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6. Probleemide lahendamine

H

1. Oluline

Hoiatus

Ohutus

Ärge kunagi eemaldage seadme kesta.

Olulised ohutusjuhendid

Mitte ühelgi tingimusel ei tohi te üritada seadet
iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii.

1. Lugege neid juhendeid.
2. Hoidke need juhendid alles.

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.

3. Pöörake tähelepanu kõikidele hoiatustele.

Puudub vool

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

H

Veenduge, et seadme voolujuhe on korralikult
ühendatud vooluringiga.

H

Veenduge, et vooluringis on elekter olemas.

H

Veenduge, et patareid on korrektselt sisestatud.

H

Kui ekraanil on teade “Low Battery“, vahetage
patareid ära või ühendage seade voolujuhtme
abil vooluvõrku.

Puudub heli
H

Reguleerige helitugevust.

Seade ei reageeri
H

H

Võtke patareid välja ja lülitage seade uuesti
sisse.
Eemaldage voolujuhe seinast ja ühendage see
uuesti. Lülitage seade seejärel uuesti sisse.

Raadiovastuvõtt on halb
H

H

Liigutage seade televiisorist ning videomakist
kaugemale.
Pikendage antenn täielikult.

4. Järgige kõiki juhendeid.

15. Ärge asetage seadmele ohuallikaid (nt.
vedelikuga täidetud objekte, süüdatud
küünlaid).
16. Kasutage ainult selles kasutusjuhendis
nimetatud lisatarvikuid.
17. Kohtades, kus seadme lahti ühendamiseks on
kasutatud voolujuhet või pikendusjuhet, peab
see jääma vabalt ligipääsetavateks.

Hoiatus

5. Ärge kasutage seadet vee lähedal.
6. Puhastamiseks kasutage kuiva lappi.
7. Ärge blokeerige ventilatsiooniavasid.
Paigaldage seade tootja juhendite järgi.

9. Kaitske voolujuhet, eriti pistikuid ja kohti,
kust see tuleb seadmest välja, pealeastumise
ja liigse surve eest.
10. Kasutage ainult tootja poolt tehtud
lisavarustust/-tarvikuid.
11. Eemaldage seade vooluvõrgust äikesetormi
korral või juhul, kui te ei kasuta seadet
pikemat aega.
12. 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

H

Ärge kunagi eemaldage seadme kesta.

H

Ärge kunagi määrige ühtegi seadme osa.

H

H

H

H

Asetage seade tasasele, kõvale ja
stabiilsele pinnale.
Ärge kunagi asetage seadet teiste
elektriliste seadmete peale.
Kasutage seadet ainult siseruumides.
Hoidke seade eemal veest, niiskusest ja
vedelikega täidetud anumatest.
Hoidke seade eemal otsesest
päikesevalgusest, leekidest ja kuumusest.

Teade

See toode on vastavuses Euroopa Ühenduse
raadiointerferentsi nõuetega.
Kõik muudatused või modifikatsioonid, mis ei ole
selgesõnaliselt WOOX Innovations poolt kinnitatud,
võivad tühistada kasutaja õiguse seadme
kasutamiseks.

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

H

H

Paigaldage patareid õigesti, jälgige
seadmele märgitud + ja - märkeid.
Ärge kasutage samaaegselt erinevat tüüpi
patareisid (vanu ja uusi või süsinik ja
eeliseline jne.).
Eemaldage patareid, kui seadet ei kasutata
pikemat aega.

14. Ärge tilgutage ega pritsige seadmele
vedelikke.
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... Oluline

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

5. Toote informatsioon
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.

Märkus
H

Seadme tüübiplaat asub seadme taga.

Märkus
H

Seadme tehniline informatsioon võib ilma
ette teatamata muutuda.

172 x 92 x 72 mm

Kaal
- Koos pakkematerjalidega 0,41 kg
- Peaseade
0,25 kg

Võimendi
Väljundivõimsus

Mõõtmed
- Peaseade
(k x l x p)

3 W RMS

Raadio
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.
Käituge vastavalt kohalikele reeglitele ning ärge
visake oma vana toodet ära tavalise
majapidamisprügi hulgas. 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, kuna
patareide korrektne hävitamine aitab vältida kahju
keskkonnale ja inimtervisele.

