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1 Tärkeää

Turvasymbolit 

  
Salama kuvaa laitteessa olevaa eristämätöntä 
materiaalia, joka voi aiheuttaa sähköiskun. 
Turvallisuussyistä laitteen kantta ei saa irrottaa. 
Huutomerkki kiinnittää huomiota kohtiin, joiden 
toimintaan on erityisesti tutustuttava lukemalla 
laitteen oppaat, jotta laitteen käyttö- ja huolto-
ongelmat voidaan välttää. 
VAROITUS: tulipalon ja sähköiskun välttämiseksi 
laitetta ei saa altistaa sateelle tai kosteudelle. 
Nesteitä sisältäviä esineitä, esimerkiksi maljakoita, 
ei saa laittaa laitteen päälle. 
VAROITUS: sähköiskun välttämiseksi liitä pistoke 
kunnolla pistorasiaan. (Alueet, joissa pistokkeen 
tapit ovat keskenään erilaiset: sähköiskun 
välttämiseksi sovita liittimen leveä osa liitännän 
leveään osaan kunnolla.) 
• Lue nämä ohjeet.
• Noudata kaikkia ohjeita.
• Älä tuki ilmastointiaukkoja. Asenna 

valmistajan ohjeiden mukaisesti. Älä 
asenna lähelle lämmönlähteitä, kuten 
lämpöpattereita, lämmittimiä, liettä tai muita 
lämpöä tuottavia laitteita (mukaan lukien 
vahvistimia). 

• Suojaa virtajohtoa taittumiselta ja päälle 
astumiselta. Käsittele varovasti etenkin 
pistokkeita, jakorasiaa ja liitoskohtia.

• Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä 
lisälaitteita.

• Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta 
ukkosmyrskyjen aikana sekä jos laitetta ei 
käytetä pitkään aikaan. 

• Anna vain valtuutetun huoltohenkilön 
huoltaa laite. Huolto on tarpeen, kun laite 
on vahingoittunut, esimerkiksi virtajohto tai 

pistoke on vahingoittunut, laitteen sisään 
on päässyt nestettä tai vieraita esineitä, 
laite on kastunut, ei toimi normaalisti tai on 
pudonnut.

• Paristojen käytön VAROITUS: paristojen 
vuotamisesta johtuvia vahinkoja voi estää 
toimimalla seuraavilla tavoilla:
• Asenna paristot oikein, laitteen ja 

paristojen navat (+ ja -) vastakkain.
• Älä sekoita vanhoja ja uusia tai hiili- ja 

alkalipohjaisia paristoja keskenään.
• Akkuja tai paristoja (asennettu) ei 

saa altistaa korkeille lämpötiloille, 
esimerkiksi auringonvalolle tai tulelle.

• Poista paristot, jos laite on pitkään 
käyttämättä.

• Suojaa laite tippuvalta vedeltä tai roiskeilta. 
• Älä aseta laitteen päälle mitään sitä 

mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten 
nestettä sisältäviä esineitä tai kynttilöitä. 

• Kun laitteen virta katkaistaan irrottamalla 
pistoke tai laitteen katkaisimesta, laite on 
helppo ottaa uudelleen käyttöön.

Vakava varoitus

 • Älä koskaan avaa laitteen runkoa. 
 • Älä koskaan voitele mitään laitteen osaa.
 • Älä koskaan aseta tuotetta muiden laitteiden päälle.
 • Älä säilytä laitetta suorassa auringonvalossa tai liekkien 

tai lämmönlähteiden läheisyydessä. 
 • Älä katso laitteen sisällä olevaan lasersäteeseen.
 • Varmista, että virtajohto tai pistoke on sijoitettu niin, 

että voit helposti irrottaa laitteen virtalähteestä.

Varoitus

 • Ohjeesta poikkeavien säädinten tai säätöjen käyttäminen 
toimenpiteisiin saattaa aiheuttaa vaarallisen altistumisen 
säteilylle tai heikentää käyttöturvallisuutta.
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2 CD 
Soundmachine 
-soitin

Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-
tuotteen käyttäjäksi! Saat parhaan mahdollisen 
hyödyn Philipsin palveluista rekisteröimällä 
tuotteen osoitteessa www.philips.com.

