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1 Tähtis
Ohutus

•

•

•
•
See välgunool tähistab seadme isoleerimata
materjali, mis võib põhjustada elektrilööki.
Kõigi ohutuse tagamiseks – ärge eemaldage
seadme katet.
Hüüumärk juhib tähelepanu funktsioonidele,
mille kohta tuleb lugeda lisatud juhendist, et
vältida toimimisega seotud ja
hooldusprobleeme. HOIATUS! Tulekahju- või
elektrilöögiohu vähendamiseks ei tohiks
seadet jätta vihma või niiskuse kätte. Samuti
ei tohi seade kokku puutuda vedelikega
täidetud esemetega nagu vaasid, mida ei tohi
seadmele asetada.
ETTEVAATUST! Elektrilöögi vältimiseks
sisestage pistik täielikult. (Polariseeritud
pistikutega piirkondades: elektrilöögi
vältimiseks sobitage lai pistik laia
pistikupesaga.)
Hoiatus!
• Ärge kunagi eemaldage seadme korpust.
• Ärge kunagi määrige seadme ühtegi osa.
• Ärge kunagi vaadake otse seadme sees
olevasse laserkiirde.

• Ärge kunagi paigaldage seadet muudele
elektriseadmetele.

• Hoidke seadet otsese päikesevalguse,
lahtise leegi või kuumuse eest.
• Veenduge, et seadme vooluvõrgust
eemaldamiseks oleks alati lihtne juurdepääs
toitejuhtmele, pistikule või adapterile.

•

Seade ei tohi kokku puutuda vedelike
ega pritsmetega.

•

Ärge asetage seadmele mingeid
ohuallikaid (nt vedelikuga täidetud
esemeid või süüdatud küünlaid).
Kui katkestusseadmena kasutatakse
pistikupesa või seadme pistikut, peab
katkestusseade olema kergesti
juurdepääsetav.
Veenduge, et toote ümber oleks
piisavalt ruumi ventilatsiooniks.
Patarei kasutamine. ETTEVAATUST –
Vältige patarei leket, sest see võib
põhjustada kehavigastusi, varalisi või
seadme kahjustusi.
• Paigaldage kõik patareid õigesti, +
ja -, nagu on märgitud seadmele.
• Patareid (pakendatud või
paigaldatud) ei tohi kokku puutuda
liigse kuumusega nagu päikesepaiste,
tuli või muu sarnane.
• Eemaldage patareid, kui seadet
pikemat aega ei kasutata.
Kasutage ainult tootja poolt määratud
lisaseadmeid ja tarvikuid.

MÄRKUS
Kõik selle seadmega tehtud muudatused või
kohandused, mida Gibson Innovations ei ole
sõnaselgelt heaks kiitnud, võivad
tühistada kasutaja volitused seadme kasutamiseks.

Vastavusdeklaratsioon
Käesolevaga kinnitab Gibson Innovations, et
see seade vastab direktiivi 2014/53/EL
olulistele nõuetele
ja teistele asjakohastele sätetele.
Vastavusdeklaratsiooni leiate aadressilt
www.philips.com/support.

Vana seadme ja patarei kõrvaldamine

Käesolev seade on projekteeritud ja
valmistatud kvaliteetsetest materjalidest ning
komponentidest, mida saab taaskasutada.

Tootel olev sümbol tähendab, et toode on
hõlmatud Euroopa Liidu direktiiviga
2012/19/EL.

See sümbol tähistab, et seade sisaldab
patareisid, mis on hõlmatud Euroopa Liidu
direktiiviga 2013/56/EL ja mida ei tohi
kõrvaldada tavalise olmeprügiga.
Informeerige end elektriliste ja elektrooniliste
seadmete ning patareide kohalikust eraldi
kogumissüsteemist.
Järgige kohalikke reegleid ja ärge visake
seadet ega patareisid tavaliste olmejäätmete
hulka. Vanade seadmete ja patareide
nõuetekohane kõrvaldamine aitab vältida
negatiivseid mõjusid keskkonnale ja inimeste
tervisele.
Ühekordselt kasutatavate patareide
eemaldamine
Ühekordselt kasutatavate patareide
eemaldamiseks vaadake patareide
paigaldamise osa.
Keskkonnateave
Kõik mittevajalikud pakendid on välja jäetud.
Oleme püüdnud teha nii, et pakendi saaks
kergesti eraldada kolmeks materjaliks: papp
(kast), polüstüreenvaht (puhver) ja
polüetüleen (kotid ja kaitsev vahtleht.)
Teie süsteem koosneb materjalidest,
mida saab taaskasutada,

kui see on spetsialiseerunud ettevõtte
poolt lahti võetud. Palun järgige
kohalikke eeskirju, mis käsitlevad
pakendimaterjalide, tühjenenud
patareide ja vanade seadmete
kõrvaldamist.

