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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 huoltoongelmat 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 sovita
liittimen leveä osa leveään liitäntään kunnolla.
Vakava varoitus

Akkuja tai paristoja (pakkauksessa
olevia tai asennettuja) 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.
Varoitus

•• Ohjeesta poikkeavien säädinten tai säätöjen käyttäminen
toimenpiteisiin saattaa aiheuttaa vaarallisen altistumisen
säteilylle tai heikentää käyttöturvallisuutta.

Huomautus
•• Tyyppikilpi on paristolokerossa.

Kuunteluturvallisuudesta

•• Älä koskaan avaa laitteen koteloa.
•• 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, liitin tai pistoke on sijoitettu
niin, että voit helposti irrottaa laitteen virtalähteestä.

•
•
•
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Varmista, että tuotteen ympärillä on
tarpeeksi tilaa tuuletukselle.
Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä
lisälaitteita tai lisätarvikkeita.
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.
FI

Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella.
• Kuulokkeiden käyttäminen pitkään kovalla
äänenvoimakkuudella saattaa vahingoittaa
kuuloa. Tämä tuote saattaa tuottaa kovia
ääniä, jotka voivat jopa alle minuutissa
aiheuttaa ihmiselle pysyviä kuulovaurioita.
Suuret äänenvoimakkuudet on tarkoitettu
henkilöille, joiden kuulo on jo heikentynyt.
• Ääni saattaa olla harhaanjohtava. Ajan
mittaan kuulo mukautuu korkeisiinkin
äänenvoimakkuuksiin. Pitkäkestoisen
kuuntelun jälkeen normaalilta kuulostava
äänenvoimakkuus saattaa olla liian voimakas
ja kuulolle vahingollinen. Voit estää

tämän asettamalla äänenvoimakkuuden
turvalliselle tasolle ennen kuuntelua ja pitää
sen tällä tasolla.
Turvallisen äänenvoimakkuuden asettaminen:
• Aseta äänenvoimakkuuden säädin alimmalle
tasolle.
• Lisää äänenvoimakkuutta vähitellen, kunnes
kuulet äänen selkeästi ja häiriöittä.
Kuuntele kohtuullisia aikoja:
• Pitkäaikainen kuunteleminen tavallisella,
"turvallisellakin" äänenvoimakkuudella
saattaa vahingoittaa kuuloa.
• Käytä laitteita oikein ja pidä riittävästi
taukoja.
Noudata kuulokkeiden käytössä seuraavia
ohjeita.
• Kuuntele kohtuullisella
äänenvoimakkuudella kohtuullisia aikoja.
• Älä lisää äänenvoimakkuutta kuulosi
totuttua nykyiseen ääneen.
• Älä lisää äänenvoimakkuutta niin suureksi,
ettet kuule, mitä ympärilläsi tapahtuu.
• Lopeta tai keskeytä kuunteleminen
vaarallisissa tilanteissa.

FI
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2 CD
Soundmachine
-soitin
Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi
Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja
rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/
welcome.

Johdanto
Tällä tuotteella voit
• toistaa ääntä levyiltä, USB- ja
Bluetooth-laitteista tai muista ulkoisista
äänentoistolaitteista
• kuunnella FM-radioasemia
• ladata mobiililaitteesi
• yhdistää äänen mikrofonista tai kitarasta.

Toimituksen sisältö
Tarkista pakkauksen sisältö:
• Päälaite
• Virtajohto
• Olkahihna
• Pikaopas
• Turvallisuus- ja lakitietovihko

4
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Tuotteen yleiskuvaus
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a Levykelkka
b MIC/GUITAR-kytkin
• Siirtyminen mikrofoni- tai kitaratilaan.
c MIC/GUITAR LEVEL
• Liitetyn mikrofonin tai kitaran
äänenvoimakkuuden säätäminen.
d BASS LEVEL
• Bassotason säätäminen.
e VOLUME
• Äänenvoimakkuuden säätäminen.
f SOURCE
• Äänilähteen valitseminen: FM-viritin,
Bluetooth, äänituloliitäntä, levy tai USB.
g

•

Tuotteen virran kytkeminen tai
valmiustilaan asettaminen.