Johdanto
Tällä laitteella voit:

• kuunnella ääntä levyiltä ja muista 
ulkoisista laitteista

• kuunnella radioasemia.

Laite tukee seuraavia mediamuotoja:

  
Toimituksen sisältö
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3 Aloitus
Noudata aina tämän luvun ohjeita järjestyksessä.

Paristojen asentaminen
Huomautus

 • Paristot ovat ongelmajätettä: vie käytetyt paristot 
keräyspisteeseen.

1 Avaa paristolokero.
2 Aseta kuusi 1,5 V R14/UM2/C-paristoa 

(lisävaruste) kuvan mukaisesti oikein päin 
(+/-). 

3 Sulje paristolokero.

 
Virran kytkeminen

Varoitus

 • Tuotteen vahingoittumisen vaara! Varmista, että 
virtalähteen jännite vastaa laitteen takapaneeliin tai 
pohjaan merkittyä jännitettä.

 • Varmista ennen verkkolaitteen virtajohdon liittämistä, 
että kaikki muut liitännät on tehty.

6 x 1.5 V R14/UM/C CELL
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4 CD 
Soundmachine 
-soittimen 
käyttäminen

Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-
tuotteen käyttäjäksi! Saat parhaan mahdollisen 
hyödyn Philipsin palveluista rekisteröimällä 
tuotteen osoitteessa www.philips.com.

Levyn toistaminen
Huomautus

 • Kopiosuojattuja CD-levyjä ei voi toistaa.

Kaupoissa myytäviä CD-äänilevyjä voi toistaa:
• CD-R-levyt (tallentava)
• CD-RW-levyt (uudelleenkirj.)
• MP3-CD:t
• WMA-CD-levyt
1 Avaa levykelkan.
2 Aseta levy kelkkaan tekstipuoli ylöspäin. 
3 Sulje levykelkka.
4 Siirrä OFF•FM•CD  -valitsin kohtaan CD.

• Keskeytä toisto tai jatka sitä: .
• Keskeytä toisto: .

  

Raitojen ohjelmointi

Huomautus

 • Voit ohjelmoida enintään 20 raitaa.

1 Kun toisto on pysäytettynä, paina CD-
tilassa PROG-painiketta.

2 Valitse raita  /  -painikkeilla ja vahvista 
valinta PROG-painikkeella.

3 Voit ohjelmoida lisää raitoja toistamalla 
vaihetta 2.

4 Toista ohjelmoidut raidat painamalla  
-painiketta.

5 Voit poistaa ohjelmoinnin painamalla  
-painiketta.

Toiston hallinta
Raidan tai kaikkien raitojen 
toistaminen.
Raitojen satunnaistoisto.

PROG Raitojen ohjelmointi.
Toiston lopettaminen tai 
ohjelmatietojen tyhjentäminen.
Toiston aloittaminen tai 
keskeyttäminen.

 / Raitaan siirtyminen tai raidalta 
hakeminen.

-VOLUME+ Äänenvoimakkuuden säätäminen.

Radion kuunteleminen
Huomautus

 • Asenna antenni mahdollisimman kauas TV:stä, videoista 
tai muista säteilyn lähteistä.

 • Voit parantaa vastaanottoa vetämällä antennin 
kokonaan ulos ja säätämällä sen asentoa.

1 Siirrä OFF•FM•FM  -valitsin kohtaan FM.
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2 Viritä radioasema hitaasti TUNING-
säätimellä. 

 
Ulkoisen laitteen 
kuunteleminen
Voit kuunnella tällä laitteella ääntä ulkoisesta 
äänentoistolaitteesta.
1 Aseta OFF•FM•CD-säädin asentoon FM  

tai CD.
2 Liitä MP3 link -kaapeli (lisävaruste)

• laitteen MP3-LINK -liitäntään (3,5 mm)
• ulkoisen laitteen kuulokeliitäntään

3 Aloita toisto laitteessa (lisätietoja on 
laitteen käyttöoppaassa).
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5 Teknisiä tietoja
Vahvistin