Bluetooth®-i sõnamärk ja logod on
registreeritud kaubamärgid, mis on Bluetooth
SIG, Inc. omand ja nende märkide kasutamine
ettevõtte Gibson Innovations Limited
poolt
on
litsentsitud.
Muud
kaubamärgid ja marginimed on nende
vastavate omanike omad.
Seade sisaldab järgmisi silte:

Märkus!
• Tüübisilt asub seadme tagaküljel.

2 Mikro-muusikasüsteem
Õnnitleme ostu puhul ja tervitused Philipsilt!
Philipsi pakutava toe täielikuks
ärakasutamiseks registreerige oma toode
aadressil www.philips.com/support.

Sissejuhatus
Selle seadme abil saate:
• kuulata heli plaatidelt, USBseadmetelt, Bluetooth-seadmetest
ja muudest välistest seadmetest;
• kuulata FM- ja DAB+ (digitaalse
heliülekandega) raadiot.
Seade toetab järgnevaid meediumivorminguid:

Mis kuulub komplekti
Kontrollige ja tuvastage pakendi sisu:
• põhiseade
• 2 x kõlarit
• 1 x vahelduvvoolu toitejuhe (AC)
• 1 x raadioantenn
• kaugjuhtimispult (kahe AAA
patareiga)
• trükitud materjalid

Põhiseadme ülevaade
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1)

IR-andur

2)

LED-näidik
• Ooterežiimi näidik: lülitub punaseks,
kui seade lülitub ooterežiimi.
• Bluetooth-näidik: Bluetoothühenduse oleku näitamisel
muutub siniseks.

c
• Seadme sisse või ooterežiimi
lülitamine.

d
• USB-mäluseadmete ühendamine.
e
• Heliplaadipesa avamine
või sulgemine.
f

Heliplaadipesa

g

Helitugevuse nupp
• Helitugevuse reguleerimine.

h

Kuvapaneel
• Praeguse oleku näitamine.

i
• Bluetooth-allika valimiseks
vajutage: DISC, USB, TUNER,
AUDIO IN, BT.
• Vajutage nuppu Bluetoothrežiimis ja hoidke seda ühendatud
seadme lahtiühendamiseks ja
sidumisrežiimi sisenemiseks all
vähemalt 2 sekundit.

Kaugjuhtimispuldi ülevaade

1

• Esitamise alustamine või peatamine.

2

18

• Esitamise lõpetamine.
• Programmi kustutamine.
/
• Eelmise või järgmise loo juurde.
• Loo/plaadi sees otsimine.
• Raadiojaama häälestamine.
• Aja seadistamine.

3
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pistikupesa
• Kõlaritega ühendamiseks.

6
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l
• Väliste heliseadmete ühendamiseks.
m

antenn
• FM-raadio vastuvõtu parandamiseks.

7
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8
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a
• Seadme sisse või ooterežiimi
lülitamine.
b
• CD-allika valimine.
c
• FM või DAB+ allika valimine.
d

/
• Eelmise või järgmise loo juurde.
• Loo/plaadi/USB sees otsimine.

• FM-jaama häälestamine.
• Aja seadistamine.
• DAB+ jaama valimine

q

• USB-allika valimine.
• Valige AUDIO-IN sisensallikas.
r

e

• Valige segamisrežiim lugude
•
f

juhuslikult esitamiseks.
Valige kordamisrežiim loo või kõikide
lugude korduvalt esitamiseks.

/
• Eelseadistatud raadiojaama valimine.
• Eelmise või järgmise albumi juurde.

g
• Taasesituse või raadioteenuse teabe
esitamine.
h
• Unerežiimi seadistamine.
• Alarmitaimeri seadistamine.
i
• Kella seadistamine.
• Kellateabe vaatamine.
• Hoidke ooterežiimis kellaaja
kuvamise sisse- või
väljalülitamiseks nuppu all.
j
• Lugude programmeerimine.
• Raadiojaamade programmeerimine.
• Raadiojaamade automaatne salvestamine.
k
• Heli vaigistamine või taastamine.
l
m

• Eelseadistatud heliefekti valimine.
(helitugevus)
• Helitugevuse reguleerimine.

n
• Ekraani heleduse reguleerimine.
o
• Esitamise peatamine või programmi kustutamine.
• DAB+ menüüsse sisenemine või sealt väljumine.
p
• Vajutage esitamise alustamiseks,
peatamiseks või jätkamiseks.

• DAB+ üksuse kinnitamine või valimine.

• Bluetooth-allika valimine
• Ühendusrežiimi sisenemiseks vajutage
nuppu Bluetooth-režiimis ja hoidke seda
vähemalt 2 sekundit all.

