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1 Tärkeää
Vakava varoitus
•• Älä koskaan avaa laitteen koteloa.
•• Älä koskaan voitele mitään laitteen osaa.
•• Älä koskaan aseta tuotetta muiden laitteiden päälle.
•• Älä säilytä laitetta suorassa auringonvalossa tai liekkien
tai lämmönlähteiden läheisyydessä.

•
•

•
•

Varmista, että tuotteen ympärillä on
tarpeeksi tilaa tuuletukselle.
Paristojen käytön VAROITUS: paristojen
vuotamisesta johtuvia vahinkoja voi estää
toimimalla seuraavilla tavoilla:
• Asenna paristot oikein, paristojen
navat (+ ja -) tuotteen merkintöjen
mukaisesti.
• Älä sekoita vanhoja ja uusia tai hiili- ja
alkalipohjaisia paristoja keskenään.
• Poista paristot, jos tuote on pitkään
käyttämättä.
• Akkuja tai paristoja ei saa altistaa
korkeille lämpötiloille, kuten
auringonvalolle tai tulelle.
Suojaa laite tippuvalta vedeltä tai roiskeilta.
Älä aseta laitteen päälle mitään sitä
mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten
nestettä sisältäviä esineitä tai kynttilöitä.

Kuunteluturvallisuudesta

Suuret äänenvoimakkuudet on tarkoitettu
henkilöille, joiden kuulo on jo heikentynyt.
• Ääni saattaa olla harhaanjohtava. Ajan
mittaan kuulo mukautuu korkeisiinkin
äänenvoimakkuuksiin. Pitkäkestoisen
kuuntelun jälkeen normaalilta kuulostava
äänenvoimakkuus saattaa olla liian voimakas
ja kuulolle vahingollinen. Voit estää
tämän asettamalla äänenvoimakkuuden
turvalliselle tasolle ennen kuuntelua ja pitää
sen tällä tasolla.
Turvallisen äänenvoimakkuuden asettaminen:
• Aseta äänenvoimakkuuden säädin alimmalle
tasolle.
• Lisää äänenvoimakkuutta vähitellen, kunnes
kuulet äänen selkeästi ja häiriöittä.
Kuuntele kohtuullisia aikoja:
• Pitkäaikainen kuunteleminen tavallisella,
"turvallisellakin" äänenvoimakkuudella
saattaa vahingoittaa kuuloa.
• Käytä laitteita oikein ja pidä riittävästi
taukoja.
Noudata kuulokkeiden käytössä seuraavia
ohjeita.
• Kuuntele kohtuullisella
äänenvoimakkuudella kohtuullisia aikoja.
• Älä lisää äänenvoimakkuutta kuulosi
totuttua nykyiseen ääneen.
• Älä lisää äänenvoimakkuutta niin suureksi,
ettet kuule, mitä ympärilläsi tapahtuu.
• Lopeta tai keskeytä kuunteleminen
vaarallisissa tilanteissa. Älä käytä kuulokkeita
ajaessasi moottoriajoneuvolla tai
polkupyörällä tai käyttäessäsi skeittilautaa,
sillä se saattaa vaarantaa liikenteen ja on
monissa paikoissa laitonta.
Huomautus

Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella.
• Kuulokkeiden käyttäminen pitkään kovalla
äänenvoimakkuudella saattaa vahingoittaa
kuuloa. Tämä tuote saattaa tuottaa kovia
ääniä, jotka voivat jopa alle minuutissa
aiheuttaa ihmiselle pysyviä kuulovaurioita.
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•• Tyyppikilpi on laitteen takaosassa.

2 Taskukokoinen
radio
Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi
Philipsin laitteen. Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja
rekisteröi tuote osoitteessa www.Philips.com/
welcome.

Johdanto
Tällä taskukokoisella radiolla voit kuunnella FMtai MW-radiota.

