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1. Oluline
Hoiatus
yy Ärge kunagi eemaldage seadme kesta.
yy Ärge kunagi määrige ühtegi seadme osa.
yy Ärge kunagi asetage seadet teiste elektriliste
seadmete peale.
yy Hoidke seade eemal otsesest päikesevalgusest,
leekidest ja kuumusest.
yy Veenduge, et seadme ümber on ventilatsiooniks
piisavalt vaba ruumi.
yy Patareide kasutamise HOIATUS – selleks, et vältida
patareide lekkimist, mis võib põhjustada vigastusi
inimestele, kahjustada vara või kahjustada seadet:
yy Paigaldage patareid õigesti, jälgige seadmele
märgitud + ja – märkeid.
yy Ärge kasutage samaaegselt erinevat tüüpi
patareisid (vanu ja uusi või süsinik ja leeliseline
jne.).
yy Eemaldage patareid, kui seadet ei kasutata
pikemat aega.
yy Patareisid ei tohi jätta liigse kuumuse kätte
nagu päikesevalgus, leegid vms.
yy Ärge tilgutage ega pritsige seadmele vedelikke.
yy Ärge asetage seadmele ohuallikaid (nt. vedelikuga
täidetud objekte, süüdatud küünlaid).

Kuulamisohutus

Kuulake mõõdukal helitugevusel:
yy Kõrvaklappide kasutamine kõrgel helitugevusel
võib kahjustada teie kuulmist. See seade võib toota
heli detsibellide vahemikus, mis võib põhjustada
kuulmise kadumist tavalisel inimesel, isegi kui
kuulatakse vähem kui minut aega. Kõrgemaid
detsibellide vahemikke pakutakse neile, kes on juba
kogenud mõningast kuulmise kadumist.

yy Heli võib olla petlik. Aja möödudes kuulmise
mugavustsoon kohaneb valjema helitugevusega.
Seega, pärast pikemaajalist kuulamist võib
normaalsena tunduv helitugevus olla liiga valju ja
kahjulik kuulmisele. Selle vastu kaitsmiseks seadke
helitugevus ohutule tasemele enne kuulmise
kohanemist ja jätke sinna.

Ohutu helitugevuse leidmine:
yy Seadke helitugevus madalale tasemele.
yy Suurendage aeglaselt helitugevust, kuni kuulete
seda mugavalt ja selgelt, ilma mürata.

Kuulake mõistliku aja jooksul:
yy Pikaajaline heli kuulamine, isegi tavalisel ohutul
tasemel, võib samuti põhjustada kuulmise
kadumist.
yy Kasutage seadet mõistlikult ja pidage vajalikke
pause.

Tagage järgmiste juhiste järgimine
kõrvaklappide kasutamisel:
yy Kuulake mõistlikul tugevusel mõistliku aja jooksul.
yy Olge hoolikas, et mitte reguleerida helitugevust,
kui kuulmine kohaneb.
yy Ärge keerake helitugevust valjuks nii, et te ei kuule,
mis ümberringi toimub.
yy Olge ettevaatlik või katkestage ajutiselt kasutamine
potentsiaalselt ohtlikes olukordades. Ärge kasutage
kõrvaklappe mootorsõiduki juhtimisel, rattaga
sõitmisel, rulaga sõites jne. See võib põhjustada
liiklusohtlikke olukordi ja võib olla mõnes
piirkonnas seadusevastane.

Märkus
yy Tüübiplaat asub seadme taga.
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2. Teie taskuraadio
Õnnitleme teid ostu puhul ning tere tulemast Philipsi
kasutajaks!
Et täielikult osa saada Philipsi poolt pakutavatest
võimalustest, siis registreerige oma toode aadressil
www.philips.com/welcome.

Tutvustus
Selle seadmega on teil võimalik kuulata FM-/
MW-raadiojaamu.

Mis kuulub varustusse?
Kontrollige üle ja tuvastage, kas varustusega on kaasas
järgmised asjad:
yy Peaseade
yy Lühike kasutusjuhend
yy Ohutusleht
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... Teie taskuraadio
Ülevaade raadiost
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... Teie taskuraadio
1. Teleskoopantenn
yy Parandab raadiovastuvõttu.

2. 
yy Kõrvaklappide pesa.

3. TUNING
yy Häälestub FM- või MW-raadiojaamale.

4. Laineala valiku nupp
yy Valib laineala: FM või MW.

5. OFF  VOL
yy Lülitab raadio sisse või välja.
yy Reguleerib helitugevust.

6. Patareisahtel
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3. Alustamine
Järgige kasutusjuhendis olevaid juhendeid järjekorras.

