Dokkimiskeskus

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

Eestikeelne kasutusjuhend

AJ 300D

JOONISED

INFORMATSIOON
KESKKONNAINFORMATSIOON
Kõik ebavajalikud pakkematerjalid on vahele jäetud. Pakkematerjalid saab lihtsalt jagada kolme
erinevasse materjalihunnikusse: papp, polüstüreen ehk pressitud vaht ja plastmass.
Teie seade koosneb materjalidest, mida saab taastöödelda, kui seda teeb vastav spetsialiseeritud
kompanii. Palun vaadake kohalikke regulatsioone pakendite, vanade patareide ja vanade seadmete
ümberkäitlemiseks.

Vana toote ümberkäitlemine
Teie toode on disainitud ja toodetud kõrgtehnoloogilistest materjalidest ja osadest, mida saab ümber
töödelda ja uuesti kasutada.
Kui see maha tõmmatu ratastega prügikasti sümbol on tootel küljes, tähendab see, et toode
on kaetud Euroopa Direktiiv 2002/96/EC-ga.
Palun informeerge end kohalikest elektriliste ja elektrooniliste toodete kogumispunktidest.
Palun käituge vastavalt kohalikele reeglitele ning ärge visake vanu tooteid tavalisse
olmeprügisse. Õige käitumine vana tootega aitab vältida negatiivseid mõjusid keskkonnale ja
inimtervisele.

2

15

VEATEATED

JOONISED

Kui ilmneb probleem, ärge viige seadet kohe remonti, vaid kontrollige kõigepealt
allpool olevaid variante. Kui te ei saa siit abi, konsulteerige edasimüüja või
teenusekeskusega.
HOIATUS: Mittemingisugustel juhtumitel ei tohi te toodet ise parandada, kuna
see rikub garantiid. Ärge avage seadet - võimalik elektri oki oht!

Heli puudub
0 Helitugevust pole korralikult seadistatud
Muutke helitugevust
0 Helitugevust pole korralikult seadistatud
Vajutage MUTE juhtpuldil, et aktiveerida esituse heli.

Ekraanil error / ei mingi reaktsiooni ühelegi klahvivajutusele
0 Elektriline talitlushäire.
0 Ühendage toitejuht lahti, seejärel ühendage uuesti juhe seadmega.

Hootine krabisev heli FM vastuvõtul
0 Nõrk signaal
Pikendage ja positsioneerige antenn ümber

Alarm ei tööta
0 Alarmiaeg/moodul pole seadistatud.
Vaadake ALARMI SEADISTAMINE (Dokkmoodul on ainult Apple iPod ja
Philips GoGear SA9100 ja SA9200 jaoks).
0 Heli on raadio jaoks liiga madal.
Suurendage helitugevust.

Dokioperatsioonid
0 Menüüs navigeerimine või dokitud mängija pildiesitus ei toimi AJ300D

klahvide ega juhtpuldiga.
AJ300D ja juhtpuldi klahvid saavad kontrollida ja juhtida ainult audiofailide
esitust. Menüüs navigeerimiseks kasutage dokitud mängija klahve.

0 Osad AJ300D ja juhtpuldi klahvid ei tööta.
Ainult klahvid (], ^, _ ja VOLUME) töötavad. Philips GoGear-i jaoks
pole kiirkerimine edasi või tagasi võimalik.
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KAASASOLEVAD LISANDID

HOOLDUS JA SÄILITAMINE

0 1 X AC/DC 18V adapter
(Sisend: 100-240V ~ 50/60Hz 800mA, väljund: 18V 1.6A)

Installeerige seade AC väljastuse lähedal ja sinna, kus AC toitejuhe hästi
ulatub.

0 Dokkimiskomplekt
1 x Apple iPod dokk (eelnevalt installeeritud koos AJ300D-ga; 1x Philips
GoGear jukebox dokk;
Dokiadapterid (8 adapterit erinevate iPodi tüüpide jaoks ja 4 adapterit
erinevate Philips GoGear tüüpide jaoks)

Seade ei või saada märjaks.