t

uv

h SOUND
• Esimääritetyn ääniasetuksen
valitseminen.
i MAX SOUND
• Äänen lisätehon ottaminen käyttöön
tai pois käytöstä.
j FM-antenni
• FM-vastaanoton tehostaminen
k Näyttö
• Tilan näyttäminen
l NFC-tunniste
• Yhteyden muodostaminen NFCtekniikkaa tukevaan laitteeseen.
m Mikro-USB-liitäntä
• USB-muistilaitteen liitäntä.
n

•

Kuulokkeiden liittäminen.
FI
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o AUDIO IN
• Ulkoisen laitteen liittäminen.
p MIC/GUITAR-liitäntä
• Mikrofonin tai kitaran liittäminen.
q

•
•

r

•
•
•

s
t

/

Siirtyminen edelliseen tai seuraavaan
albumiin.
Pikavalinta-aseman valitseminen.
Toiston lopettaminen tai
ohjelmatietojen tyhjentäminen.
Bluetooth-pariliitoshistorian
tyhjentäminen Bluetooth-tilassa.
Bluetooth-laitteen irrottaminen
Bluetooth-tilassa.

•

Keskeytä tai jatka toistoa.

•
•
•

/
Siirry edelliseen tai seuraavaan raitaan
Haku raidassa
Radioaseman virittäminen.

u MODE/RDS
• Toistotilan valitseminen.
• FM-radioasemat, joissa on RDS-palvelu:
RDS-tietojen näyttäminen.
v PROG/SLEEP
• Raitojen ohjelmointi.
• Radioasemien ohjelmointi.
• Uniajastimen määrittäminen
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3 Aloitus
Noudata aina tämän luvun ohjeita järjestyksessä.

Olkahihnan käyttäminen
Tämän tuotteen mukana toimitetaan olkahihna.
Kiinnitä olkahihna tuotteen kumpaankin päätyyn
kuvan osoittamalla tavalla.

Huomautus
•• Laitteen mukana ei toimiteta paristoja.

1
2
3

Avaa paristolokero.
Aseta 8 paristoa (tyyppi: R20 /
D-KENNO / UM 1) kuvan mukaisesti siten,
että paristojen navat ovat oikein päin (+/-).
Sulje paristolokero.

C D S O U N D M A C H I N E A Z1

Virta
Vakava varoitus

Virtalähde
Tuotteen virtalähteenä voi käyttää joko
verkkovirtaa tai paristoja.

Akun virta
Varoitus

•• Tuotteen vahingoittumisen vaara! Varmista, että

virtalähteen jännite vastaa puhelimen takapaneeliin tai
pohjaan merkittyä jännitettä.
•• Sähköiskun vaara. Irrota virtajohto aina tarttumalla
pistokkeeseen ja vetämällä se pistorasiasta. Älä vedä
johdosta.

Liitä virtajohto:
• laitteen AC~ MAINS -liitäntään.
• pistorasiaan.

•• Räjähdysvaara! Älä altista paristoja lämmölle,

auringonvalolle tai tulelle. Älä hävitä paristoja
polttamalla.
•• Paristot ovat ongelmajätettä: toimita käytetyt paristot
keräyspisteeseen.

$&a0$,16
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Käynnistäminen
Käynnistä tuote painamalla -painiketta.
»» Tuote siirtyy viimeiseen valittuun
lähteeseen.

Siirtyminen valmiustilaan
Tuote siirtyy valmiustilaan seuraavissa tilanteissa:
•
-painiketta painetaan uudelleen.
• Levyä ei ole käytetty 15 minuuttiin, kun
tuote on levytilassa.
• Musiikin toisto keskeytyy 15 minuutiksi.
• USB-, Bluetooth- tai muuta ulkoista laitetta
ei ole liitetty tuotteeseen 15 minuuttiin.

Lähteen valitseminen
Valitse lähde painamalla toistuvasti SOURCEpainiketta: FM-viritin, Bluetooth, AUDIO IN, Disc
tai USB.

FM-radioasemien
tallentaminen automaattisesti
Huomautus
•• Voit parantaa vastaanottoa vetämällä antennin
kokonaan ulos ja säätämällä sen asentoa.

Kun tuotteeseen on kytketty virta eikä
radioasemia ole tallennettu, tuote kehottaa sinua
tallentamaan FM-radioasemat automaattisesti.