Keskkonnaalane informatsioon

Lainepikkuste vahemik

FM: 87,5 – 108 MHz;
DAB: 174,92 –
239,20 MHz

Kanalisamm
(FM):

50 kHz

Tundlikkus
- Mono, 26 dB
signaali/müra suhe

< 22 dBf

Otsingu tundlikkus

< 28 dBf

Täielik harmooniline
moonutus

<2%

Signaali ja müra suhe

> 55 dBA

Üldine informatsioon
Vooluvarustus

Sisend: 100 – 240 V~,
50/60 Hz, 0,5 A
Väljund: DC
5,5 V
1A
Brändi nimi: Philips
Mudeli number:
TPA107-55055-EU(F)

Voolutarbivus
töö ajal

2,7 W

Voolutarbivus
puhkereþiimis

<1W

Selle seadme puhul ei ole kasutatud üleliigset
pakkematerjali. Pakendit on lihtne eraldada kolmeks
erinevaks materjaliks: kartong (karp),
polüstüreenplast (puhver), polüetüleen (kotike,
kaitsev vahtplast).

4
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... Raadio kuulamine

2. Teie FM/DAB raadio

Tarkvaraversiooni leidmine

Õnnitleme teid ostu puhul ning tere tulemast
Philipsi kasutajaks!

1. Sisenege süsteemi seadete menüüsse.
2. Vajutage nupule TUNING +/-, kuni kuvatakse
[SW version] (tarkvaraversioon).

Et täielikult osa saada Philipsi poolt pakutavatest
võimalustest, siis registreerige oma toode aadressil
www.philips.com/welcome.

3. Vajutage kinnitamiseks nupule SCAN/SELECT.
9 Kuvatakse seadme tarkvaraversioon.

Tutvustus
Selle seadmega on teil võimalik nautida nii FMraadiot kui ka digitaalset raadiot (Digital Audio
Broadcasting, DAB).

Lisainformatsiooni saamiseks digitaalse raadio
ülekande ja teenuste kohta külastage veebilehte
www.drdb.org.

Mis kuulub varustusse?
Kontrollige üle ja tuvastage, kas varustusega on
kaasas järgmised asjad:
H

Peaseade

H

Voolujuhe

H

Kasutusjuhend

Info DAB kohta
Info digitaalse heliülekande kohta (DAB)
DAB digitaalne raadio on uus viis, kuidas kantakse
üle raadiot maapealse saatjatevõrgu kaudu. See
pakub kuulajatele rohkem valikuid ja informatsioon
kantakse üle kristallselge, raginateta
helikvaliteediga.
H

H

See tehnoloogia võimaldab vastuvõtjal
salvestada kõige tugevam signaal, mida see
suudab leida.
DAB digitaalse raadio puhul ei ole vaja sagedusi
meelde jätta ja raadioid häälestatakse
raadiojaama nime järgi, seega ei kao raadio ära,
kui ringi liigute.

Mis on multiplex?
Digitaalse raadio toimingud koosnevad ühest
sageduste blokist, mida nimetatakse multiplexiks.
Iga multiplex töötab kindlas sagedusspektris nagu
näiteks III lainealal DAB ülekannete puhul.

DAB ülekandjad ja DLS
Iga DAB ülekandja (või multiplex operaator) pakub
ka teksti- ja heliandmete teenust. Mõned
raadiojaamad toetavad DLS (Dynamic Label
Segments) funktsiooni. Need on andmed, mida te
näete jooksvat teie DAB raadio ekraanil. Mõned
raadiojaamad kannavad üle viimaseid uudiseid,
reisi- ja ilmainfot, praeguse saate ja järgmise saate
infot, veebiaadresse või telefoninumbreid.
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... Teie FM/DAB raadio

... Raadio kuulamine

Ülevaade peaseadmest

Raadiojaamade manuaalne salvestamine

Scan setting (skaneerimise seaded)
H

1. Häälestuge FM-raadiojaamale.
2. Vajutage nupule PROGRAM, et aktiveerida
salvestamine.

H

3. Vajutage korduvalt nupule PRESET +/-, et
valida raadiojaama number.
4.

Vajutage kinnitamiseks PROGRAM.

5. Korrake samme 1-4, et salvestada teisi FMraadiojaamu.

Märkus
Sammu 2 ajal võite vajutada ja all hoida
nuppu preset 1, 2 või 3, et salvestada
praegune raadiojaam vastava positsiooni
alla.

H

Salvestatud raadiojaama üle kirjutamiseks
salvestage mõni teie raadiojaam sama
järjekorranumbriga

H

1. PRESET +/H

Valib salvestatud raadiojaama.

2. Ekraanipaneel
H

Kuvab hetkestaatust.

3. TUNING +/H

Häälestub raadiojaamale.

H

Navigeerib DAB raadiojaamade nimekirjas.