Toimituksen sisältö
Tarkista ja tunnista pakkauksen sisältö:
• Päälaite
• Pikaopas
• Turvallisuus- ja lakitietovihko
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Radion yleiskuvaus
b
a

TUNING

c

FM
MW OFF

d

VOL.

e

2 x 1.5V AAA/R03/UM4

f
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a Teleskooppiantenni
• FM-vastaanoton tehostaminen
b

•

Kuulokkeiden liittäminen.

c TUNING
• Viritä FM- tai MW-radioasema.
d Taajuuden valitsin
• Taajuuden valitseminen: FM tai MW.
e OFF
VOL
• Tuotteen käynnistäminen ja sulkeminen.
• Äänenvoimakkuuden säätäminen.
f Paristolokero
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3 Aloitus

Käynnistäminen ja sulkeminen

Noudata aina tämän luvun ohjeita järjestyksessä.

Käynnistä ja sulje laite kääntämällä OFF
-säädintä.

Paristojen asentaminen
1

2

Avaa paristolokero.

Aseta paikalleen 2 AA-paristoa (lisävaruste)
navat (+/-) merkkien suuntaisesti.

2 x 1.5V AAA

3

Sulje paristolokero.
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4 Kannettavan
radion
käyttäminen
Radion kuunteleminen
Huomautus
•• Voit parantaa vastaanottoa vetämällä antennin
kokonaan ulos tai säätämällä sen asentoa.

1
2
•

Aseta taajuuden valitsin FM- tai MWasentoon.
Viritä radioasema kiertämällä TUNINGpyörää.
Lisää tai vähennä äänenvoimakkuutta OFF
VOL -pyörällä.

Kuulokkeilla kuunteleminen
Liitä kuulokkeet (lisävaruste) laitteen
-liitäntään.

FI

7

5 Tuotetiedot
Huomautus
•• Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Teknisiä tietoja
Kokonaisteho
Viritysalue
Herkkyys

Harmoninen
kokonaishäiriö
Signaali–
kohina-suhde
(FM)
Virtalähde

Mitat: päälaite
(L x K x S)
Paino – päälaite
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0,2 W RMS
FM: 87,5 - 108 MHz
MW: 540 - 1620 KHz
FM: 26 dB Signaali–kohinasuhde <22 dBf
MW: 26 dB Signaali–kohinasuhde <70 dBf
alle 2 %
>50 dBA
Kaksi AAA-, R03- tai
UM4-paristoa (ei toimiteta
mukana)
57 x 133 x 20 mm
0,07 kg

6 Vianmääritys
Vakava varoitus
•• Älä koskaan avaa laitteen koteloa.

Älä yritä korjata tuotetta itse, jotta takuu ei
mitätöidy.
Jos laitteen käytössä ilmenee ongelmia, tarkista
seuraavat seikat, ennen kuin soitat huoltoon.
Jos ongelma ei ratkea, siirry Philipsin sivustoon
www.philips.com/support. Kun otat yhteyttä
kuluttajapalvelukeskukseen, varmista, että laite
on lähettyvillä ja malli- ja sarjanumerot ovat
saatavilla.
Laitteessa ei ole virtaa
• Paristot on asetettu väärin. Aseta paristot
oikein päin paristolokeron merkintöjen
mukaan.
• Paristoissa ei ole enää virtaa. Vaihda ne
uusiin.
Ääntä ei kuulu
• Äänenvoimakkuuden säätäminen.
• Irrota kuulokkeet laitteesta.
Huono radion kuuluvuus
• Voit parantaa FM-radion vastaanottoa
vetämällä antennin kokonaan ulos ja
säätämällä sen asentoa.
• Laite käyttää sisäistä antennia MW-radion
vastaanotossa. Etsi paras mahdollinen
vastaanottotaajuus laitteen sijaintia
vaihtamalla.
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7 Huomautus
Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen
muulla kuin WOOX Innovationsin erityisesti
hyväksymällä tavalla voi mitätöidä käyttäjän
valtuudet laitteen käyttämiseen.

Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä
koskevien vaatimusten mukainen.
Vanhan tuotteen hävittäminen

Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on
käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka
voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuote kuuluu
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
2012/19/EU soveltamisalaan. Tutustu
paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden
keräysjärjestelmään. Noudata paikallisia
säädöksiä äläkä hävitä tuotetta tavallisen
talousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden
asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään
ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia
haittavaikutuksia.
Ympäristötietoja
Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty
pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit
on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin
(laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja
polyeteeni (pussit, suojamuoviarkki).
Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan
kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän
hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys.
Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja
paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia
kierrätysohjeita.
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