0 1x AUX-IN kaabel

KLAHVID (Vaata joonis 1)
1. POWER
0 lülitab süsteemi sisse või jätab ootereþiimile
0 peatab aktiivalarmi 24 tunniks
0 deaktiveerib unefunktsiooni

Ärge jätke seadet niiskuse, vihma, liiva või liigse kuumuse kätte, mida
põhjustab näiteks küttesüsteem või otsene päikesevalgus.
Seade puhastamiseks kasutage pehmet riiet või seemisnahka. Ärge kasutage
puhastusvahendeid, milles on bensiin, lahusti jne, kuna see võib kahjustada
toote korpust.

SPETSIFIKATSIOONID
Sagedusvastavus...........................................................................80 Hz – 20 KHz
Helitugevuse tase ...............................................................................90 dB @ 1m

2. ^ / _
0 seadistab kella/alarmiaja
0 valib eelneva või järgmise pala dokimoodulis
0 kiirkerimine edasi või tagasi dokimoodulis (ainult võimalik iPodis)

3. PRESET 1- 5
0 salvestab, korduvesitab ja näitab raadiojaamasid

4. SLEEP
0 aktiveerib unefunktsiooni
0 deaktiveerib unefunktsiooni

5. DOCK
0 valib dokimooduli Apple iPodi ja Philips GoGear-i jaoks

6. TUNER/ AUX
0 valib FM raadiomooduli
0 valib AUX mooduli

7. ]
0 alustab/peatab esituse dokimoodulis
0 valib 12-tunnise või 24-tunnise mooduli

8. VOL +/0 muudab helitaset

9. MUTE
0 lülitab esituse ajal heli sisse või välja

10. Display
0 näitab seadme kella- või alarmiaega ja olekut

11. Dock connector (30 pin)
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UNI
Sellele seadmele on sisseehitatud unetaimer, mis lubab raadio automaatselt
pärast teatud aega välja lülitada. On olemas viis uneaja võimalust.

Seadistamine ja SLEEP-re iimi väljalülitamine
1. Esituse ajal seadistage oma taimer, vajutades SLEEP korduvalt, kuniks
soovitud taimerivõimalus ilmub.
Valikud on järgmised (aeg minutites):
12o 2 9o 2 6o 2 3o 2 15 2 OFF (väljas) 2 12o
2. Seade lülitub automaatselt valitud aja pärast välja.
3. Unesüsteemi katkestamiseks vajutage kas
0 POWER
0 SLEEP ühe korra või rohkem, kuniks SLEEP kaob ekraanilt.

KLAHVID (Vaata joonis 1)
0 ühendab iPodi/Philips GoGear mängija

12. ALM 2
0 aktiveerib/kinnitab ALARM 2 ajaseadistused
0 näitab ALARM 2 aega
0 lülitab ALARM 2 aja välja

13. REPEAT ALARM/ BRIGHTNESS CONTROL
0 lülitab välja alarmi 9-minutliseks perioodiks
0 muudab ekraani heledust

14. POWER jack
0 pesa AC/DC 18V adapteri jaoks

15. Pigtail (antenn)
0 parandab FM-vastuvõttu

16. ALM 1

ALGSEADISTAMINE
Kui teie seadet kahjustatakse väliselt, näiteks staatiline elekter vaipadelt,
äikesetormid jne, lubab RESET teil eelnevad seadistused kustutada ja kõike
otsast alata.
Kasutage pastapliiatsit, et vajutada RESET auku, mis asub seadme all.

0 aktiveerib/kinnitab ALARM 1 ajaseadistused
0 näitab ALARM 1 aega
0 lülitab ALARM 1 aja välja

17. TIME SET
0 aktiveerib/kinnitab kella aja ja kuupäeva seadistused

18. DOCK·BUZZER·TUNER
0 valib alarmimooduli: dokk, buzzer või radio

19. AUX IN jack (3.5 mm)
0 ühendab valise audioallikaga

VÄLISSEADMEGA ÜHENDAMINE

20. RESET
0 tühjendab kellaaja seadistused

Te saate kuulata ka välise seadme muusikat, kui ühendate selle AJ300D
kõlaritega:
1. Vajutage TUNER/AUX kaks korda, et valida AUX moodul.
2. Kasutage kaasasolevat AUX-IN kaablit, et ühendada AJ300D AUX IN otsik
AUDIO OUT või kõrvaklappide ühendiga välisel seadmel (nagu näiteks CDmängija, VCR).

