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1 Tärkeää

Turvallisuus
a Lue kaikki ohjeet ja noudata niitä.
b Säilytä nämä ohjeet.
c Huomioi varoitukset.
d Älä käytä laitetta veden lähellä. Tämä 

tuote ei ole vedenpitävä.
e Puhdista vain kuivalla liinalla.
f Älä tuki ilmastointiaukkoja. Asenna 

valmistajan ohjeiden mukaisesti.
g Suojaa virtajohtoa taittumiselta ja päälle 

astumiselta.
h Käytä ainoastaan valmistajan 

määrittelemiä lisälaitteita.
i Käytä ainoastaan valmistajan 

määrittelemiä tai laitteen mukana 
toimitettuja jalustoja ja telineitä. Estä 
laitetta kaatumasta siirtämisen aikana. 

 
j Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta 

ukkosmyrskyjen aikana sekä jos laitetta ei 
käytetä pitkään aikaan. 

k 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.

l Akkuja tai paristoja (asennettu) ei saa 
altistaa korkeille lämpötiloille, esimerkiksi 
auringonvalolle tai tulelle.

m Väärin asennettu paristo saattaa aiheuttaa 
räjähdysvaaran. 

n Suojaa laite tippuvalta vedeltä tai 
roiskeilta. 

o Älä aseta laitteen päälle mitään sitä 
mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten 
nestettä sisältäviä esineitä tai kynttilöitä. 

p Pidä laite poissa suorasta auringonvalosta 
ja liekkien tai muiden lämmönlähteiden 
läheisyydestä.

q Älä istu tämän laitteen päällä. 
r Irrota iPod/iPhone/iPad, kun liikutat 

laitetta. 
s Kun laitteen virta katkaistaan irrottamalla 

pistoke tai laitteen katkaisimesta, laite on 
helppo ottaa uudelleen käyttöön.

Vakava varoitus

 • Älä koskaan avaa laitteen koteloa. 
 • Älä koskaan voitele mitään laitteen osaa.
 • Älä koskaan aseta tuotetta muiden laitteiden päälle.
 • Älä katso laitteen sisällä olevaan lasersäteeseen.
 • Varmista, että virtajohto tai pistoke on sijoitettu niin, 

että voit helposti irrottaa tämän tuotteen virtalähteestä.

Varoitus

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

Kuunteluturvallisuudesta

  
Vakava varoitus

 • Kuulovaurioiden välttämiseksi älä kuuntele pitkään 
kovalla äänenvoimakkuudella.

Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella.
• Kuulokkeiden käyttäminen 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 
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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. Älä käytä kuulokkeita 
ajaessasi moottoriajoneuvolla tai 
polkupyörällä tai käyttäessäsi skeittilautaa, 
sillä se saattaa vaarantaa liikenteen ja on 
monissa paikoissa laitonta.

Huomautus
Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen 
muulla kuin Philips Consumer Lifestylen 
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 
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.
Akun poistaminen on jätettävä alan 
ammattilaisen tehtäväksi.
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 
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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
Tallennukseen ja toistoon tarvitaan ehkä 
lupa. Lisätietoja: Copyright Act 1956 ja The 
Performer’s Protection Acts 1958 to 1972.

 
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. 

Huomautus

 • Tyyppikilpi on laitteen takaosassa.

2 Kannettava kaiu-
tinjärjestelmäsi

Johdanto
Tällä laitteella voit nauttia äänestä seuraavista 
lähteistä:
• kasetit
• CD- tai MP3-levy
• iPod/iPhone
• muut ulkoiset laitteet
Voit elävöittää äänentoistoa seuraavilla 
tehosteilla:
• Dynamic Bass Boost (DBB)
• Digital Sound Control (DSC)
Laite tukee seuraavia mediamuotoja:

  
 
 
Toimituksen sisältö
Tarkista pakkauksen sisältö: 
• Kannettava kaiutinjärjestelmä
• Virtajohto
• Langallinen mikrofoni
• Käyttöopas
• Pikaopas
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Päälaitteen yleiskatsaus

Näkymä päältä ja edestä

 
a Kasetin hallinta

•  : aloita kasetin tallennus. 
•  : aloita kasetin toistaminen.
•  /  : kasetin pikakelaus eteen/

taaksepäin
•   : pysäytä kasetin toistaminen tai 

tallentaminen. Avaa kasettipesä.

