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Eestikeelne kasutusjuhend
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MÄRKUSED

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

Nupud
1. B

0 lülitab seadme sisse või ooteolekusse.

2. Ekraan

0 näitab kella/äratuse aega ja olekut, kui need on määratud.

3. TIMER – lülitab sisse/välja taimeri.
FM/MW – valib lainepikkus: FM või MW.
SET TIMER – seadistab taimeri.
4. LIGHT

0 muudab ekraani eredust.

5. TUNING

0 häälestab raadiojaamadele.

6. VOL

0 muudab helitugevust.

7. Patareilaegas
8. Z

0 3,5 mm stereo kõrvaklappide pesa.

9. SET TIME – määrab kellaaja.
HOUR – muudab tunde kellaajal/äratusel.
MIN – muudab minuteid kellaajal/äratusel.
10. Teleskoopantenn

0 parandab FM vastuvõttu.
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VOOLUVARUSTUS

MÄRKUSED

Patareid (pole kaasas)
Avage patareide uks ja sisestage kaks alkaline patareid, tüüp AA,
R06 või UM3, nagu näidatud patareilaekas.
H

H

H

H

Patareide väär kasutamine võib põhjustada elektrolüütide
lekkimist ja korrodeerib patareilaeka või põhjustab patareide
lõhkemise.
Ärge kasutage erinevaid patareisid koos: näiteks alkaline ja
süsinik tsink. Kasutage koos vaid sama tüüpi patareisid.
Kui sisestate uued patareid, ärge kasutage üheaegselt uusi ja
vanu patareisid.
Eemaldage patareid, kui te ei plaani seadet pikka aega kasutada.

Patareid sisaldavad keemilisi aineid, mistõttu tuleks nad
vastavalt ära visata.
See seade on vastavuses Euroopa Liidu raadiointerferentsi
seadustega.

ÜLDINE INFORMATSIOON
Antennid
H

H

FM: pikendage liigutage ja keerake teleskoopantenni parimaks
vastuvõtuks. Vähendage selle pikkust, kui signaal on liiga tugev.
MW: seadmel on sisse ehitatud antenn. Suunake antenni
keerates kogu seadet, et saada paremat vastuvõttu.

Kõrvaklappide ühendamine
H

Saate ühendada kõrvaklapid kõrvaklappide pesaga.
Ü Kõlarid lülitatakse siis välja.

RAADIO VASTUVÕTT
1. Vajutage B, et lülitada raadio sisse.
2. Vajutage FM/MW, et valida soovitud lainepikkus.
3. Valige oma raadiojaam kasutades TUNING nuppu.
4. Muutke helitugevust VOL nupuga.
5. Raadio välja lülitamiseks vajutage B.
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KESKKONNAALANE INFORMATSIOON
Ebavajalikust pakendimaterjalist on loobutud. Pakendi saab lihtsalt
jaotada kolmeks materjaliks: papp, polüestreen ja plastik.
Teie seade koosneb materjalidest, mida saab ümber töödelda, kui
see võetakse osadeks vastavalt spetsialiseerunud firmas. Palun
järgige kohalikke seaduseid, mis puudutavad pakendi, vanade
patareide ja vana seadme ära viskamist.

KELLAAJA/TAIMERI SEADISTAMINE
1. Ooteolekus hoidke SET TIME/SET TIMER.
2. Vajutage HOUR (tunnid) või MIN (minutid) korduvalt või hoidke
all HOUR või MIN, et muuta minuteid ja/või tunde.
3. Vabastage SET TIME/SET TIMER ja HOUR või MIN, kui olete
jõudnud õige seadistuseni.
Ü Määratud kellaaega kuvatakse ekraanil ja see töötab.

Taimeri sisse/välja lülitamine
H

VANA TOOTE ÄRA VISKAMINE
Teie toode on disainitud ja valmistatud kõrgkvaliteetsetest
materjalidest ja osadest, mida saab ümber töödelda ja taaskasutada.
Kui see läbikriipsutatud prügikasti sümbol on tootel, tähendab see,
et toode on vastavuses Euroopa Direktiiviga 2002/96/EC.
Palun informeerige ennast kohalike eraldi elektriliste ja
elektrooniliste seadmete kogumispunktide kohta.