1

8

Liitä tuote virtalähteeseen.
»» Näyttöön tulee teksti [AUTO
INSTALL - PRESS PLAY, STOP
CANCEL] (aseta asemat
automaattisesti painamalla
-painiketta, peruuta painamalla
-painiketta) .

FI
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Aloita täysi haku valitsemalla
.
»» Tuote tallentaa automaattisesti FMradioasemat, joiden signaali on riittävän
vahva.
»» Kun kaikki asemat on tallennettu,
ensimmäinen pikavalinta-asema tulee
kuuluviin automaattisesti.
»» Jos radioasemia ei löydy, näytössä näkyy
teksti [CHECK ANTENNA] (tarkista
antenni).

4 Levyn tai USBlaitteen sisällön
toistaminen

1

Liitä USB-laite mikro-USB-liitäntään.

Levyn toistaminen
Huomautus
•• Varmista, että levyllä on toistettavaa äänisisältöä.

1
2

2

Paina SOURCE-painiketta toistuvasti
USBlähteen valitsemiseksi.
»» Toisto alkaa automaattisesti. Jos toisto
ei käynnisty, paina
-painiketta.

Avaa levykelkka vetämällä yläpaneelia ylös.
Aseta levy kelkkaan tekstipuoli ylöspäin ja
sulje kelkka.
CD

Toiston hallinta
Hallitse toistoa seuraamalla ohjeita.
Painike
/

3

Valitse levylähde painamalla toistuvasti
SOURCE-painiketta.
»» Toisto alkaa automaattisesti.

Toistaminen USB-laitteesta
Huomautus
•• Varmista, että USB-laitteessa on toistettavaa äänisisältöä.

/

MODE

Toiminto
Siirry edelliseen tai seuraavaan raitaan
painamalla painiketta.
Pikakelaa raitaa toiston aikana
pitämällä painiketta alhaalla. Jatka
toistoa vapauttamalla painike.
Siirry edelliseen tai seuraavaan
albumiin.
Aloita tai keskeytä toisto.
Lopeta toisto.
Paina toistuvasti ja valitse:
: nykyisen kappaleen toistaminen
jatkuvasti
(vain MP3): nykyisen albumin
toistaminen jatkuvasti
: kaikkien kappaleiden
toistaminen jatkuvasti
: kaikkien raitojen satunnaistoisto
OFF: palaa normaaliin toistotilaan

FI
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Raitojen ohjelmointi
CD- tai USB-tilassa voit ohjelmoida enintään 20
raitaa.

1
2

3
4
5

Kun toisto on lopetettu, ota ohjelmointitila
käyttöön painamalla PROG-painiketta
2 sekuntia.
»» [PROG] (ohjelmointi) vilkkuu näytössä.
MP3-raidat: valitse albumi
-painikkeella.

Valitse raidan numero
/
-painikkeilla
ja vahvista valinta PROG-painikkeella.
Voit ohjelmoida lisää raitoja toistamalla
vaiheita 2–3.
Toista ohjelmoidut raidat painamalla
-painiketta.
»» Näytössä näkyy toiston aikana [PROG]
(ohjelmointi).
•

10

/

FI

Voit poistaa ohjelmoinnin painamalla
-painiketta.

5 Toistaminen
Bluetoothlaitteista
Tällä tuotteella voit toistaa ääntä Bluetoothlaitteista.

Laitteen liittäminen
Huomautus
•• Varmista, että Bluetooth-laite on yhteensopiva tämän

Katkaise Bluetooth-laitteen yhteys:
• Paina -painiketta 3 sekuntia
• Poista Bluetooth käytöstä laitteessa tai
• Siirrä laite kantaman ulkopuolelle.
Muodosta Bluetooth-laitteen yhteys uudelleen:
• Jos pariliitetyn Bluetooth-laitteen
automaattinen yhteydenmuodostaminen
on käytössä, tuote muodostaa yhteyden
uudelleen havaitessaan laitteen.
• Jos pariliitetty Bluetooth-laite ei tue
automaattista yhteydenmuodostamista,
muodosta yhteys uudelleen manuaalisesti.
Voit liittää toisen Bluetooth-laitteen
seuraavasti:
• Poista Bluetooth käytöstä nykyisessä
laitteessa ja liitä sitten toinen laite.

järjestelmän kanssa.