6PZA METSYS PEAKER

RECORD PLAY F.FWDREW PAUSE

S ELBATROP 

 MIC 1

STANDBY

DSC

 CIM 1 LOV CIM 2 LOV ECRUOS

DBB

ALB ALB

NIM

CIM 2

 XAMNIM  XAM

DISPLAY

ECHO MODE

PROG

VOLUME

3PM - KNIL

DOCK  for

a

f hg j ki

l

m

nopqrstuvwx

b c d

e

•  : keskeytä toisto tai tallennus.
b 

• Kuulokeliitäntä.
c MP3-LINK

• Ulkoisen äänentoistolaitteen liitäntä 
(3,5 mm)
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d 

• USB-portti
e iPod/iPhone-telakka
f MIC 1/2 äänenvoimakkuuden säätönupit
g DISPLAY

• Aseta näytön tiedot.
h LCD-näyttö

• Nykyisen tilan näyttäminen.
i PROG

• Raitojen ohjelmointi DISC-/USB-tilassa.
j SOURCE

• Valitse lähde: DISC, USB, DOCK (iPod/
iPhone), TAPE, MP3-LINK, AUX.

k  STANDBY
• Laitteen virran kytkeminen tai 

valmiustilaan asettaminen.
l Paikka iPadille
m Levykelkka
n DSC

• Esimääritetyn ääniasetuksen 
valitseminen.

o VOLUME
• Säädä äänenvoimakkuutta pyörittämällä 

säädintä.
p DBB

• Dynamic Bass Boost (DBB) 
-bassotehostuksen ottaminen käyttöön 
tai pois käytöstä.

q MODE
• Uudelleen-/satunnaistoistotilan 

asettaminen.
r 

• Avaa levykelkan kansi.
s  / 

• Siirry edelliseen tai seuraavaan raitaan 
painamalla painiketta.

• Pidä painettuna: kelaa taaksepäin/
eteenpäin nykyisen kappaleen sisällä.

t 

• Pysäytä CD/USB-toisto.
• Ohjelman poistaminen.

u 

• Aloita tai keskeytä CD/USB/iPod/
iPhone-toisto. 

v ALB-/ALB+
• Siirtyminen edelliseen tai seuraavaan 

albumiin.
w ECHO

• Säädä kaikuääniefektiä.
x MIC 1/2 liitännät

Näkymä takaa

 
a Kuljetuskahva
b AUX IN liitännät
c AUX OUT liitännät
d Pyörä
e AC MAINS

• AC-pistorasia

L

AUX IN

L

R

R

AUX OUT

AC MAINS

e

a

c

d

b
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3 Television 
käyttäminen

Varoitus

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

Noudata aina tämän luvun ohjeita järjestyksessä.
Jos otat yhteyttä Philipsiin, sinulta kysytään 
laitteen mallia ja sarjanumeroita. Malli- ja 
sarjanumero ovat laitteen taustapuolella. Kirjoita 
numerot tähän: 
Mallinumero __________________________
Sarjanumero ___________________________

Virran kytkeminen
Varoitus

 • Tuotteen vahingoittumisen vaara! Varmista, että 
virtalähteen jännite vastaa päälaitteen takapaneeliin 
merkittyä jännitettä.

Huomautus

 • Arvokilpi on päälaitteen taustapuolella.

1 Liitä virtajohto päälaitteen takaosan AC 
MAINS -liitäntään.

2 Liitä virtapistoke pistorasiaan.

 
Vihje

 • Jos haluat käyttää sisäistä akkua virtalähteenä, irrota 
virtajohto pistorasiasta.

