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Tärkeää

Turvallisuus
Tutustu kaikkiin ohjeisiin, ennen kuin alat käyttää CD-äänilaitetta. Takuu ei
ole voimassa, jos vika johtuu siitä, että ohjeita ei ole noudatettu.
Sähköiskun tai tulipalon vaara!
• Älä altista tuotetta tai lisätarvikkeita sateelle tai vedelle. Älä
aseta nestettä sisältäviä astioita kuten maljakoita tuotteen lähelle.
Jos nesteitä kaatuu tuotteen päälle tai sisään, irrota laite heti
verkkopistorasiasta. Ota yhteys kuluttajapalvelukeskukseen, jotta
tuote tarkastetaan ennen käyttöä.
• Älä aseta tuotetta tai lisätarvikkeita avotulen tai muiden
lämmönlähteiden lähelle tai suoraan auringonvaloon.
• Älä koskaan aseta esineitä ilmastointiaukkoihin tai muihin tuotteen
aukkoihin.
• Varmista, että verkkolaite on sijoitettu niin, että voit helposti irrottaa
laitteen pistorasiasta.
• Irrota tuotteen virtajohto pistorasiasta ennen ukkosmyrskyjä.
• Irrota virtajohto aina vetämällä pistokkeesta, ei johdosta.
Oikosulun tai tulipalon vaara!
• Käytä ainoastaan käyttöoppaassa mainittuja virtalähteitä.
• Ennen kuin liität laitteen pistorasiaan varmista, että virran jännite
vastaa laitteen pohjaan merkittyä arvoa. Älä liitä tuotetta pistorasiaan,
jos jännite ei ole sama.
• Älä jätä tuotetta alttiiksi sateelle, vedelle, auringonpaisteelle tai
liialliselle kuumuudelle.
• Vältä pistokkeisiin kohdistuvaa voimaa. Löystyneet pistokkeet voivat
aiheuttaa kipinöintiä tai tulipalon.

Loukkaantumisen tai tuotteen vaurioitumisen vaara!
• Näkyvää ja näkymätöntä lasersäteilyä, kun laite on auki. Vältä
altistumista säteelle.
• Älä kosketa levykelkan sisäistä optista linssiä.
• Älä koskaan aseta tuotetta tai muita esineitä virtajohtojen tai muiden
elektronisten laitteiden päälle.
• Jos tuotetta kuljetetaan alle 5 °C:n lämpötilassa, poista tuote
pakkauksesta ja anna sen lämmetä huoneenlämpöiseksi ennen sen
liittämistä virtalähteeseen.
Ylikuumenemisen vaara!
• Älä koskaan asenna tuotetta ahtaaseen tilaan. Jätä tuotteen ympärille
vähintään 10 cm tilaa, jotta ilma pääsee kiertämään.
• Varmista, että verhot tai muut esineet eivät peitä tuotteen
ilmastointiaukkoja.
Saastumisen vaara!
• Poista käytetyt paristot. Poista paristot myös, jos tiedät, ettei laitetta
käytetä pitkään aikaan.
• Paristot ovat ongelmajätettä: toimita käytetyt paristot asianmukaiseen
keräyspisteeseen.
Paristot ovat nieltynä vaarallisia!
• Laitteessa voi olla nappiparisto, jonka voi vahingossa niellä. Pidä
paristot aina poissa lasten ulottuvilta!
Akkuparistojen käyttöiän lyhenemisen vaara!
• Älä käytä samanaikaisesti erimerkkisiä paristoja.
• Älä käytä samanaikaisesti uusia ja käytettyjä paristoja.

Huomautus
Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin WOOX
Innovations in erityisesti hyväksymällä tavalla voi mitätöidä käyttäjän
valtuudet laitteen käyttämiseen.

Vaatimustenmukaisuus
Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien
vaatimusten mukainen.
Tässä laitteessa on tarra:

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 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 2006/66/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.