TOITEVARUSTUS
Peaadapterid
Ühendage peaadapterid seadme DC 18V pesaga ja toitepesaga.
Nõuanne: Vältimaks seadme kahjustamist, kasutage ainult kaasapandud
adaptereid!
Klaviatuur asub seadme all.
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TOITEVARUSTUS

DOKK (Vaadake joonis 4)

Juhtimispult

DOKIADAPTERID

Oluline!

Enne mängija dokiga ühendamist katkestage sobiv dokiadapter dokki, et tagada
mugav sobivus mängijale dokkimiseks.

Enne puldi kasutamist eemaldage plastikisolatsioo, nagu skeemil
näidatud
Kui juhtpult ei tööta korralikult või funktsioneerimisulatus on vähenenud,
asendage patareid uute (CR2025) patareidega.
1. Tõmmake patarei sahtel välja (nagu skeemil näidatud).
2. Asendage uus patarei vastavalt polariseeritud näitudele ja sisestage
patareisahtel täielikult endisesse asendisse.

Patareid sisaldavad keemilisi osi, seega peab neist vabanema vastavalt.

Õige dokiadapteri valimine
iPod doki jaoks 8 dokkadapterid erinevates tüüpides, nagu näidatud adapteri
taga, on sobivad järgmiste iPodidega: 20GB, 40GB, 20/30GB photo,
40/60GB photo, 30GB video, 60GB video, mini ja nano.
Philips GoGear doki jaoks, 4 dokkadapterid erinevates tüüpides on lisatud.
Iga adapter on märgitud numbriga 1-4 nende tagakülgedel. Need numbrid
näitavad, millistele Philips GoGear mängijatele nad sobivad:
'1' – HDD6320, HDD6330
'2' – HDD1420, HDD1620, HDD1630, HDD1635, HDD1820, HDD1830,
HDD1835;
'3' – HDD1840, 1850;
'4' – SA9100, SA9200.

APPLE iPod/PHILIPS GoGear MÄNGIMINE KASUTADES
AJ300D-d
1. Ühendage vastav iPod/GoGear dokiühendisse.
2. Vajutage DOCK, et lülituda dokimoodulisse.

OMATOITEL VARUKOOPIA
Omatoitel varukoopia lubab teil mugavalt jaama, alarme ja kellaaja seadeid
taasseadistada, et salvestada kuni 10 minutit, kui toimub toitekatkestus, näiteks
AC toitetõrge. Kellraadio ja taustavalgus lülitatakse täielikult välja.
Kui toide naaseb pärast 10 minutit ja ekraanil:
Kellaaeg vilgub - see näitab, et te peate kellaaja uuesti seadistama.

Tehke kindlaks, et olete sisse lülitanud Philips GoGear, enne kui valisite
DOCK mooduli.
AJ300D eraanile kuvatakse HDD, kui GoGear mängija on ühendatud või
kuvatakse iPod, kui iPod on ühendatud.
3. iPodi puhul alustab mängija automaatselt esitamist.
Philips GoGear-I jaoks vajutage ], et alustada esitust, kui viimatinimetatu
ei alga.

HOIATUS

Märkused:
0 Kui dokimoodulis ei dokita ühtegi mängijat 15 minuti jooksul, läheb AJ300D
ootereþiimile.
0 Kasutades AJ300D ja selle juhtpuldi klahve (], ^, _ ja VOLUME), on
0 AJ300D ja selle juhtpuldi klahvid ], ^, _ ja VOLUME töötavad esituse
ajal ainult siis, kui audiofailid on salvestatud dokitud mängijas.

Nähtav ja nähtamatu laserkiirgus. Kui kaas on avatud, ärge
vaadake kiirgusesse.

iPod/PHILIPS GoGear PATAREIDE LAADIMINE
KASUTADES DOKKI

Kõrgepinge! Ärge avage! Te võite saada elektriðoki.

Teie iPodi/Philips GoGear-I dokkimise ja ühendamise ajal AJ300D dokiga, saate
eelpool nimetatuid seadmeid ootereþiimil laadida (AJ300D peab olema sisse
lülitatud).