H

Navigeerib FM/DAB menüüs.

4. SOURCE
H

Valib heliallika: DAB või FM-raadio.

5. PROGRAM
H

Salvestab raadiojaamu manuaalselt.

6. SCAN/SELECT
H

Skaneerib/salvestab raadiojaamu
manuaalselt.

H

Kinnitab DAB raadiojaama valiku.

H

Kinnitab menüü valiku.

7. INFO/MENU
H

H

Kuvab DAB/RDS raadiojaama
informatsiooni.
(Vajutage ja hoidke all) siseneb DAB
menüüsse.

8. W /VOL +/H

Lülitab seadme sisse või välja.

H

Reguleerib helitugevust.

9. Preset 1, 2, 3
H

Salvestab/otsene juurdepääs salvestatud
raadiojaamale 1, 2 või 3.

Eelnevalt salvestatud raadiojaama
valimine
H

Parandab FM/DAB vastuvõttu.

H

11. Patareisahtel

selleks, et valida salvestatud raadiojaam 1
kuni 3, vajutage vastavaid numbriklahve 1
kuni 3;
selleks, et valida mõni salvestatud
raadiojaam, vajutage korduvalt nuppu
PRESET +/-.

12. Voolujuhtme pesa
H

Ühenduspesa varustusega kaasasoleva
AC/DC adapteri jaoks.

RDS informatsiooni kuvamine
RDS (Radio Data System) on teenus, mis võimaldab
FM-raadiojaamadel kuvada rohkem informatsiooni.
Kui te häälestute raadiojaamale, mis kannab üle
RDS signaali, siis kuvatakse raadiojaama nime.
1. Häälestuge RDS raadiojaamale.
2. Vajutage korduvalt nupule INFO/MENU, et
liikuda järgmise informatsiooni vahel (kui
saadaval):
9 Raadio test (raadiot ei ole)
9 Programmitüüp (PTY)
9 Raadiojaama sagedus (nime ei ole)
9 Stereo/MONO
9 Kellaaeg
9 Kuupäev

Süsteemimenüü kasutamine
FM/DAB reþiimis
Kõikide seadistuste algsete väärtuste
taastamine

FM menüü kasutamine

1. Vajutage ja hoidke DAB/FM reþiimis all nuppu
INFO/MENU.

1. Vajutage ja hoidke FM reþiimis all nuppu
INFO/MENU, et siseneda FM menüüsse.

2. Vajutage nupule TUNING +/-, kuni kuvatakse
[System] (süsteem).

2.

3. Vajutage kinnitamiseks nupule SCAN/SELECT.
9 Kuvatakse [Factory Reset] (tehase
seaded).

Kasutage nuppu TUNING +/-, et liikuda
menüüvalikute vahel:
H

[Scan setting] (skaneerimise seaded)

H

[Stereo setting] (Stereo seaded)

H

[System] (süsteem)

3. Valiku tegemiseks vajutage nupule
SCAN/SELECT.
4. Kui saadaval on alamvalik, korrake samme 2-3.

4. Vajutage uuesti nuppu SCAN/SELECT.
9 Kuvatakse [No] [Yes].
5. Vajutage nupule TUNING +/-, et valida [Yes]
(jah) või [No] (ei), ning seejärel vajutage
kinnitamiseks nupule SCAN/SELECT.
H

H

6

[All stations] (kõik raadiojaamad):
skaneerib kõiki saadavalolevaid
raadiojaamu.

FM reþiimis:

10. FM/DAB antenn
H

[Strong stations only] (ainult tugeva
signaaliga raadiojaamad): skaneerib ainult
tugeva signaaliga raadiojaamu.

[Yes] (jah): kõik vaikimisi tehase seadet
taastatakse.
[No] (ei): toimingu katkestamine.
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... Raadio kuulamine
DAB informatsiooni kuvamine
H

3. Alustamine
[System] (süsteem)
H

Vajutage DAB raadio kuulamise ajal korduvalt
nupule INFO/MENU, et liikuda järgmise
informatsiooni vahel (kui on saadaval):
9 Raadiojaama nimi
9 Dünaamiline pealkiri (Dynamic Label
Segment, DLS)
9 Signaali tugevus
9 Programmi tüüp (PTY)
9 Esitaja nimi
9 Kanal ja sagedus
9 Signaali veamäär
9 Bitimäär ja heli staatus
9 Kellaaeg
9 Kuupäev

H

H

H

[Time]: seadistab kellaaega. Valige 24H või
12H reþiim ja määrake kellaaja
sünkroniseerimine.
[Factory reset] (algkäivitamine): taastab
kõik tehase vaikimisi seaded.

