã. 4 smûrem k minus      pólu a vyjmûte jej z pfiístroje.

Zdroje napájení C

–