Seades pole kasutaja poolt kasutatavaid osi.
Toote muutmine võib põhjustada ohtlikku EMC radiatsiooni või
muid ebaturvalisi juhtumeid.
See toode täidab Euroopa Liidu raadiosageduse nõudeid.
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ALARMI KASUTAMINE

PÕHIOPERATSIOONID

ALARMI KORDAMINE

Süsteemi sisselülitamine

See võimalus kordab alarmi 9-minutiliste vahedega.
Alarmi ajal vajutage REPEAT ALARM/ BRIGHTNESS CONTROL.
Displejs râda mirgojoðu ALM1 vai ALM2 atkârtotâ modinâtâja laikâ.
Ekraanil kuvatakse ALM2 või ALM2.

Vajutage TUNER/AUX või DOCK.
Süsteem lülitub ümber valitud moodulile.

Süsteemi ootereþiimile lülitamine

ALARMI TÄIELIK LÕPETAMINE
Vajutage ALM1 või ALM2 klahvi üks või mitu korda, kuniks kaob ALM1 või
ALM2.

Igas moodulis olles vajutage POWER.

Heli ajutine väljalülitamine
Vajutage puldil MUTE, et heli koheselt peatada.
Lugude esitus jätkub ilma helita ja ekraanil näidatakse MUTE.

DOKK (Vaadake joonis 4)
Ühendades iPod/Philips GoGear-i oma AJ300D külge, saate kuulata dokitud
mängija helisid võimsate Hi-Fi-süsteemi kõlarite kaudu.

Oluline!
AJ300D tuleb koos kaht tüüpi dokkidega. Kasutage disainitud dokktüüpi
nagu näidatud pealmisel paneelil (kaasasoleval dokil), et see töötaks nii
Apple iPodi kui ka Philips GoGear-iga.

KAASASKANTAV MÄNGIJA
Enamus Apple iPod töötab koos 30-pinilise dokkühendiga järgnevalt: 20GB,
40GB, 20/30GB photo, 40/60GB photo, 30GB video, 60GB video, mini ja
nano.
Philips GoGear mängijad dokkühendiga järgnevalt:
0 HDD1420, HDD1620, HDD1630, HDD1635;
0 HDD1820, HDD1830, HDD1835;
0 HDD1840, 1850;
0 HDD6320, HDD6330
0 SA9100, SA9200

DOKI MUUTMINE
iPod ühendi on eelnevalt AJ300D-sse installeeritud. Philips GoGear kasutajatele
muutke kaasasolev Philips GoGear ühendi enne kasutamist:
1. Libistage dokiühendi juures olevat dokilülitit

Vajutage POWER.
Süsteem lülitub sisse viimasena valitud moodulis.

Heliga esituse jätkamiseks saate:
0 Vajutada uuesti MUTE;
0 Muuta heli klahvidega;
0 Vahetada moodulit.

Ekraani eredus
Vajutage REPEAT ALARM/Brightness control ühe või mitu korda.
Muudetakse ekraani eredust järgnevatel tasemetel:
Bright (ere) 2 Low (madal) 2 Off (väljas) 2 Bright

KELLA JA KUUPÄEVA SEADISTAMINE
1. Igas moodulis vajutage TIME SET, kuni ilmuvad kellanumbrid.
2. Vajutage ], et valida 12 Hours/24 Hours moodul.
3. Hoidke all või vajutage ^ / _ korduvalt, et seadistada ja muuta tuned.
4. Vajutage kinnituseks TIME SET.
Ilmuvad kellanumbrid minutite jaoks.
5. Korrake samme 3-4, kuni ka minuti-, aasta-, kuu- ja päevaseadistus on
tehtud.

.

2. Võtke dokk välja.
3. Asetage sobiv dokk sisse. Siis hoidke kindlalt dokk all ja lükake dokilüliti
tagasi asendisse.
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TUUNER
1. Vajutage TUNER/AUX ühe korra, et raadio sisse lülitada (ainult FM).
Ekraanil näitab raadiosagedust (viimati valitud). Teie eelseadistatud
jaama näidatakse samuti, kui te kuulate eelseadistust (Vaadake joonis 2).
2. Muutke helitugevust, kasutades VOL +/-.
3. Eelseadistusega jaamade valimiseks vajutage vastavalt PRESET klahvi (1-5).