•• Ennen kuin muodostat pariliitoksen tämän laitteen ja

toisen laitteen välille, tutustu käyttöoppaassa oleviin
Bluetooth-yhteensopivuutta koskeviin tietoihin.
•• Laitteeseen voi tallentaa enintään 8 pariliitettyä laitetta.
•• Varmista, että Bluetooth-toiminto on käytössä, ja että
laite näkyy kaikissa muissa Bluetooth-laitteissa.
•• Tämän laitteen ja Bluetooth-laitteen väliset esteet voivat
pienentää toiminta-aluetta.
•• Pidä laite poissa muiden sellaisten sähkölaitteiden
läheltä, jotka voivat aiheuttaa häiriöitä.

Laitteen liittäminen manuaalisesti
Huomautus

Laitteen liittäminen NFC:n avulla
Lähikenttäviestintätekniikka (Near Field
Communication, NFC) on tekniikka, jonka avulla
voidaan käyttää lyhyen kantaman langatonta
tiedonsiirtoa eri NFC-yhteensopivien laitteiden,
kuten matkapuhelinten ja IC-korttien, välillä.
Jos Bluetooth-laitteesi tukee NFC-tekniikkaa,
voit yhdistää sen tähän tuotteeseen helposti.

1
2

•• Tämän laitteen ja Bluetooth-laitteen välinen toimintaalue on noin 10 metriä.

1
2
3

3

Valitse [BT]-lähde painamalla toistuvasti
SOURCE-painiketta.
»» Näytössä näkyy teksti [NO BT] (ei
Bluetooth-laitetta).
Ota Bluetooth laitteessasi käyttöön ja etsi
Bluetooth-laitteita (lisätietoja on laitteen
käyttöoppaassa).
Kun laitteen näytössä näkyy [PHILIPS
AZ1], aloita yhteyden ja pariliitoksen
muodostaminen valitsemalla se. Kirjoita
tarvittaessa oletusarvoinen salasana ”0000”.
»» Tuotteesta kuuluu kaksi merkkiääntä,
kun pariliitos ja yhteys on muodostettu.

Valitse [BT]-lähde painamalla toistuvasti
SOURCE-painiketta.
Ota NFC-ominaisuus käyttöön Bluetoothlaitteessa (lue lisätietoja laitteen
käyttöoppaasta).
Kosketa tuotteen päällä olevaa NFCtunnistetta Bluetooth-laitteesi takapuolella.

C D S O U N D M AC H I N E A Z1

4

Hyväksy Bluetooth-laitteessasi pariliitoksen
muodostaminen laitteeseen AZ1. Anna
tarvittaessa pariliitoksen salasana "0000".
FI

11

5

Viimeistele pariliitoksen ja yhteyden
muodostaminen seuraamalla ruudun
ohjeita.
»» Tuotteesta kuuluu kaksi merkkiääntä,
kun pariliitos ja yhteys on muodostettu.

Toistaminen Bluetoothlaitteesta
Kun olet muodostanut Bluetooth-yhteyden, voit
toistaa ääntä Bluetooth-laitteesta.
»» Ääni suoratoistetaan Bluetoothlaitteesta tuotteeseen.

Pariliitostietojen
tyhjentäminen
Kun laite on Bluetooth-tilassa, paina
-painiketta 8 sekuntia.
»» Kaikki Bluetooth-pariliitostiedot
poistetaan.

12
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6 iPod/iPhone/
iPad-toisto
Voit kuunnella äänitiedostoja iPodista/iPhonesta/
iPadista tällä laitteella.

Yhteensopiva iPod/iPhone/
iPad
Tuote tukee seuraavia iPod-, iPhone- ja iPadmalleja:
Mallit:
• iPod touch (2., 3., 4. ja 5. sukupolvi)
• iPod classic
• iPod nano (4., 5., 6. ja 7. sukupolvi)
• iPhone 5S
• iPhone 5C
• iPhone 5
• iPhone 4S
• iPhone 4
• iPhone 3GS
• iPhone 3G
• iPad air
• iPad mini ja Retina-näyttö
• iPad mini
• iPad 4
• iPad 3
• iPad 2
• iPad

3

Toista ääntä iPodilla, iPhonella tai iPadilla.
»» Ääni kuuluu tästä tuotteesta.
•
•

Keskeytä toisto tai jatka sitä
-painikkeella.
Voit siirtyä edelliseen tai seuraavaan
ääniraitaan
/
-painikkeella.

iPodin/iPhonen/iPadin
lataaminen
Kun iPod, iPhone tai iPad on liitetty, laite alkaa
latautua.
Vihje
•• Voit myös ladata muita matkapuhelimia mikro-USB-

iPodin/iPhonen/iPadin
kuunteleminen
1
2

liitännän kautta.