Tavaramerkki-ilmoitus

Merkinnät ”Made for iPod” ja ”Made for iPhone” ilmaisevat,
että sähköinen lisävaruste on tarkoitettu erityisesti liitettäväksi
iPodiin tai iPhoneen, 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 tai iPhonen kanssa saattaa vaikuttaa
langattoman verkon suorituskykyyn.
iPod ja iPhone ovat Apple Inc.:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity
Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Tekijänoikeus

Luvattomien kopioiden tekeminen kopiosuojatusta materiaalista, kuten
tietokoneohjelmista, tiedostoista, lähetyksistä ja äänitallenteista, voi
loukata tekijänoikeuksia ja täyttää rikoksen tunnusmerkit. Tätä laitetta ei
saa käyttää edellä mainittuun tarkoitukseen.
2014 © WOOX Innovations Limited. Kaikki oikeudet pidätetään.
Philips ja Philipsin kilpisymboli ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä
tavaramerkkejä, ja WOOX Innovations Limited käyttää niitä Koninklijke
Philips N.V:n myöntämällä lisenssillä.
Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. WOOX pidättää
oikeuden muuttaa tuotteita koska tahansa ilman velvollisuutta muuttaa
aiempia varusteita vastaavasti.
Huomautus

•• Tyyppikilpi on CD-äänilaitteen pohjassa.
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CD-äänilaite

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen. Saat
parhaan mahdollisen hyödyn Philipsin palveluista rekisteröimällä tuotteen
osoitteessa www.philips.com/welcome.

Johdanto
Tällä tuotteella voit
• kuunnella ääntä levyiltä, iPodista, iPhonesta ja muista ulkoisista laitteista
• kuunnella FM-radioasemia.
Voit rikastuttaa äänentoistoa:
• Dynamic Bass Boost (DBB)
Laite tukee seuraavia mediamuotoja:

Toimituksen sisältö
Tarkista pakkauksen sisältö:
• CD-äänilaite
• Verkkolaite
• MP3-linkkikaapeli
• Käyttöopas
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iPod/iPhone-telakka
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LCD-näyttö
• Näyttää levyn toiston tilan.
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Kytkee CD-äänilaitteen päälle.
Vaihtaa CD-äänilaitteen valmiustilaan.

d
e
f

g

h
i
j

TUNING
• Valitse FM-radiotaajuus pyörittämällä säädintä.

•

Levykelkan avaaminen.

•

Valitse toistotila painamalla toistuvasti: toista nykyinen raita (
toista kaikki raidat ( ALL) tai toista raidat järjestyksessä.

•
•

Siirry edelliseen raitaan painamalla painiketta.
Kelaa raitaa taaksepäin pitämällä painiketta painettuna.

•

Aloita, keskeytä tai jatka iPod-/iPhone-soittolistan toisto.

Levykelkka
VOLUME
Säädä äänenvoimakkuutta pyörittämällä säädintä.

•

k

PROG
• Ohjelmoi levyn raitoja.

l

Lähteen valitsin
• Valitse lähde liukukytkimellä: levy, FM-radio, äänitulo MP3LINK-liitännän kautta tai iPod-/iPhone-telakointiasema.

m

DBB
• Ota DBB-äänitehoste käyttöön tai poista se käytöstä
painamalla painiketta.

n
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•

Käynnistä tai peruuta satunnaistoisto painamalla painiketta.

•
•

Siirry edelliseen tai seuraavaan raitaan painamalla painiketta.
Tee pikahaku eteenpäin painamalla painiketta pitkään.

),
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•

Pysäytä levyn tai iPod-/iPhone-soittolistan toisto.

q

FM-antenni

r

Paristolokeron kansi

s

MP3-LINK
• Liitä ulkoisen laitteen ääniliitäntään (tavallisesti
stereokuulokkeiden liitäntä).

t

DC 9V
• Liitä verkkolaite.
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Television käyttäminen
Varoitus

•• Ohjeesta poikkeavien säädinten tai säätöjen käyttäminen

toimenpiteisiin saattaa aiheuttaa vaarallisen altistumisen säteilylle tai
heikentää käyttöturvallisuutta.

Noudata aina tämän luvun ohjeita järjestyksessä.

Paristojen asentaminen
Huomautus

•• Voit käyttää CD-äänilaitteen virtalähteenä paristoja tai verkkovirtaa.
•• Laitteen mukana ei toimiteta paristoja.

1 Irrota paristokotelon kansi työntämällä sitä alaspäin.
2 Aseta 6 paristoa (tyyppi: R-14, UM-2 tai C-cell) kuvan mukaisesti
siten, että pariston navat ovat oikein päin (+/-).
3 Kiinnitä paristokotelon kansi CD-äänilaitteeseen.

Virran kytkeminen

DC9V

Liitä verkkolaite
• CD-äänilaitteen takaosan DC 9V-liitäntään
• virtalähteen liitäntään.

Vihje
•• Irrota verkkolaite CD-äänilaitteesta, kun käytät virtalähteenä paristoja.