RAADIOJAAMADE LEIDMINE
1.

Vajutage ja hoidke ^ / _, kuniks sagedus ekraanil hakkab muutuma.
Ekraanile kuvatakse automaatse otsimise ajal “Scrh”.
Kui süsteem leiab jaama, näidatakse selle sagedust.
Nõrgema jaama leidmiseks vajutage ^ / _ lühidalt ja korduvalt kuni
vastuvõtt leitakse.

ALARMI KASUTAMINE
ALARMIAJA SEADISTAMINE (Vaadake joonis 3)
1. Igas moodulis vajutage ja hoidke ALM1 või ALM2 paariks sekundiks.
ALM1/ ALM2 ikoon ja tunninäidud ilmuvad, sealhulgas ka hetkealarmi
moodul.
2. Hoidke all või vajutage ^ / _ korduvalt, et seadistada ja muuta tuned.
3. Vajutage ALM1 või ALM2 kinnituseks.
ALM1/ ALM2 ikoon ja minutinäit ilmub, sealhulgas ka alarmimooduli
ikoon.
4. Hoidke all või vajutage ^ / _ korduvalt, et seadistada ja muuta
minuteid.
5. Vajutage ALM1 või ALM2 kinnituseks.

Vastuvõtu parandamine (FM):

ALARMIMOODULI SEADISTAMINE

Pikendage ja leidke uus asend antenni jaoks.

1. Vajutage POWER, et lülituda ootereþiimile.

EELSEADISTATUD JAAMADE SALVESTAMINE JA
KASUTAMINE

2. Valige alarmimoodul: kas dokkmängija (ainult Apple iPod ja Philips GoGear
SA9100 ja SA9200 jaoks), buzzer või radio, kasutades
DOCK·BUZZER·TUNER rullklahvi.

Te saate seadme mällu salvestada kuni viis FM raadiojaama.
1. Leidke oma soovitud jaam (Vaadake Raadiojaamade ledimine).
2. Salvestamisesk hoidke lühidalt all PRESET klahvi 1-5, kuniks kuulete
topeltpiiksu.
Ekraanile kuvatakse jaama number.
3. Korrake samme 1 ja 2, et teisedki jaamad salvestada.
Te saate eelseadistatud jaamad üle kirjutada, salvestades samale kohale
teise sageduse.
4. Vajutage PRESET klahvi 1-5 (või PRESET [ / \ juhtpuldil), et jaama
kuulata.

Alarmiseadistuse ajal lülitub dokkmängija (ainult Apple iPod ja Philips
GoGear SA9100 ja SA9200 jaoks), raadio või buzzer sisse automaatselt.
Nõuanded:

0 Kui te olete valinud TUNER alarmimooduli, tehke kindlaks, et olete korralikult

kindla jaama leidnud, enne kui seadme välja lülitate.

0 Kui olete valinud DOCK alarmimooduli (ainult Apple iPod ja Philips GoGear

SA9100 ja SA9200 jaoks), tehke kindlaks, et olete dokkinud kaaskantava
mängija või et buzzer moodul on automaatselt valitud.
0 Kontrollimaks alarmiaja seadistusi ALM1 või ALM2 jaoks, vajutage vastavalt
ALM1 või ALM2.

ALARMI VÄLJALÜLITAMINE
On kolm võimalust alarmi väljalülitamiseks. Kui te ei katkesta alarmi täielikult,
valitakse 59 minuti möödumisel esimesest äratusest automaatselt 24-hour
ALARM RESET.

ALARMI KASUTAMINE
Te saate seadistada kaks erinevat alarmi. See on kasulik, kui te peate ärkama
kahel erineval ajal, näiteks nädala sees ja nädalavahetusel; seega saate
seadistada kaks erinevat äratusaega:

24 HOUR ALARM RESET
Kui te soovite alarmi koheselt peatada, aga soovite jätta sama kellaaja järgmiseks
päevaks:
Vajutage POWER.

Tuuneri moodul.
Buzzer moodul. Vaikse vibroalarmi helisignaal tugevneb sekunditega.
Dokkmoodul (ainult Apple iPod ja Philips GoGear SA9100 ja SA9200 jaoks).
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