Valitse USB-tila painamalla toistuvasti
SOURCE-painiketta.
Liitä tuote iPodiin, iPhoneen tai iPadiin
mikro-USB-liitännällä.
»» Kun Apple-laite havaitaan, näytössä
näkyy teksti [USB DOCK] (USBtelakka).
FI
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7 Radion
kuunteleminen

FM-radioasemien
ohjelmoiminen manuaalisesti
Huomautus
•• Voit korvata ohjelmoidun radioaseman tallentamalla
toisen aseman sen tilalle.

FM-radioasemien virittäminen
Huomautus

1
2

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

1
2

3

Valitse FM-radion lähde painamalla
toistuvasti SOURCE-painiketta.
Paina
/
-painiketta, kunnes taajuus
alkaa muuttua.
»» [SEARCH] (haku) näkyyn näytössä.
»» Tuote virittää automaattisesti aseman,
joka kuuluu hyvin.
Viritä lisää asemia toistamalla 2. vaihe.
• Viritä heikosti kuuluva asema
painamalla toistuvasti
/
-painikkeita, kunnes vastaanotto on
parempi.

FM-radioasemien
ohjelmoiminen
automaattisesti
Huomautus
•• Voit ohjelmoida enintään 30 pikavalintaradioasemaa.

Siirry automaattiseen ohjelmointitilaan
painamalla FM-viritintilassa
-painiketta 2
sekuntia.
»» [AUTO] (auto) -teksti tulee näkyviin.
»» Kun kaikki saatavilla olevat radioasemat
on tallennettu automaattisesti,
ensimmäisen kanavan lähetys alkaa
kuulua.
14
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3

4

Radioaseman virittäminen.
Ota automaattinen ohjelmointi käyttöön
painamalla PROG-painiketta 3 sekuntia.
»» [PROG] vilkkuu näytössä.
Valitse radioasemalle numero /
-painikkeella ja vahvista valinta sitten
PROG-painikkeella.
»» Radioaseman esimääritetty numero ja
taajuus tulevat näkyviin.
Voit ohjelmoida lisää asemia toistamalla
vaiheita 1-3.

Esiasetetun aseman
valitseminen
Valitse pikavalinta viritintilassa painamalla
-painiketta.

/

RDS-tietojen näyttäminen
RDS (Radio Data System) on palvelu, jonka
avulla FM-asemat voivat näyttää lisätietoja. Jos
virität RDS-aseman, RDS-kuvake näkyy näytössä.

1
2

RDS-aseman virittäminen.
Voit selata seuraavia tietoja (jos ne ovat
saatavana) painamalla toistuvasti RDSpainiketta:
»» Ohjelmapalvelu
»» Ohjelmatyyppi, kuten [NEWS]
(uutiset), [SPORT] (urheilu), [POP M]
(popmusiikki)...
»» Radio-tekstitoiminto
»» Aika

8 Äänenvoimakkuuden säätäminen ja äänitehosteen
valitseminen

Äänen lisätehon ottaminen
käyttöön tai pois käytöstä
Valitse vaihtoehto painamalla toiston aikana
toistuvasti MAX SOUND-painiketta.
• [MAX ON] (max käytössä): ottaa äänen
lisätehosteen käyttöön.
• [MAX OFF] (max pois käytöstä): poistaa
äänen lisätehosteen käytöstä.

Äänenvoimakkuuden
säätäminen
Lisää tai vähennä äänenvoimakkuutta toiston
aikana kiertämällä VOLUME-nuppia.

Esimääritetyn äänitehosteen
valitseminen
Valitse esimääritetty äänitehoste painamalla
toiston aikana SOUND-painiketta toistuvasti.
• [FLAT] (luonnollinen)
• [JAZZ] (jazz)
• [POP] (pop)
• [ROCK] (rock)
• [CLASSIC] (klassinen)

Bassotason säätäminen
Säädä bassotasoa toiston aikana kiertämällä
BASS LEVEL -nuppia.

