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1. Oluline

Ohutus Teade

Teade Euroopa Liidu jaoks
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Lugege neid juhendeid.

Pöörake tähelepanu kõikidele hoiatustele.

Järgige kõiki juhendeid.

Ärge kasutage seadmeid vee lähedal.

Ärge paigutage seadmeid soojusallikate
(radiaatorite, puhurite, ahjude) või teiste
seadmete (kaasa arvatud võimendite), mis
eraldavad soojust, lähedale.

Kasutage ainult tootja poolt tehtud
lisavarustust/-tarvikuid.

Jätke parandustööd sellel alal kvalifitseeritud
tehnikutele. Parandamist on vaja siis, kui seade
on kuidagi kahjustatud, voolujuhe on
kahjustatud, seadmetele on vett peale läinud
või mõni objekt peale kukkunud, seade on
sattunud vihma või niiskuse kätte, seade ei
funktsioneeri normaalselt, või seade on maha
kukkunud

Patareide kasutamise HOIATUS - patareide
lekkimise vältimiseks, et ära hoida kehalisi
vigastusi, varalisi kahjustusi või kahjustusi
seadmele:

Paigaldage patareid õigesti, jälgige
seadmele märgitud + ja - märkeid.

Ärge kasutage samaaegselt erinevat tüüpi
patareisid (vanu ja uusi või süsinik ja
leeliseline jne.).

Eemaldage patareid, kui seadet ei kasutata
pikemat aega.

Patareisid (patareipakki ja sisestatud patareisid)
ei tohi jätta liigse kuumuse kätte nagu otsene
päikesevalgus, lahtine leek ja muu sarnane.

Ärge tilgutage ega pritsige seadmele vedelikke.

Ärge asetage seadmele ohuallikaid (nt.
vedelikuga täidetud objekte, süüdatud
küünlaid).

Kõik muudatused või modifikatsioonid, mis ei ole
selgesõnaliselt WOOX Innovations poolt kinnitatud,
võivad tühistada kasutaja õiguse seadme
kasutamiseks.

Käesolevaga deklareerib WOOX Innovations, et see
seade on vastavuses direktiivi 1999/5/EÜ põhiliste
nõuete ja teiste asjakohaste sätetega.

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

See mahatõmmatud prügikasti tähis näitab, et
seade vastab Euroopa direktiivile 2002/96/EÜ.

Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega
vanade elektri- ja elektroonikaseadmete
ümbertöötlemise kohta.

Korrektne seadmete hävitamine aitab vältida kahju
keskkonnale ja inimtervisele.

Teie seade sisaldab patareisid, mida katab Euroopa
direktiiv 2006/66/EÜ ning mida ei saa hävitada
tavalise majapidamisjäätmete hulgas. Viige ennast
kurssi kohalike patareide kogumise reeglitega.



Patareide korrektne hävitamine aitab vältida kahju
keskkonnale ja inimtervisele.

See sümbol tähendab, et seadmel on
topeltisolatsioonisüsteem.

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.

II klassi seadme sümbol

Keskkonnaalane informatsioon

Märkus

� Seadme tüübiplaat asub seadme all.
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... Oluline
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2. Teie kaasaskantav raadio

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.

Kontrollige üle ja tuvastage, kas varustusega on
kaasas järgmised asjad:

Peaseade

Voolujuhe

Kasutusjuhend

Selle seadmega on teil võimalik:

vaadata kellaaega;

kuulata FM/MW/LW raadiojaamu;

kellaaega seadistada;

nautida muusikat välisest heliseadmest.

�

�

�

�

�

�

�

Mis kuulub varustusse?

Tutvustus
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1.

2. SRC

3. SCAN/PROG

4. 1 – 5+

�

�

�

�

�

�

�

Lülitab raadio sisse või puhkere iimi.

Valib allikaks FM/MW/LW TUNER või
AUDIO IN.

Programmeerib salvestatavaid
raadiojaamu.

Skaneerib ja salvestab raadiojaamu
automaatselt.

Puhkre iimis seadistab kellaaega.

Seadistab või valib salvestatud
raadiojaama.

þ

þ

... Teie kaasaskantav raadio

Ülevaade peaseadmest
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... Teie kaasaskantav raadio

5. TIMER

6. - VOL +

7. Pöördnupp

8. Ekraanipaneel

9. AUDIO IN

10. Patareisahtel

11. AC 5V ~ 1A

12. Antenn

�

�

�

�

�

�

�

�

Reguleerib küpsetustaimeri kellaaega.

Reguleerib kellaaega.

Häälestub raadiojaamale.

Reguleerib tunni-/minutinäitu.

Kuvab informatsiooni kellaaja/raadio kohta.

Heli sisendpesa välise heliseadme
ühendamiseks.

Vahelduvvoolu pesa kaasasoleva
voolujuhtme jaoks.

Parandab raadiovastuvõttu.