Sisäisen akun lataaminen
Sisäisen Li-ion-akun avulla tämä kannettava 
kaiutinjärjestelmävoitoimia ilman verkkovirtaa. 
Sisäisen Li-ion-akun lataaminen

• Liitä päälaite verkkovirtaan.
 » Päälaite ladataan automaattisesti.

Käynnistäminen
Paina  -painiketta.

 » Laite siirtyy viimeiseen valittuun 
lähteeseen.

Tilan vaihtaminen
Vaihda tilaa automaattisesti:
• Laite siirtyy automaattisesti valmiustilaan, 

kun sitä ei käytetä 15 minuuttiin.  
Vaihda tilaa manuaalisesti:
• Työtilan ja valmiustilan välillä voi siirtyä 

painamalla  - ja STANDBY-painikkeita. 
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4 Toistaminen

CD-levyn toistaminen
1 Valitse levylähde painamalla toistuvasti 

SOURCE-painiketta.

2 Avaa levykelkka painamalla painiketta .

3 Aseta levy kelkkaan tekstipuoli ylöspäin.

4 Sulje levykelkka.

5 Aloita toisto  -painikkeella.

Toistaminen USB-laitteista
Huomautus

 • Varmista, että USB-laitteessa on äänisisältöä, jonka 
toistoa laite tukee.

1 Liitä USB-laite  -liitäntään.

2 Valitse USB-lähde painamalla toistuvasti 
SOURCE-painiketta.

3 Valitse kansio ALB-/ALB+-painikkeilla.

4 Valitse tiedosto  /  -painikkeilla.

5 Aloita toisto  -painikkeella.
• Keskeytä toisto  -painikkeella.
• Keskeytä toisto tai jatka sitä  

-painikkeella.

Toiston hallinta
Hallitse toistoa seuraamalla ohjeita.

Painikkeet Toiminnot
Keskeytä tai jatka toistoa.
Lopeta toisto.

 / • Siirry edelliseen tai seuraavaan 
raitaan painamalla painiketta.

• Hae tiettyä kohtaa raidalta pitä-
mällä painiketta painettuna.

Huomautus

 • Älä toista CD-levyä liikuttaessasi laitetta, sillä se saattaa 
aiheuttaa hetkellisen mykistymisen.

Valitse uusintatoisto-/
satunnaistoistotila.
1 Valitse uusintatoisto-/

satunnaistoistovaihtoehto painamalla 
toistuvasti MODE-painiketta toiston aikana.
•  : nykyistä raitaa toistetaan jatkuvasti.
•  ALB: nykyistä albumia toistetaan 

jatkuvasti.
•  : kaikkia raitoja toistetaan 

jatkuvasti.
•  : kaikki raidat toistetaan 

satunnaisessa järjestyksessä.

2 Palaa normaaliin toistoon painamalla 
MODE-painiketta toistuvasti, kunnes laite ei 
ole enää uusinta-/satunnaistoistotilassa.
• Voit peruuttaa uusintatoisto-/

satunnaistoistotilan myös painamalla  
-painiketta.

Vihje

 • Satunnaistoisto ei ole käytössä toistettaessa 
ohjelmoituja raitoja.

Toistotietojen näyttäminen
Valitse eri toistotietoja toiston aikana painamalla 
toistuvasti DISPLAY-painiketta.
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Raitojen ohjelmointi
Voit ohjelmoida enintään 20 raitaa.

1 Siirry ohjelmointitilaan painamalla DISC/
USB-tilan pysäytyskohdassa PROG-
painiketta. 
 » [PROG] (ohjelmointi) alkaa vilkkua.

2 MP3/WMA-tiedostot: valitse albumi ALB-
/ALB+-painikkeilla.

3 Valitse raidan numero  /  
-painikkeella ja vahvista valinta PROG-
painikkeella.

4 Voit ohjelmoida lisää raitoja toistamalla 
vaiheita 2 ja 3.

5 Toista ohjelmoidut raidat painamalla  
-painiketta.
 » Näytössä näkyy toiston aikana [PROG] 

(ohjelmointi).

• Poista ohjelmointi pysäytystilassa  
-painikkeella.