FI
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9 Muut toiminnot
Äänen yhdistäminen
mikrofonista tai kitarasta
Jos käytössä on mikrofoni tai akustinentai sähkökitara, voit yhdistää sen äänen
äänilähteeseen.
Varoitus
•• Älä liitä bassokitaraa MIC/GUITAR-liitäntään, koska se
saattaa vahingoittaa tuotetta.

Huomautus

2
3
4

Soita kitaraa tai laula mikrofoniin.
• Voit säätää lähteen äänenvoimakkuutta
kiertämällä VOLUME -nuppia.
• Voit säätää mikrofonin tai kitaran
äänenvoimakkuutta kiertämällä MIC/
GUITAR LEVEL -nuppia.

Voit kuunnella tällä tuotteella myös ulkoista
äänentoistolaitetta, kuten MP3-soitinta.

1

Kytke 3,5 mm:n äänitulokaapeli
• tämän laitteen AUDIO IN-liitäntään ja
• ulkoisen laitteen kuulokeliitäntään.

Liitä mikrofoni tai kitara tuotteen MIC/
GUITAR-liitäntään.

2
3
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Valitse äänilähde (FM-viritin, Bluetooth,
äänitulo, levy tai USB) ja aloita toisto.

Ulkoisen äänentoistolaitteen
kuunteleminen

•• Varmista, että olet vaihtanut

1

Säädä MIC/GUITAR-kytkin MIC- tai
GUITAR-asentoon.

FI

Valitse lähteeksi äänitulo painamalla
SOURCE-painiketta toistuvasti.
Toista ulkoisesta äänentoistolaitteesta
(katso lisätietoja laitteen käyttöoppaasta).

Uniajastimen asettaminen
1
2

Laitteen käynnistäminen.
Valitse ajanjakso (minuutteina) painamalla
toistuvasti SLEEP-painiketta.
»» Tuote siirtyy automaattisesti
valmiustilaan valitun ajanjakson jälkeen.

Uniajastimen poistaminen käytöstä:
• Paina SLEEP-painiketta toistuvasti,
kunnes [OFF] (pois) tulee näkyviin.
Huomautus
•• Uniajastimen asetus peruutetaan, jos tuote irrotetaan
verkkovirrasta.

Kuulokkeilla kuunteleminen
Liitä kuulokkeet tuotteen

-liitäntään.

FI
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10 Tuotetiedot
Huomautus
•• Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Yleistä
Virtalähde
- Verkkovirta
- paristo

Teknisiä tietoja

Virrankulutus käytössä
(verkkovirtaan kytkettynä)
Virrankulutus valmiustilassa
Tuettu kitara

Vahvistin

Mitat
- Päälaite (L x K x S)

Ilmoitettu lähtöteho
Signaali–kohina-suhde
Tuloherkkyys
- AUX IN
- Kitaran tuloliitäntä
- Mikrofonin tuloliitäntä

2 x 20 W RMS
> 62 dBA
0,5 V/ 47 KΩ
1,5 V/ 47 KΩ
1,5 mV/ 600 Ω

Levy
Harmoninen
kokonaishäiriö
Taajuusvaste

<1,5 %
60 Hz –16 kHz,
-3 dB
>57 dB

S-k.-suhde

Viritin
Viritysalue
Virityskaavio
Harmoninen kokonaishäiriö

FM: 87,5–108
MHz
FM: 50 KHz
<5%

Bluetooth
Bluetooth-versio
Tuetut profiilit
Kantoalue
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V2.1 + EDR
A2DP, AVRCP v1.4
10 m (vapaa tila)

Paino – päälaite

100–240 V~,
50/60 Hz
8 x 1,5 V R20/D
kenno/UM 1
30 W
<0,5 W
Akustinen kitara
ja sähkökitara
508 x 240 x 224
mm
6,8 kg