EKRAANI EREDUSE KOHANDAMINE
H

Palun käituge vastavalt kohalikele seadustele ja ärge visake vana
toodet ära tavalise olmeprügiga. Toote korrektne ära viskamine
aitab ennetada potentsiaalselt negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja
inimtervisele.

Ekraani ereduse muutmiseks vajutage LIGHT.

OHUTUS JA HOOLDAMINE
H

H

H

H
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Vajutage TIMER üks või enam korda, et lülitada taimer
sisse/välja.
Ü Raadio lülitub automaatselt sisse määratud ajal, kui taimer
on sisse lülitatud.

Kaitske seadet ja patareisid niiskuse, vihma, liiva ja kuumuse
eest, mida võivad põhjustada kütteseadmed või otsene
päikesevalgus.
Kaitske seadet tilkumise ja pritsmete eest.
Seadme puhastamiseks kasutage kuiva lappi. Ärge kasutage
puhastusvahendeid, mis sisaldavad alkoholi, ammoniaaki,
benseeni või abrassiive, sest need võivad kahjustada toote
kesta.
Kaitske patareisid kuumuse eest, mida põhjustavad
päikesepaiste tuli ja muu sarnane.
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PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

KUULMISOHUTUS

Kui ilmneb viga, kontrollige all olevaid punkte enne seadme
parandusse viimist.

Kuulake mõõduka helitugevusega.

Kui teil ei õnnestu probleemi lahendada neid juhiseid järgides,
konsulteerige oma edasimüüja või teeninduskeskusega.

H

HOIATUS: Ärge avage seadet, sest sellega kaasneb elektriðoki
oht. Mitte ühelgi juhul ei tohi te proovida seadet ise parandada, sest
see muudab garantii kehtetuks.

H

Probleem
0 Võimalik põhjus
H
Abinõu

Pole heli/voolu
0 Helitugevust pole muudetud.
H
Muutke helitugevust.

Kõrvaklappidega väga valjult kuulamine võib tekitada
kuulmiskahjustuse. Seade suudab tekitada heli detsibellidega,
mis võivad tekitada kuulmiskahjustuse juba minutiga
normaalsele inimesele. Kõrgemad detsibellid on mõeldud
inimestele, kellel juba on kuulmiskahjustus.
Helitugevus võib olla petlik. Ajapikku kohaneb kuulmine
kõrgema helitugevusega. Seega pärast pikaajalisemat kuulamist
võib see, mis tundub normaalsena, olla tegelikult vali ja kahjulik
kõrvadele. Selle vältimiseks, seadistage halitugevus enne, kui
kuulmine kohandub suurema helitugevusega.

Turvalise helitugevuse leidmine:
H

Seadistage heli vaikseks.
Aeglaselt suurendage helitugevust, kuni kuulete seda mugavalt,
ohutult ja ilma segajateta.

0 Patareid on tühjad / valesti sisestatud
H
Sisestage (uued) patareid õigesti.

H

0 Seadmega on ühendatud kõrvaklapid.
H
Ühendage lahti kõrvaklapid.

Kuulake mõõduka ajaperioodi vältel:
H

Halb raadio vastuvõtt
0 Nõrk raadio signaal.
H
FM: pikendage liigutage ja keerake teleskoopantenni parimaks
vastuvõtuks. Vähendage selle pikkust, kui signaal on liiga tugev.
H
MW: seadmel on sisse ehitatud antenn. Suunake antenni
keerates kogu seadet, et saada paremat vastuvõttu.

H

Kasutage seadet mõistlikult ja tehke pause kuulamisel.

Järgige alljärgnevaid juhiseid kõrvaklappide
kasutamisel:
H

H

H

H

H
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Ka normaalse turvalise helitugevusega kaua kuulates võib
kuulmine kahjustuda.

Kuulake mõistliku helitugevusega, mõistliku ajaperioodi vältel.
Olge ettevaatlik helitugevuse valimisel kuulmise kohanemise
järgi.
Ärge suurendage helitugevust nii palju, et te ei kuule, mis teie
ümber toimub.
Potentsiaalselt ohtlikes olukordades peaksite kuulama
ettevaatlikult või ajutiselt katkestama kuulamise.
Ärge kasutage kõrvaklappe, kui sõidate mootorsõiduki,
jalgratta, rula või muu säärasega, sest see võib tekitada
liiklusohtlikke olukordi ja on ebaseaduslik osades riikides.

7