5 Kasetin toisto
Huomautus

 • Äänilähdettä ei voi muuttaa kasetin toiston tai 
nauhoituksen aikana.

1 Valitse kasettilähde SOURCE-painikkeella.

2 Avaa kasettipainikkeiden kansi.

3 Avaa kasettiluukku painamalla   
-painiketta.

4 Aseta kasetti pesään avoin laita ylöspäin ja 
täysi kela vasemmalle.

5 Aloita toisto  -painikkeella.
• Keskeytä toisto tai jatka sitä: . 
• Voit kelata eteen- tai taaksepäin 

painamalla  /  -painiketta.
• Tallenna painamalla  -painiketta.
• Keskeytä toisto:  .
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6 Toistaminen 
iPodista/
iPhonesta

Laitteessa on iPod/iPhone-telakointiasema. Voit 
kuunnella äänitiedostoja telakoidusta laitteesta 
järjestelmän tehokkaista kaiuttimista.

Vakava varoitus

 • Välttääksesi vahingot älä toista iPodia/iPhonea, kun 
liikutat laitetta.

Yhteensopivat iPod/iPhone-
mallit
Tämä kannettava kaiutinjärjestelmä 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)

iPodin/iPhonen asettaminen 
paikalleen
1 Avaa telakointiaseman kansi painamalla 

lukituskytkintä. 

2 Aseta iPod/iPhone telakointiasemaan.

  
iPodin/iPhonen 
kuunteleminen
1 Valitse DOCK-lähde painamalla toistuvasti 

SOURCE-painiketta. 

2 Toista valittu raita telakoidulla iPodilla/
iPhonella. 
• Keskeytä toisto tai jatka sitä painamalla 

 -painiketta.
• Voit siirtyä edelliseen tai seuraavaan 

ääniraitaan painikkeilla  / .
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iPodin/iPhonen lataaminen
Huomautus

 • Ennen kuin lataat iPodin/iPhonen, varmista, että 
tämä kannettava kaiutinjärjestelmä saa virtansa 
verkkovirtalähteestä.

Kun iPod/iPhone on telakoitu ja tunnistettu, se 
ladataan automaattisesti.

iPodin/iPhonen irrottaminen
1 Poista iPod/iPhone telakointiasemasta.

2 Piilota telakointiasema sulkemalla kansi.

7 Äänen 
säätäminen

Äänenvoimakkuuden säätö
Voit muuttaa äänenvoimakkuutta kääntämällä 
toiston aikana VOLUME-nuppia myötä- tai 
vastapäivään.

Vihje

 • Voit säätää äänenvoimakkuutta tasolta VOL 01 tasolle 
VOL 31, VOL MIN ja VOL MAX.

Bassotehostus
Ota dynaaminen bassotehostus käyttöön tai 
poista se käytöstä painamalla toiston aikana 
DBB-painiketta. 

 » Jos DBB on käytössä,  näkyy 
näytössä.

Esimääritetyn äänitehosteen 
valitseminen
Valitse ääniefekti painamalla toiston aikana DSC-
painiketta toistuvasti.

• [POP] (pop)
• [JAZZ] (jazz)
• [CLASSIC] (klassinen)
• [ROCK] (rock)
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8 Muut toiminnot

Karaoke
Voit liittää laitteeseen mikrofonin ja laulaa 
musiikin mukana.

1 Säädä mikrofonin äänenvoimakkuus 
pienimmälle tasolle.

2 Liitä mikrofoni laitteen MIC 1/2-liitäntään.

3 Valitse lähde painamalla toistuvasti 
SOURCE-painiketta ja aloita toisto. 

4 Laula mikrofoniin.
• Voit säätää lähteen äänenvoimakkuutta 

kääntämällä  VOLUME-nuppia.
• Voit säätää mikrofonin 

äänenvoimakkuutta kääntämällä 
äänenvoimakkuuden säätönuppeja MIC 
1/2. 

• Säädä kaiun tasoa painamalla ECHO-
painiketta toistuvasti. 