USB-toistettavuustiedot
Yhteensopivat USB-laitteet:
• USB Flash -muisti (USB 2.0)
• USB Flash-soittimet (USB 2.0)
• muistikortit (tarvitaan tämän laitteen
kanssa yhteensopiva kortinlukija)
Tuetut muodot:
• USB- tai muistitietomuoto FAT16,
FAT32 (sektorin koko: 512 tavua)
• MP3-bittinopeus (tiedonsiirtonopeus):
32–320 kbps ja vaihtuva bittinopeus
• Enintään 8 sisäkkäistä hakemistoa
• Albumien tai kansioiden määrä:
enintään 99
• Raitojen tai kappaleiden määrä:
enintään 999
• Tiedostonimi Unicode UTF-8
-muodossa (enimmäispituus: 16 tavua)
Muodot, joita ei tueta:
• Tyhjät albumit: tyhjällä albumilla
tarkoitetaan albumia, jossa ei ole
MP3/WMA-tiedostoja ja joka ei näy
näytössä.
• Jos tiedostomuotoa ei tueta, se
ohitetaan. Esimerkiksi Word-tiedostot
(.doc) tai MP3-tiedostot, joiden
tiedostotunniste on .dlf, ohitetaan eikä
niitä toisteta.

•
•
•

AAC-, WAV- ja PCM-äänitiedostot
DRM-suojatut WMA-tiedostot (.wav,
.m4a, .m4p, .mp4, .aac)
WMA Lossless -tiedostot

Tuetut MP3-levyformaatit
•
•
•
•
•

ISO9660, Joliet
Nimikkeiden enimmäismäärä: 999
(määräytyy tiedostonimen pituuden
mukaan)
Albumien enimmäismäärä: 99
Tuetut näytteenottotaajuudet: 32 kHz, 44,1
kHz, 48 kHz
Tuetut bittinopeudet: 32~320 (kbps),
vaihtuvat bittinopeudet

Huolto
Kotelon puhdistaminen
• Käytä mietoon puhdistusaineeseen
kastettua pehmeää liinaa. Älä käytä
puhdistusaineita, jotka sisältävät alkoholia,
spriitä, ammoniakkia tai hankaavia aineita.
Levyjen puhdistaminen
• Puhdista likaantuneet levyt puhdistusliinalla.
Pyyhi levy keskeltä ulospäin suuntautuvin
vedoin.

•

Älä käytä liuottimia, kuten bentseeniä,
ohentimia, teollisuuden käyttämiä
puhdistusaineita tai vinyylilevyille
tarkoitettuja antistaattisia suihkeita.
Optisen linssin puhdistaminen
• Optiseen linssiin voi kertyä likaa ja
pölyä pitkäaikaisessa käytössä. Varmista
hyvälaatuinen toisto puhdistamalla optinen
linssi Philipsin CD-linssinpuhdistusaineella
tai muulla kaupoissa myytävällä
puhdistusaineella. Noudata puhdistusaineen
käyttöohjeita.

RDS-ohjelmatyypit
EI TYYPPIÄ
NEWS
AIHEET
INFO
URHEILU
OPETUS
DRAAMA
KULTTUURI
TIEDE
SEKALAISET
POP
ROCK
MAINSTREAM
KEVYT
KLASSINEN
MUU MUS
SÄÄ
TALOUS
LAPSET
YHTEISKUNTA
USKONTO
KESKUSTELU
MATKAILU
VAPAA-AIKA
JAZZ
COUNTRY
KANSANMUS.
IKIVIHREÄT
FOLKMUS.
DOKUMENTTI
TESTI
HÄLYTYS

Ei RDS-ohjelmatyyppiä
Uutispalvelut
Politiikka ja ajankohtaiset
aiheet
Eri aihepiirien asiaohjelmat
Urheilu
Opetus ja koulutus
Radiokuunnelmat ja
kirjallisuus
Kulttuuri, uskonto ja
yhteiskunta
Tiede
Viihdeohjelmat
Popmusiikki
Rockmusiikki
Kevyt musiikki
Kevyt klassinen musiikki
Klassinen musiikki
Musiikin erikoisohjelmat
Sää
Talous
Lastenohjelmat
Yhteiskunnalliset aiheet
Uskonto
Keskusteluohjelmat
Matkailu
Vapaa-aika
Jazzmusiikki
Countrymusiikki
Kansanmusiikki
Ikivihreät
Folkmusiikki
Dokumenttiohjelmat
Hälytyksen testaus
Herätys

FI
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11 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.