3. Sulgege patareisahtel.

Patareide paigaldamine

Sisse või välja lülitamine

1. Avage patareisahtel.

Keerake OFF  VOL nuppu, et seade sisse või välja
lülitada.

2. Sisestage 2 AAA patareid (ei kuulu varustusse)
õigete polaarsustega (+/-) nagu märgitud.
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4. Taskuraadio kasutamine
Raadio kuulamine
Märkus
yy Parima vastuvõtu saavutamiseks pikendage
antenn täielikult või muutke antenni või seadme
asendit.
1. Lülitage laineala valiku nupp valiku FM või MW
peale.
2. Keerake TUNING nuppu, et häälestuda
raadiojaamale.
yy Helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks
keerake OFF  VOL nuppu.

Kuulamine kõrvaklappidega
Sisestage kõrvaklappide juhe (ei kuulu varustusse)
seadme  pessa.
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5. Toote informatsioon
Märkus

6. Probleemide lahendamine
Hoiatus

yy Seadme tehniline informatsioon võib ilma ette
teatamata muutuda.

Tehnilised andmed
Väljundivõimsus

0,2 W RMS

Lainepikkuste vahemik

FM: 87,5-108 MHz
MW: 540 – 1620 KHz

Tundlikkus

FM: 26 dB signaali/müra
suhe < 22 dBf
MW: 26 dB signaali/müra
suhe < 70 dBf

Täielik harmooniline
moonutus

< 2%

Signaali ja müra suhe
(FM)

> 50 dBA

Vooluvarustus

Tüüp AAA; R03 või UM4
patareid x 2 tk (ei kuulu
varustusse)

Mõõtmed
- Peaseade (l x k x p)

57 x 133 x 20 mm

Kaal
- Peaseade

0,07 kg

yy Ärge kunagi eemaldage seadme kesta.
Mitte ühelgi tingimusel ei tohi te üritada seadet
iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii.
Vea tekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid enne,
kui viite seadme parandusse. Kui te ei ole võimeline
lahendama tekkinud probleemi neid vihjeid järgides,
vaadake Philipsi veebilehte (www.philips.com/support).
Kui te võtate Philipsi klienditeenindusega ühendust,
veenduge, et teie seade on lähedal ja et te teate seadme
mudelit ja seerianumbrit.

Puudub vool
yy Veenduge, et patareid on korrektselt sisestatud.
Paigaldage patareid korrektselt nagu patareisahtlis
märgitud.
yy Patareid on tühjad. Vahetage need uute vastu välja.

Puudub heli
yy Reguleerige helitugevust.
yy Eemaldage kõrvaklapid seadme küljest.

Raadiovastuvõtt on halb
yy Parema FM-raadio vastuvõtu saavutamiseks
pikendage teleskoopantenn täielikult või muutke
selle asendit.
yy MW-raadio puhul toimib sisseehitatud antenn.
Parema vastuvõtu saavutamiseks muutke seadme
asendit.
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7. Märkus
Kõik muudatused või modifikatsioonid, mis ei ole
selgesõnaliselt WOOX Innovations poolt kinnitatud,
võivad tühistada kasutaja õiguse seadme kasutamiseks.

See toode on vastavuses Euroopa Ühenduse
raadiosageduste nõuetega.

Vana toote hävitamine

Teie seade koosneb kõrgekvaliteedilistest materjalidest
ja osadest, mida on võimalik taaskasutada ja ümber
töödelda.

See tähis näitab, et seade vastab Euroopa direktiivile
2012/19/EL.
Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade
elektri- ja elektroonikaseadmete eraldi kogumise
süsteemi kohta.
Käituge vastavalt kohalikele reeglitele ning ärge visake
oma vana toodet ära tavalise majapidamisprügi hulgas.
Korrektne seadmete hävitamine aitab vältida kahju
keskkonnale ja inimtervisele.

Keskkonnaalane informatsioon
Selle seadme puhul ei ole kasutatud üleliigset
pakkematerjali. Pakendit on lihtne eraldada kolmeks
erinevaks materjaliks: kartong (karp), polüstüreenplast
(puhver), polüetüleen (kotike, kaitsev vahtplast).
Teie seade sisaldab materjale, mida on võimalik ümber
töödelda ja korduvalt kasutada, kui seade on lahti
võetud selleks litsentseeritud ettevõttes.
Pakkematerjalide, vanade patareide ning seadmete
hävitamisel järgige palun kohalikke eeskirju.
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Tehnilised andmed võivad ilma ette teatamata
muutuda.
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