Ilmoitettu lähtöteho 2 x 1 W RMS
Taajuusvaste 80 Hz–16 kHz, ± 

3 dB
Signaali–kohina-suhde 50 dB
MP3 link -tulo 0,5 V RMS 20 

kohmia

Levyt

Lasertyyppi Puolijohde
Levyn halkaisija 12 cm / 8 cm
Tuetut levyt CD-DA, CD-R, 

CD-RW
Audio DAC 24 bittiä / 44,1 kHz
Harmoninen 
kokonaishäiriö

<1 %

Taajuusvaste 60 Hz–16 kHz
S-k.-suhde 55 dBA

Viritin

Viritysalue FM: 87,5 - 108 MHz
Harmoninen 
kokonaishäiriö

<3 %

Signaali–kohina-suhde 40 dB

Yleistä

Virta 220–240 V ~,  
50/60 Hz

Virrankulutus 
käytössä

5 W

Paristot 9 V, 6 x 1,5 V R14/
UM2/C CELL

Mitat: päälaite 
 (L x K x S)

 
245 x 131 x 212 mm

Paino
- Pakkauksen kanssa
- Päälaite

 
1,5 kg
1,1 kg
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6 Vianmääritys
Vakava varoitus

 • Älä koskaan avaa laitteen runkoa.

Älä yritä korjata järjestelmää 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 
Philipsiin, varmista, että laite on lähellä ja malli- ja 
sarjanumero ovat saatavilla.

Laitteessa ei ole virtaa
 • Varmista, että laitteen virtajohto on liitetty 

oikein.
 • Varmista, että verkkolaitteeseen tulee 

virtaa.
 • Aseta paristot kuvan osoittamalla tavalla 

siten, että niiden navat ovat oikein päin 
(+/–).

 • Vaihda paristo.

Ääntä ei kuulu
 • Äänenvoimakkuuden säätö.
 • Varmista, että toistettava raita on 

yhteensopiva laitteen kanssa.

Näyttö ei toimi oikein. / Laite ei reagoi 
säätimiin.
• Irrota virtajohto. 
• Liitä virtajohto uudelleen muutaman 

sekunnin kuluttua.

Levyä ei voi toistaa
 • Varmista, että levy on asetettu lokeroon 

tekstipuoli ylöspäin. 
 • Puhdista levy pyyhkimällä sitä 

mikrokuituliinalla levyn keskustasta suoraan 
reunaa kohti.

 • Levy saattaa olla viallinen. Toista jokin muu levy.
 • Varmista, että CD on viimeistelty CD, CD-

R, tai CD-RW-levy.
 • Varmista, että laserlinssi on puhdas.
 • Varmista, että CD-levy ei ole kopiosuojattu.

CD-levy ohittaa raitoja
 • Varmista, että levy ei ole vahingoittunut tai 

likainen.
 • Varmista, että ohjelmointi/satunnaistoisto ei 

ole käytössä.
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7 Huomautus
Gibson Innovations vakuuttaa täten, että 
tämä tuote on direktiivin 2014/53/EU 
oleellisten vaatimusten ja tuotetta koskevien 
direktiivin muiden säännösten mukainen. 
Vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla 
osoitteessa www.philips.com/support.
Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen 
muulla kuin Philips Consumer Lifestylen 
erityisesti hyväksymällä tavalla voi mitätöidä 
käyttäjän valtuudet laitteen käyttämiseen.

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

 
Tuotteeseen kiinnitetty yliviivatun roskakorin 
kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/19/EY 
soveltamisalaan.
Tutustu paikalliseen sähkö- ja 
elektoniikkalaitteiden keräysjärjestelmään.
Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä 
hävitä vanhoja tuotteita talousjätteiden 
mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen 
auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille 
mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.

 
Laitteessa on akut tai paristot, jotka ovat 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2013/56/EY vaatimusten mukaiset, eikä niitä 
voi hävittää tavallisen talousjätteen mukana.Ota 
selvää paikallisista akkujen hävittämiseen 
ja keräämiseen liittyvistä säännöistä. 
Akkujen asianmukainen hävittäminen auttaa 

vähentämään ympäristölle ja ihmisille 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.

Tässä laitteessa on tarra:

 
Huomautus

 • Tyyppikilpi on paristolokerossa.
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