Hoiatus

Hoiatus

Nõuanne

Hoiatus

�

�

�

�

�

�

�

Seadme käsitlemine teisiti, kui siin ette
nähtud, võib põhjustada ohtlikku
radiatsiooni või teisi ohtlikke käitlusi.

Plahvatuse oht! Hoidke patareid eemal
kuumusest, päikesevalgusest ja tulest.
Ärge kunagi visake patareisid tulle.

Risk kahjustada toodet! Eemaldage
patareid, kui seadet ei kasutata pikema
perioodi jooksul.

Patareid sisaldavad keemilise koostisosi
ning neid tuleb korrektselt hävitada.

Kui peaseade töötab patareide peal, lülitub
taustavalgus peale igat toimingut viieks
sekundiks sisse.

Risk kahjustada toodet! Veenduge, et
vooluvõrgu pinge on võrdne pingega, mis
on märgitud seadme taha või alla.

Elektrilöögi saamise oht! Kui te eemaldate
seadme vooluvõrgust, tõmmake alati
pistikust. Ärge kunagi tõmmake juhtmest.

Patareide paigaldamine

Ühendamine vooluvõrku

Kellaaja määramine

Järgige kasutusjuhendis olevaid juhendeid
järjekorras.

Avage patareisahtel.

Sisestage 4 x 1,5V R14/C CELL/UM2 patareid
(ei kuulu varustusse) õigete polaarsustega (+/-)
nagu näidatud.

Sulgege patareisahtel.

Ühendage varustusega kaasasolev voolujuhe:

peaseadme pesaga;

vooluvõrguga (seinakontaktiga).

Vajutage ja hoidke puhkereþiimis kaks sekundit
all nuppu .

või hakkab vilkuma.

Keerake , et määrata ajaformaat.

Vajutage kinnitamiseks .
Tunninäit hakkab vilkuma.

Keerake , et määrata tunninäit.

Vajutage kinnitamiseks .
Minutinäit hakkab vilkuma.

1.

2.

3.

AC 5V ~ 1A

1.
SCAN/PROG

[24H] [12H]

2. pöördnuppu

3. pöördnuppu

4. pöördnuppu

5. pöördnuppu

�

�

�

�

�
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3. Alustamine
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... Alustamine

6. pöördnuppu

7. pöördnuppu

Keerake , et määrata minutinäit.

Vajutage kinnitamiseks .

Raadio sisse lülitamiseks vajutage nuppu .
Raadio lülitub viimasena valitud allikal.

Vajutage uuesti nupule , et lülitada
raadio puhkere iimi.

Ekraanipaneelil kuvatakse kellaaeg (kui
see on määratud).

�

�

�

� �

þ

Sisse lülitamine
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4. Raadio kuulamine

FM/MW/LW laineala valimine

Raadiojaamale häälestumine

Raadiojaamade automaatne
salvestamine

Raadiojaamade manuaalne
salvestamine

Salvestatud raadiojaamade
valimine

Märkus

Märkus

Nõuanne

Nõuanne

�

�

�

�

Teil on võimalik salvestada maksimaalselt
10 FM raadiojaama, 10 MW raadiojaama ja
10 LW raadiojaama.

Teil on võimalik salvestada maksimaalselt
10 FM raadiojaama, 10 MW raadiojaama ja
10 LW raadiojaama.

Et salvestatud raadiojaama üle kirjutada,
salvestage mõni teine raadiojaam selle
kohale.

Kui te soovite valida raadiojaama numbrit
6-10, vajutage enne nupule 5+ ja seejärel
teisele vastavale numbriklahvile (näiteks
kui te soovite valida raadiojaama number
6, vajutage nupule 5+ ja seejärel nupule 1).

1.

2. SRC

pöördnuppu

1.

2.
SCAN/PROG

2. pöördnuppu

3. SCAN/PROG

4. pöördnuppu

5. pöördnuppu

6.

2. 1-5+

Vajutage klahvile , et lülitada raadio sisse.

Vajutage klahvile , et lülituda FM, MW või
LW laineala vahel.

Keerake FM/MW/LW re iimis kiiresti pöördnuppu.
Raadio häälestub automaatselt tugeva
signaaliga raadiojaamale.

Keerake FM/MW/LW re iimis seni,
kuni leiate soovitud raadiojaama.

Vajutage nupule , et lülitada raadio sisse.

Vajutage ja hoidke FM/MW/LW reþiimis 2
sekundit all nuppu .

Seade salvestab automaatselt piisava
signaalitugevusega raadiojaamad.
Esimese salvestatud raadiojaama
ülekandmine algab automaatselt.

Keerake FM/MW/LW reþiimis , et
häälestuda raadiojaamale.

Vajutage .
Raadiojaama salvestamise asukoha
number hakkab vilkuma.

Keerake , et valida raadio
salvestamise asukoha number.