Käynnistäminen
Paina -painiketta.
»» Kun lähteen valitsin on asennossa CD, ruudussa näkyy

.

Tilan vaihtaminen
Vaihda tilaa automaattisesti:
• CD-äänilaite siirtyy automaattisesti valmiustilaan, kun sitä ei käytetä
5 minuuttiin.

Vaihda tilaa manuaalisesti:
• Työtilan ja valmiustilan välillä voi siirtyä painamalla

-painiketta.

Lähteen valitseminen
Siirrä lähteen valitsin asentoon CD, FM, MP3-LINKtai DOCK.
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CD-levyn toistaminen
Aseta lähteen valitsin asentoon CD.
Avaa levykelkka painamalla painiketta .
Aseta levy kelkkaan tekstipuoli ylöspäin.
Sulje levykelkka.
Aloita toisto
-painikkeella.

Toiston hallinta
Hallitse toistoa seuraamalla ohjeita.

Painikkeet

Toiminnot
Toiston keskeyttäminen ja jatkaminen
Toiston keskeyttäminen.

/

Siirtyminen edelliseen tai seuraavaan raitaan
Kelaa raitaa taaksepäin tai tee pikahaku eteenpäin
painamalla pitkään.
Valitse toistotila: toista nykyinen raita ( ), toista kaikki
raidat ( ALL) tai toista raidat järjestyksessä.
Käynnistä tai peruuta satunnaistoisto. (ei ole
käytettävissä ohjelmoiduissa raidoissa)

Raitojen ohjelmointi
Huomautus

•• Voit ohjelmoida enintään 20 raitaa.
•• Jos ohjelmoinnin aikana ei tehdä mitään toimintoja 20 sekuntiin, järjestelmä
palaa pysäytystilaan tallentamatta ohjelmoituja raitoja.

1 pysäyttämällä ensin toisto
-painikkeella.
2 Ota ohjelmointitila käyttöön painamalla PROG-painiketta.
»» (järjestysluku) näkyy hetken näytössä ja sitten PROG
(ohjelmointi) ja
alkavat vilkkua.
3 Valitse raita
/
-painikkeella.
4 Ohjelmoi raita PROG-painikkeella.
»»Järjestysluku näkyy hetken näytössä ja sitten PROG (ohjelmointi)
ja
alkavat vilkkua.
5 Voit ohjelmoida lisää raitoja toistamalla vaiheet 3 ja 4.
6 Toista ohjelmoidut raidat painamalla
-painiketta.
»»Toiston aikana näytetään PROG.

•
•
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Voit poistaa ohjelmoinnin painamalla -painiketta kahdesti,
avaamalla CD-levykelkan tai ottamalla käyttöön toisen äänilähteen.
Voit tarkastella ohjelmaa painamalla -painiketta, jolloin toisto
pysähtyy. Paina sitten toistuvasti PROG-painiketta.

Radion kuunteleminen
Huomautus

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

1 Aseta lähteen valitsin asentoon FM.
2 Viritä radioasema kiertämällä TUNING-säädintä.
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Ulkoisen laitteen kuunteleminen

Voit käyttää CD-äänilaitetta kaiuttimena vahvistamaan äänituloa
ulkoisesta laitteesta, esimerkiksi MP3-soittimesta.

M P3 - L I N K

DC9V

1 Aseta lähteen valitsin asentoon MP3-LINK.
2 Kytke CD-äänilaitteen päälle.
3 Liitä laitteen mukana toimitettu MP3 link -kaapeli
• tämän CD-äänilaitteen takaosan MP3-LINK-liitäntään
• ulkoisen laitteen ääniliitäntään (tavallisesti stereokuulokkeiden
liitäntä).
4 Aloita toisto ulkoisessa laitteessa.
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Telakointiaseman käyttäminen

Yhteensopivat iPod/iPhone-mallit
Tämä CD-äänilaite tukee seuraavia iPod- ja iPhone-malleja:
• iPhone 4S
• iPhone 4
• iPhone 3GS
• iPhone 3G
• iPhone
• iPod touch (1., 2., 3. ja 4. sukupolvi)
• iPod nano (1., 2., 3., 4., 5. ja 6. sukupolvi)
• iPod classic.

Äänen toistaminen telakointiaseman kautta
Huomautus

•• Telakointiliittimen läpi kulkeva virtahuippu on rajoitettu 1 000 mA:iin

iPodilla/iPhonella. Suojaa iPod/iPhone ja tämä järjestelmä vahingoittumiselta
asettamalla iPod/iPhone tukevasti paikalleen kuvan mukaisesti.