Järgige kasutusjuhendis olevaid juhendeid
järjekorras.

H

Kui te võtate Philipsiga ühendust, küsitakse teilt
seadme mudelit ja seerianumbrit. Mudeli number ja
seerianumber on seadme taga. Kirjutage need
numbrid siia:

H

Kellaaja sünkroniseerimiseks valige
[System] > [Time] > [Auto Sync] > [DAB].
Kellraadio sünkroniseerib kellaaja DAB
signaaliga.

Märkus
H

2. Kasutage nuppe TUNING +/-, et kerida
menüüvalikute vahel:
H

H

H

H

H

[Full scan] (täieulatuslik otsing): otsib ja
salvestab kõik saadavalolevad DAB
raadiojaamad.

Seerianumber ____________________________

Elektrilöögi saamise oht! Kui te eemaldate
seadme vooluvõrgust, tõmmake alati
pistikust. Ärge kunagi tõmmake juhtmest.
Kasutage ainult tootja poolt ettenähtud või
varustusega kaasasolevat voolujuhet.

Märkus
H

FM/DAB antenni
ettevalmistamine
Parima vastuvõtu saavutamiseks pikendage
FM/DAB antenn täielikult ja muutke selle
positsiooni.

Seadme tüübiplaat asub seadme taga.

1. Ühendage voolujuhtme üks ots peaseadme
voolujuhtme ühenduspesaga.

Nõuanne

FM-raadio kuulamine

H

Interferentsi vältimiseks asetage antenn
televiisorist, videomakist ja teistest
kiirgusallikatest võimalikult kaugele.

1. Vajutage korduvalt nupule SOURCE, et valida
allikaks FM-raadio.

Ühendamine vooluvõrku

[Prune] (piiratud): eemaldab kõik kehtetud
raadiojaamad raadiojaamade nimekirjast.

2. Vajutage nupule TUNING +/-, et häälestuda
raadiojaamale.

See seade töötab nii vooluvõrku ühendatuna kui ka
patareide peal.

[DRC Options] (DRC valikud): lisab juurde
või vähendab raadiojaamade dünaamilise
ulatuse vahe kompenseerimise astet.

3. Vajutage ja hoidke all nuppu TUNING +/-, et
häälestuda järgmisele tugeva signaaliga
raadiojaamale.

Patareide eluiga (umbkaudsed tunnid)

3. Valiku tegemiseks vajutage nupule
SCAN/SELECT.

Häälestumine FM-raadiojaamadele

FM-raadiojaamade automaatne
salvestamine

Patareid

FM

DAB

R14 (suurus C)

25

25

2. Ühendage voolujuhtme teine ots vooluvõrku
(seinakontaktiga).

Märkus

4. Kui saadaval on alamvalik, korrake samme 2-3.
H

H

10

Kui 10 sekundi jooksul ei vajutata ühelegi
nupule, väljub seade menüüst.

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

Mudeli number ___________________________

[Manual tune] (manuaalne häälestumine):
häälestub konkreetsele kanalile/sagedusele
manuaalselt ja lisab selle raadiojaamade
nimekirja.

[System] (süsteem): muudab
süsteemiseadeid.

Hoiatus
H

[SW version] (tarkvaraversioon): kuvab
seadme tarkvaraversiooni.

DAB menüü kasutamine
1. Vajutage ja hoidke DAB reþiimis all nuppu
INFO/MENU, et siseneda DAB menüüsse.

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

[Software Upgrade] (uuendus): uuendab
tarkvara, kui see on saadaval.

Nõuanne
H

Valik 1: vooluvõrku ühendatud

Hoiatus
H

Teil on võimalik maksimaalselt salvestada
kuni 20 FM-raadiojaama.
Vajutage FM reþiimis nupule SCAN/SELECT.
9 Seade salvestab kõik saadavalolevad FMraadiojaamad ja esimesena salvestatud
raadiojaam hakkab mängima.

7

... Alustamine

4. Raadio kuulamine

Valik 2: Patareide vooluvarustus
H

Hoiatus
H

H

H

H

Patareisid (patareipakki ega sisestatud
patareisid) ei tohi jätta liigse kuumuse
kätte nagu päikesevalgus, leegid või
sarnane.
Plahvatuse oht kui patareid on valesti välja
vahetatud. Vahetage vanad patareid välja
ainult samaväärset tüüpi patareidega.

DAB raadio kuulamine

Patareid sisaldavad keemilisi koostisosi,
seega tuleb neid korrektselt hävitada.

