Registreerige oma toode ja saage tuge

www.philips.com/welcome

Külastage Philipsit internetis:
http://www.philips.com

Eestikeelne kasutusjuhend

AD 712

SISUKORD

8. MÄRKUSED

1 Oluline ..................................3
2 Teie ühilduv meelelahutussüsteem 4
Tutvustus ................................................4
Mis on karbis? ........................................4
Ülevaade baasüksusest ...........................5

3 Alustamine .............................6

See seade on vastavuses Euroopa Liidu
raadiointerferentsi nõuetega.
Kõik muudatused ja modifikatsioonid, mis
pole Philips Consumer Lifestyle poolt heaks
kiidetud võivad võtta kasutajalt õiguse seda
seadet kasutada.

Vooluga ühendamine ..............................6
Kellaaja sünkroniseerimine
iPodi/iPhone'iga ......................................6

4 iPodi/iPhone'i taasesitamine .......7
Ühilduvad iPodid/iPhone'id .....................7
Audio kuulamine iPodilt/iPhone'ist..........7
iPodi/iPhone'i eemaldamine....................7
iPodi/iPhone'i laadimine..........................7
Helitugevuse muutmine ..........................7

5 Teised funktsioonid ...................8
Audio taasesitamine väliselt allikalt .........8

“Made for iPod“ ja “Made for iPhone“
tähendavad, et see seade on spetsiaalselt
disainitud, et olla ühilduv vastavalt iPodi või
iPhone'iga ja on sertifitseeritud arendaja
poolt, et vastata Apple sooritusstandarditele.
Apple ei vastuta selle seadme funktsioonide
ega selle vastavuse eest ohutuse ja
seadusandlike standarditega. Palun pange
tähele, et selle lisaseadme kasutamine iPodi
või iPhone'iga võib mõjutada juhtmevaba
ühenduse toimimist.

6 Tooteinfo ...............................9
Tehnilised andmed ..................................9

Teie toode sisaldab patareisid, mis on
vastavuses Euroopa Direktiiviga 2006/66/EC.
Neid patareisid ei tohi ära visata tavalise
olmeprügiga. Palun informeerige ennast
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7. PROBLEEMIDE LAHENDAMINE
Hoiatus
H

Ärge kunagi eemaldage seadme
kesta.

Ärge kunagi püüdke seadet ise parandada, kui
soovite, et garantii ei kaotaks kehtivust.
Kui teil tekib seadet kasutades probleeme,
kontrollige alljärgnevaid punkte enne
teeninduse palumist. Kui probleem jääb
lahenduseta, minge Philipsi veebilehele
(www.philips.com/welcome). Kontakteerudes
Philipsiga hoidke seade, mudeli ja
seerianumber läheduses.

Pole voolu
H

H

Kontrollige, et voolujuhe oleks korralikult
ühendatud.

H

Lugege neid juhiseid.

H

Järgige kõiki juhiseid.

H

H

H

H

H

Kontrollige, kas vooluvõrgus on voolu.

Pole heli
H

1. OLULINE

H

Muutke helitugevust.

Seade ei reageeri
H

Ühendage seade lahti ja taasühendage
vahelduvvool pistikust, seejärel lülitage
seade jälle sisse.

H

H

H
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Ärge katke ventilatsiooniavasid.
Paigaldage vastavalt tootjapoolsetele
juhistele.
Ärge paigaldage ühegi kuumusallika
lähedusse, näiteks radiaatorid, ahjud ja
teised seadmed (kaasa arvatud
võimendid), mis toodavad soojust.
Kaitske voolujuhet pealeastumiste ja
pigistamise eest, eriti pistikute,
pistikupesa ja seadmest väljumise koha
juurest.
Kasutage vaid tootja poolt lubatud
lisaseadmeid/lisasid.
Ühendage see seade vooluvõrgust välja
äikesetormide ajal ja kui te ei plaani seadet
pika perioodi jooksul kasutada.
Jätke kõik hooldustööd kvalifitseeritud
teenindajatele. Teenindust on vaja, kui
seade on kahjustunud ükskõik millisel
viisil, näiteks kui voolujuhe või voolupistik
on kahjustunud, seadmesse on vedelikku
pritsitud või esemeid kukkunud, seade on
olnud vihma käes või niiskuses, ei
funktsioneeri normaalselt või on maha
kukkunud.
Seadet peab kaitsma tilkumise ja
pritsmete eest.
Ärge asetage ohuallikaid seadmele
(näiteks vedelikega täidetud esemed,
põlevad küünlad).
Kui kasutate voolupistikut või seadme
ühendust väljalülitamiseks, jääb
väljalülitamiseks kasutatud seade
töövalmis olekusse.
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2. TEIE ÜHILDUV MEELELAHUTUSSÜSTEEM

6. TOOTEINFO

Õnnitleme teid ostu puhul ja tere tulemast
Philipsisse!
Saamaks täit tuge, mida Philips pakub,
registreerige oma toode aadressil
www.philips.com/welcome.

Märkus
H

Tooteinfot võidakse muuta sellest ette
teatamata.

Tutvustus

Tehnilised andmed

Selle seadmega saate nautida audiot
iPodilt/iPhone'ilt või väliselt seadmelt.