Yleistä
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.
Ei ääntä tai ääni on heikkolaatuinen
•• Säädä äänenvoimakkuutta tästä tuotteesta.
•• Säädä äänenvoimakkuutta liitetystä
laitteesta.
Laite ei vastaa
•• Poista paristot ja käynnistä laite uudelleen.
•• Irrota pistoke ja aseta se takaisin. Käynnistä
sen jälkeen laite uudelleen.
Levyä ei havaita
•• Aseta levy laitteeseen.
•• Tarkista, onko levy asetettu laitteeseen
väärin päin.
•• Odota, että linssin tiivistynyt kosteus on
poistunut.
•• Vaihda tai puhdista levy.
•• Käytä viimeisteltyä CD-levyä tai levyä, jonka
muotoa tuetaan.
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Huono radion kuuluvuus
•• Siirrä laite ja TV tai videolaite kauemmaksi
toisistaan.
•• Vedä FM-antenni ääriasentoonsa.
Jotkin USB-laitteen tiedostot eivät näy
•• USB-laitteella on liikaa kansioita tai
tiedostoja. Tämä on normaalia eikä kyseessä
ole laitteen toimintahäiriö.
•• Kyseisiä tiedostomuotoja ei tueta.
USB-laitetta ei tueta.
•• USB-laite ei ole laitteen kanssa
yhteensopiva. Kokeile toista.

Tietoja Bluetooth-laitteesta
Äänenlaatu on heikko, kun Bluetoothlaitteeseen on muodostettu yhteys.
•• Bluetooth-yhteys on heikko. Siirrä laitetta
lähemmäs kaiutinta tai poista laitteiden
välissä olevat esteet.
Ei yhteyttä laitteeseen.
•• Laitteen Bluetooth-toiminto ei ole käytössä.
Katso toiminnon käyttöönottamista
koskevat ohjeet laitteen käyttöoppaasta.
•• Laitteeseen on jo liitetty toinen Bluetoothlaite. Irrota tuo laite ja yritä sitten
uudelleen.
Pariliitetty laite muodostaa ja katkaisee
yhteyden jatkuvasti.
•• Bluetooth-yhteys on heikko. Siirrä laitetta
lähemmäs kaiutinta tai poista laitteiden
välissä olevat esteet.
•• Tiettyjen laitteiden virransäästöominaisuus
katkaisee Bluetooth-yhteyden
automaattisesti. Tämä ei ole laitteesta
johtuva vika.

12 Huomautus
Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen
muulla kuin Gibson Innovationsin erityisesti
hyväksymällä tavalla voi mitätöidä käyttäjän
valtuudet laitteen käyttämiseen.

Vaatimustenmukaisuus

Gibson Innovations vakuuttaa täten, että
tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY
oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien
direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla
osoitteessa www.philips.com/support.

Ympäristöstä huolehtiminen

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 2002/96/EY
soveltamisalaan.
Tutustu paikalliseen sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään.
Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä
hävitä vanhoja tuotteita talousjätteiden
mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen

auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille
mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.

Tuotteessa on akkuja tai paristoja, joita
EU:n direktiivi 2006/66/EY koskee. Niitä
ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen
mukana.Tutustu paikalliseen akkujen ja paristojen
keräysjärjestelmään.Hävittämällä tuotteet oikein
ehkäiset ympäristö- ja henkilöhaittoja.
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.

Tavaramerkki-ilmoitus

Bluetooth®-merkki ja -logot ovat Bluetooth
SIG, Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, joihin
Gibsonilla on käyttölupa. Muut tavaramerkit ja
tuotenimet ovat omistajiensa omaisuutta.

N Mark on NFC Forum, Inc.:n rekisteröity
tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Made for iPod, Made for iPhone ja Made for
iPad merkitsevät, että sähköinen lisävaruste
on tarkoitettu erityisesti liitettäväksi iPodiin,
FI
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iPhoneen tai iPadiin, ja sen kehittäjä takaa, että
se täyttää Applen suorituskykyvaatimukset.
Apple ei vastaa laitteen toiminnasta eikä siitä,
että se täyttää turvallisuus- ja säädösstandardit.
Huomaa, että lisävarusteen käyttö iPodin,
iPhonen tai iPadin kanssa saattaa vaikuttaa
langattoman verkon suorituskykyyn.
iPod ja iPhone ovat Apple Inc.:n tavaramerkkejä,
jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa
maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä. IPad on
Applen Inc.:n tavaramerkki.
Tässä laitteessa on tarra:

Tämä on LUOKAN II laite, jossa on
kaksoiseristys ja jossa ei ole maadoitusta.
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