Kuulokkeet
Liitä kuulokkeet (lisävaruste) laitteen 
HEADPHONE-liitäntään, kun haluat kuunnella 
kuulokkeilla.

Ulkoisen laitteen 
kuunteleminen
Voit kuunnella tällä kannettavalla 
kaiutinjärjestelmällä myös muita ulkoisia 
äänentoistolaitteita.
Soittimet, joissa on kuulokeliitäntä

1 Valitse MP3 LINK -lähde painamalla 
toistuvasti SOURCE-painiketta.

2 Liitä MP3 link -kaapeli
• laitteen MP3-LINK -liitäntään 

(3,5 mm).
• ulkoisen laitteen kuulokeliitäntään.

3 Aloita toisto laitteella. 

Vihje

 • Voit ladata iPadisi sille tarkoitetussa paikassa, kun liität 
iPadisi MP3-LINK-liitäntään.

Soittimet, joissa on punaiset/valkoiset 
äänilähtöliitännät

1 Valitse AUX IN -lähde painamalla 
toistuvasti SOURCE-painiketta.

2 Liitä äänikaapelit (valkoiset/punaiset 
liittimet, lisävaruste):
• laitteen takapaneelin AUX IN-

liitäntöihin
• ulkoisen laitteen AUDIO OUT 

-liitäntöihin.

3 Aloita toisto laitteella. 
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9 Tuotetiedot
Huomautus

 • Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Teknisiä tietoja

Yleistä
Virransyöttöteho 100–240 V~,  

50/60 Hz
Sisäinen akku 14,6 V ,  

2,200 mAh
Virrankulutus käytössä 40 W
Virrankulutus 
valmiustilassa

<0,5 W

USB Direct versio 2.0 FS
Mitat (L x K x S) 328,3 x 464 x 309 

mm
Paino 8,6 kg

Vahvistin
Taajuusvaste 60–16 000 Hz, ±3 dB
Signaali–kohina-
suhde

>65 dBA

Aux-tulo (MP3 
link)

0,5 V RMS 20 kohmia

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

CD-RW, WMA-CD, 
MP3-CD

Audio DAC 24 bittiä / 44,1 kHz
Harmoninen 
kokonaishäiriö

< 1 %

Taajuusvaste 60 Hz–16 kHz
S-k.-suhde > 62 dB

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.
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10 Vianmääritys
Vakava varoitus

 • Sähköiskun vaara. Älä koskaan avaa soittimen runkoa.

Älä yritä korjata järjestelmää itse, jotta takuu ei 
mitätöidy. 
Jos soittimen käytössä ilmenee ongelmia, tarkista 
seuraavat seikat, ennen kuin soitat huoltoon. 
Jos ongelma ei ratkea, rekisteröi soitin, niin saat 
tukea osoitteessa www.philips.com/welcome. 

  Laitteessa ei ole virtaa
 • Varmista, että virtajohto on liitetty 

huolellisesti.
 • Varmista, että seinäpistorasiaan tulee virta.
 • Varmista, että sisäinen akku on täyteen 

ladattu.

Ääntä ei kuulu
 • Säädä äänenvoimakkuutta.
 • Varmista, että toistettava raita on 

yhteensopiva laitteen kanssa.

Näyttö ei toimi oikein / Laite ei reagoi 
säätimiin.

1 Irrota virtajohto. 

2 Liitä virtajohto uudelleen muutaman 
sekunnin kuluttua.

Levyn toisto ei onnistu
 • Varmista, että levy on asetettu lokeroon 

tekstipuoli ylöspäin. 
 • Puhdista levy pyyhkimällä sitä 

mikrokuituliinalla levyn keskustasta suoraan 
reunaa kohti.

 • Levy saattaa olla viallinen. Toista joku muu 
levy.

 • Tarkista, 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.

Kasetin äänenlaatu on huono
• Tarkista, että kasettipesän lukupäät ovat 

puhtaat.
• Tarkista, että tallennukseen käytettävä 

nauha on mallia NORMAL (IECI).
Kasetti ei sovi tallentamiseen
• Tarkista, että kasetin kielekkeet ovat ehjät.
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