Võimendi

Mis on karbis?
Kontrollige ja tehke kindlaks oma pakendi
sisu:
H

Baasüksus.

H

Vooluadapter.

H

Kiire alguse juhend.

H

Ohutusleht.

Hinnanguline väljundvõimsus ..........20W RMS

Üldine informatsioon
Vahelduvvool
..............................Mudel: AS190-100-AE180;
Sisend: 100-240V~, 50/60Hz, 0.7A;
Väljund: 10V ===1.8A
Töötades voolutarbivus ..........................<12W
Ooteolekus voolutarbivus .........................<2W
Maksimaalne iPod/iPhone laadimine ...5 V, 1 A
Mõõtmed
- Baasüksus ....................290 x 158 x 133 mm
Kaal
- Pakendiga ..........................................2.02 kg
- Baasüksus .........................................1.47 kg
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5. TEISED FUNKTSIOONID
Audio taasesitamine väliselt
allikalt

… TEIE ÜHILDUV MEELELAHUTUSSÜSTEEM
Ülevaade baasüksusest

Saate kuulata audiot välisest allikast läbi selle
seadme.
1. Ühendage MP3 link kaabel (pole kaasas):
H

MP3-LINK pesasse.

H

Välise seadme kõrvaklappide pesasse.

2. Taasesitage lugusid välisel seadmel
(vaadake välise seadme kasutusjuhendit).

Unetaimeri määramine
See seade saab automaatselt välja lülituda
pärast eelmääratud aja möödumist.
Vajutage SLEEP korduvalt, et valida une
taimeri periood (minutites).
Unetaimeri välja lülitamiseks vajutage SLEEP
korduvalt kuni kuvatakse OFF (väljas).

Ekraani ereduse muutmine
Vajutage korduvalt, et valida erinevaid
ereduse astmeid.

1.

5. SLEEP
H

Muudab ekraani eredust.

H

Määrab aega ja ajaformaati.

2. ]
H

Alustab/peatab taasesituse.

3. iPodi/iPhone'i pesa

H

Määrab unetaimeri.

6. MP3 LINK
H

Välise audioseadme ühendus.

7. DC IN
H

Vooluühendus.

4. VOLUME +/-

8

H

Muudab helitugevust.

H

Muudab ajaformaati ja aega.
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3. ALUSTAMINE
Järgige selle peatüki juhiseid alati õiges
järjekorras.

Vooluga ühendamine
Ettevaatust
H

H

Toote kahjustumise oht! Kontrollige,
et voolunäitajad oleksid vastavuses
nendega, mis on trükitud toote taha
või allossa.
Elektriðoki oht! Kui ühendate
vooluvõrgust voolujuhtme välja,
tõmmake seda alati pistiku
lähedusest. Ärge kunagi tõmmake
juhtmest.

Hoiatus
H

Tulekahju ja elektriðoki riski
vähendamiseks, kaitske seadet vihma
ja niiskuse eest.

4. IPODI/IPHONE'I TAASESITAMINE
Kellaaja sünkroniseerimine
iPodi/iPhone'iga

Saate selle seadmega nautida audiot
iPodilt/iPhone'ilt.

Kui seade on ühendatud vooluvõrguga ja
iPod/iPhone on ühendatud, sünkroniseerib
seade kellaaja iPodi/iPhone'iga automaatselt.
9 Kellaaeg salvestatakse seadmesse
ning see jääb alles isegi siis, kui
iPod/iPhone ühendatakse seadmest
lahti.

Ühilduvad iPodid/iPhone'id

Ajaformaadi seadistamine
1. Vajutage ja hoidke 2 sekundit .
9 [12H] või [24H] kuvatakse.
2. Vajutage VOLUME +/- korduvalt, et valida
12- või 24-tunni formaat.
3. Vajutage

, et kinnitada.

Seade toetab neid iPodi/iPohone'i mudeleid:
H

iPod touch (1., 2., 3., ja 4. põlvkond)

H

iPod classic

H

iPod videoga

H

iPod nano (1., 2., 3., 4., 5., ja 6. põlvkond)

H

iPod värvilise ekraaniga

H

iPhone 4

H

iPhone 3GS

H

iPhone 3G

H

iPhone

iPodi/iPhone'i eemaldamine
Tõmmake iPod/iPhone pesast välja.

iPodi/iPhone'i laadimine
Kui seade on vooluvõrguga ühendatud, siis
laetakse ühenduses olevat iPodi/iPhone'i.

Helitugevuse muutmine
Helitugevuse muutmiseks vajutage
VOLUME+/- korduvalt.

Audio kuulamine
iPodilt/iPhone'ist
1. Asetage iPod/iPhone pesale.

Ühendage vooluadapter:
H

DC IN pesasse seadme tagaosas.

H

Voolupistikusse.

2. Taasesitage audiot iPodilt/iPhone'ilt.

Nõuanne
H

Nõuanne
H
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Tüüpplaat asub seadme allosas.

H

Taasesituse peatamiseks/jätkamiseks,
vajutage ].
iPodi/iPhone'i reþiimis, kui ühendatud
on väline audio allikas, lülitub seade
MP3 Link reþiimile.
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