Häälestumine DAB raadiojaamadele

H

Seadme sisse lülitamiseks keerake W/VOL +/nuppu päripäeva, kuni kuulete klõpsu.
9 Seade lülitub sisse viimasena valitud
allikale.
9 Esmakordsel kasutamisel kuvab seade
tervitusteadet ja lülitub DAB reþiimi, et
alustada automaatse saadavalolevate DAB
raadiojaamade skaneerimisega.

Seadme välja lülitamiseks:
H

keerake W/VOL +/- nuppu vastupäeva, kuni
kuulete klõpsu.

Helitugevuse reguleerimine
H

Keerake raadioülekande ajal nuppu W/VOL +/päri-/vastupäeva, et suurendada/vähendada
helitugevust.

H

Veenduge, et olete antenni täielikult
pikendanud.

1. Vajutage korduvalt nupule SOURCE, et valida
DAB.
9 Kuvatakse [Full SCAN] (täieulatuslik
skaneerimine).
2. Täieulatusliku skaneerimise alustamiseks
vajutage SCAN/SELECT.
9 Seade salvestab kõik DAB raadiojaamad
automaatselt ning seejärel hakkab
mängima esimesena salvestatud
raadiojaam.
9 Seade salvestab raadiojaamade nimekirja.
Seadme järgmisel kasutamisel ei toimu
raadiojaamade skaneerimist.
9 Kui ühtegi DAB raadiojaama ei leita,
kuvatakse [No DAB Station] (ühtegi DAB
raadiojaama ei leitud) ning seejärel
kuvatakse [FULL SCAN] (täieulatuslik
skaneerimine).

Häälestumiseks raadiojaamale, mis on
saadavalolevate raadiojaamade nimekirjas:
1. Sisestage neli R14/UM-2/C suuruses patareid
(ei kuulu varustusse) õigete polaarsustega (+/-)
nagu näidatud. Seejärel sulgege patareisahtel.
9 Seade on kasutamiseks valmis.

Hoiatus
H

Teade “Battery low“ kuvatakse, kui akud on
tühjad. Normaalse toimimise tagamiseks
vahetage patareid välja või ühendage seade
voolujuhtme abil vooluvõrku.

Vajutage DAB reþiimis nuppu SCAN/SELECT.
9 Seade skaneerib ja salvestab automaatselt
kõik saadavalolevad DAB raadiojaamad
ning seejärel hakkab mängima esimene
saadavalolev raadiojaam.

H

Märkus

Sisse lülitamine

Ärge kasutage samaaegselt erinevaid
patareisid (näiteks vana ja uus või süsinik
ja leeliseline).
Eemaldage patareid, kui need on tühjad,
või kui seadet ei kasutata pikema
ajaperioodi jooksul.

Märkus

vajutage DAB reþiimis nupule TUNING +/-, et
liikuda saadavaolevate DAB raadiojaamade
nimekirjas.

H

DAB raadiojaamade automaatne
salvestamine

Nõuanne
Ühtegi DAB raadiojaama ei salvestata selle
protsessi käigus.

H

DAB raadiojaamade manuaalne
salvestamine
Märkus
Teil on võimalik salvestada kuni 20 DAB
raadiojaama.

H

1. Häälestuge DAB raadiojaamale.
2. Vajutage nuppu PROGRAM, et aktiveerida
salvestamise reþiim.
3. Vajutage korduvalt nupule PRESET +/-, et
valida raadiojaama number.
4. Vajutage kinnitamiseks nupule PROGRAM.
5. Korrake samme 1 kuni 4, et salvestada teisi
DAB raadiojaamu.

Märkus
Sammu 2 ajal võite vajutada ja all hoida
nuppu preset 1, 2 või 3, et salvestada
praegune raadiojaam vastava positsiooni
alla.

H

Eelnevalt salvestatud DAB raadiojaama
eemaldamiseks, salvestage mõni muu
raadiojaam selle asemele.

H

Märkus
H

Uued raadiojaamad ja teenused lisatakse
DAB raadiojaamade nimekirja. Uute DAB
raadiojaamade ja teenuste leidmiseks
teostage regulaarselt täieulatuslikku
skaneerimist.

Salvestatud DAB raadiojaama valimine
DAB reþiimis:
H

H
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selleks, et valida salvestatud raadiojaam 1
kuni 3, vajutage vastavaid numbriklahve 1
kuni 3;
selleks, et valida mõni salvestatud
raadiojaam, vajutage korduvalt nuppu
PRESET +/-.
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