1
2
3
4

Liitä iPod/iPhone telakointiasemaan.
Kytke CD-äänilaitteen päälle.
Aseta lähteen valitsin asentoon DOCK.
Toista raita iPodilla/iPhonella.

Painikkeet

Toiminnot
Levyn toiston aloittaminen, keskeyttäminen ja
jatkaminen.
Toiston keskeyttäminen.

/

Siirtyminen edelliseen tai seuraavaan raitaan
Kelaa taaksepäin tai tee pikahaku eteenpäin painamalla
pitkään.

iPodin/iPhonen lataaminen
Huomautus

•• Varmista ennen iPodin/iPhonen lataamista, että CD-soitin saa virtansa
verkkolaitteen kautta.

Lataus alkaa, kun iPod/iPhone on telakoitu ja tunnistettu.

iPodin/iPhonen poistaminen telakasta
Huomautus

•• Telakointiaseman tai iPodin/iPhonen vahingoittumisen vaara: älä käännä tai
ravista iPodia/iPhonea poistamisen aikana.

Vedä iPod/iPhone irti telakointiasemasta.
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Äänen säätäminen

Seuraavassa lueteltuja toimintoja voi käyttää kaikkien tuettujen
medialähteiden toistossa.

Äänenvoimakkuuden säätäminen
- VOLUME +-säätimen kiertäminen myötäpäivään lisää
äänenvoimakkuutta ja vastapäivään vähentää äänenvoimakkuutta.

DBB-äänitehosteen käyttäminen
Ota Dynamic Bass Boost -tehostus käyttöön tai poista se käytöstä
painamalla DBB-painiketta.
»» Jos DBB on käytössä, DBB näkyy näytössä.
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Tuotetiedot
Huomautus

•• Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Teknisiä tietoja
Levy
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

> 62 dB

Viritin
Viritysalue

FM: 87,5 - 108 MHz

Harmoninen kokonaishäiriö

<3 %

Signaali-kohina-suhde

> 50 dB

Yleistä
Virransyöttöteho

100–240 V~, 50–60 Hz, 0,35 A

Verkkolaitteen syöttöteho

9V

Mallinumero verkkolaitteen

Y12FE-090-1200G

Paristot

6 x 1,5 V

Virrankulutus käytössä

6W

Mitat (L x K x S)

380 x 200 x 93 mm

Nettopaino

1,5 kg

Kokonaispaino

1,8 kg

, 1 200 mA
, R14/UM2/C-paristo

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.

10

Vianmääritys

Vakava varoitus
•• Älä koskaan avaa laitteen runkoa.
Älä yritä korjata tuotetta 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/welcome. Kun otat yhteyttä kuluttajapalvelukeskukseen,
varmista, että laite on lähettyvillä ja malli- ja sarjanumerot ovat saatavilla.
Kirjoita mallinumero ja sarjanumero muistiin.
• Mallinumero:
• Sarjanumero:

Ongelma

Ratkaisu

Laitteessa ei
ole virtaa.

Varmista, että verkkolaite on liitetty kunnolla sekä
virtalähteeseen että CD-soittimeen.
Varmista, että virtalähde on lähettyvillä.
Varmista, että akut on asetettu oikein ja että
verkkolaite on irrotettu CD-soittimesta.

Ei ääntä tai
äänenlaatu
on huono

Äänenvoimakkuuden säätäminen.

CD-soitin ei
vastaa.

Irrota verkkolaite, liitä se uudelleen ja käynnistä CDsoitin uudelleen.
CD-soitin siirtyy virtaa säästääkseen automaattisesti
valmiustilaan, kun sitä ei käytetä 5 minuuttiin. Vaihda se
työtilaan painamalla -painiketta.

Yhtään levyä
ei havaittu.

Aseta levy laitteeseen.
Varmista, että levyn nimipuoli on ulospäin.
Odota, että linssiin tiivistynyt kosteus häviää.
Vaihda tai puhdista levy.
Käytä viimeisteltyä CD-levyä tai levyä, jonka muoto
on tuettu.

Radio kuuluu Siirrä CD-soitin kauemmas televisiosta tai
huonosti.
videonauhurista.
Vedä FM-antenni ääriasentoonsa.
Säädä FM-antennin asentoa.
Käytä sen sijaan ulkotilojen FM-antennia.
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