Vajutage kinnitamiseks .

Korrake samme 2-5, et salvestada teisi
raadiojaamu.

Vajutage FM/MW/LW re iimis , et valida
eelnevalt salvestatud raadiojaama number.

�

�

�

�

Raadiojaamale häälestumiseks:

Raadiojaamale manuaalselt häälestumiseks:

þ

þ

Vajutage nupule , et lülitada raadio sisse.

Vajutage nupule , et lülitada raadio sisse.

þ

�

�

�

�

1.

1.
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5. Teised funktsioonid

Küpsetustaimeri seadistamine
(allapoole loendav taimer)

Välise heliseadme kuulamine

Helitugevuse reguleerimine

Märkus

� Enne, kui seadistate taimeri, seadistage
kellaaeg.

Teil on võimalik määrata ajaperiood, mille
möödudes raadio tiriseb.

Vajutage nupule .
Tunninäit hakkab vilkuma.

Keerake , et määrata tunninäit.

Vajutage kinnitamiseks .
Minutinäit hakkab vilkuma.

Keerake , et määrata minutinäit.

Vajutage kinnitamiseks .
Kui määratud aeg on möödunud, kuulete
tirinat ja hakkab vilkuma.

Vajutage nupule , et lülitada tirisemine välja.
Raadio häälestub viimasena valitud
raadiojaamale ja lõpetab vilkumise.

Vajutage ja hoidke 3 sekundit all nuppu .
kaob ekraanipaneelilt.

Selle raadio kaudu on teil võimalik kuulata heli
välisest heliseadmest.

Ühendage helikaabel:

raadio pesaga;

välise heliseadme kõrvaklappide pesaga.

Vajutage nupule , et raadio sisse lülitada.

Vajutage korduvalt nupule , et valida
re iim.

Alustage taasesitamist välisel heliseadmel
(vaadake selle kasutusjuhendit).

Vajutage taasesitamise ajal nuppu , et helitaset
suurendada/vähendada.

1. TIMER

2. pöördnuppu

3. pöördnuppu

4. pöördnuppu

5. pöördnuppu

TIMER

1.

AUDIO IN

2.

3. SRC
AUDIO IN

4.

+/-

�

�

�

�

�

Küpsetustaimeri helina katkestamiseks:

Küpsetustaimeri katkestamiseks:

TIMER

�

�

�

þ
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6. Toote informatsioon

Märkus

� Seadme tehniline informatsioon võib ilma
ette teatamata muutuda.

Raadio vastuvõtt

Üldine informatsioon

Lainepikkuste vahemik FM: 87,5 – 108 MHz
MW: 531 – 1602 kHz
LW: 153 – 279 kHz

Kanalisamm 50 KHz (FM);
9 KHz (MW);
3 KHz (LW)

Salvestatavate FM: 10
MW: 10
LW: 10

Täielik harmooniline

Vooluvarustus Mudel: EML412511VD
Sisend: 220 – 240 V~,
50/60 Hz 20 mA
Väljund: AC 5 V, 1 A

Patareid 4 x C patareid

1,2 W

Voolutarbivus töö ajal

AUDIO IN 650 mV RMS

Mõõtmed
- Peaseade
(k x l x p)

Kaal
- Koos pakkematerjalidega 1,4 kg
- Peaseade 0,77 kg

raadiojaamade arv

< 3%
moonutus

5W

242,3 x 161 x 72,3 mm

Maksimaalne vooluvõimsus



Hoiatus

� 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/welcome). Kui te võtate
Philipsiga ühendust, veenduge, et teie seade on
lähedal ja et te teate seadme mudelit ja
seerianumbrit.

Veenduge, et seadme voolujuhe on korralikult
ühendatud vooluringiga.

Veenduge, et vooluringis on elekter olemas.

Veenduge, et patareid on korrektselt sisestatud.

Muutke helitugevust.

Vahetage patareid välja.

Voolujuhe on seinast eemaldatud või on
toimunud elektrikatkestus.

Seadistage kellaaeg / taimer uuesti.

Eemaldage patareid ja lülitage seade uuesti
sisse.

Eemaldage voolujuhe seinast ja ühendage see
uuesti. Lülitage seade seejärel uuesti sisse.

Puudub vool

Puudub heli

Kellaaja/taimeri seaded on kustunud

Seade ei reageeri

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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7. Probleemide lahendamine
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Märkused
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Toote tehnilised andmed võivad ilma ette teatamata muutuda.

2013 © WOOX Innovations Limited. Kõik õigused kaitstud.

Selle toote tõi turule WOOX Innovations Limited või mõni selle tütarettevõtetest, edaspidi viidatud
selles kasutusjuhendis kui WOOX Innovations, ning on ka selle seadme tootja. WOOX Innovations
on selle seadme, mille kasutusjuhend käesolev broðüür on, garantiiandja. Philips ja Philips Shield
Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.



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