3 Alustamine
Ettevaatust!
• Juhtimisseadiste, muude seadistuste või
toimingute kasutamine, kui siin kirjeldatud,
võib põhjustada ohtlikku kokkupuudet
laseriga või muud ohtlikku toimimist.

Järgige alati selles peatükis toodud
juhiseid.

Kõlarite ühendamine
Märkus!
• Sisestage iga kõlarikaabli kooritud osa täielikult
pesasse.
• Parema helikvaliteedi tagamiseks kasutage
ainult kaasasolevaid kõlareid.

1

Parempoolse kõlari jaoks leidke
pistikupesad põhiseadme tagaküljel,
millel on märge „R“.

2

Sisestage vasktraat pistikupessa, millele on

Raadioantenni
ühendamine
Enne raadio kuulamist ühendage kaasasolev
raadioantenn selle seadmega.

FM/DAB AERIAL
(75 )

märgitud „+“,
ja hõbedane traat pistikupessa, millele
on märgitud „-“.

3

Vasakpoolse kõlari jaoks leidke
pistikupesad põhiseadme tagaküljel,
millel on märge „L“.

4

Korrake vasaku kõlarijuhtme
sisestamiseks sammu 2.

Iga kõlarijuhtme sisestamiseks tehke
järgnevat.
1 Sisestage kõlarijuhe täielikult.

2

Kinnitage kruvi.

Toitega ühendamine
Ettevaatust!
• Toote kahjustamise oht! Veenduge, et
toitepinge vastaks seadme tagaküljel või
põhjal oleval andmesildid toodud
toitepingele.
• Elektrilöögioht! Enne vahelduvvoolujuhtme
ühendamist veenduge, et pistik oleks kindlalt
kinnitatud. Vahelduvvoolujuhtme eemaldamisel
tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.
• Enne vahelduvvoolujuhtme ühendamist
veenduge, et olete kõik teised ühendused lõpule
viinud.

Ooterežiimi lülitumine
Vajutage uuesti, et lülitada seade
ooterežiimi kas kellaajakuvata või -kuvaga.
» Süttib punane ooterežiimi märgutuli.
Hoidke ooterežiimis kellaaja kuvamise
CLOCK sisselülitamiseks nuppu all.
või
välja.

•
Ühendage toitejuhe seinakontakti.

Kaugjuhtimispuldi
ettevalmistamine

Märkus!
• Pärast 15-minutilist mitteaktiivsust lülitub
seade ooterežiimi.

Ettevaatust!

• Tõhusa energiasäästlikkuse saavutamiseks
eemaldage kõik välised elektroonilised
seadmed USB-pordist, kui seadet ei kasutata.

• Toote kahjustamise oht! Kui kaugjuhtimispulti
pikemat aega ei kasutata, tuleks patareid
eemaldada.
• Patareid sisaldavad keemilisi aineid, seega tuleb
need nõuetekohaselt kõrvaldada.

Kaugjuhtimispuldi patarei paigaldamiseks
tehke järgnevat.
1 Avage patareipesa.

2
3

Sisestage kaasasolevad AAA patareid
õige polaarsusega (+/-),
nagu näidatud.

Kella seadistamine
1

Sisselülitatud olekus vajutage kella
CLOCK seadistamisrežiimi sisenemiseks ja
hoidke all üle 2 sek.
» Kuvatakse [24H] või [12H].

2

Vajutage
, et valida 24H või 12H
tunni formaat, seejärel vajutage CLOCK.
» Tundide numbrid hakkavad vilkuma.

3

Vajutage
tunni
seadmiseks, seejärel vajutage CLOCK.
» Minutite numbrid hakkavad vilkuma.

4

Vajutage
minutite seadmiseks,
seejärel vajutage CLOCK.
» Kell on seatud.

Sulgege patareipesa.

Toide sisse

a

Nõuanne

•Kella vaatamiseks sisselülitatud olekud

Vajutage .
» Seade lülitub viimati valitud allikale.

CLOCK vajutage lühidalt.

• Hoidke ooterežiimis CLOCK sisse- või
väljalülitamiseks nuppu all.

• Kui ooterežiimis on kellaaeg sisse lülitatud,
suureneb energiatarbimine.

4

Esitamine

Plaadilt esitamine
1
2
3
4
5

Plaadi allika valimiseks vajutage CD.
Vajutage plaadisalve
avamiseks.
Sisestage plaat sildiga ülespoole.
Vajutage plaadisalve
sulgemiseks.

BTB2570

Esitus algab automaatselt. Vastasel
korral vajutage
.

Kontrollesitus

/
/

BTB2570

+/-

USB-lt esitamine
Märkus!
• Veenduge, et USB-seade sisaldaks esitatavat
helisisu.

1
2

Sisestage USB-seade pesasse.
Vajutage AUDIO IN/USB-allika
valimiseks korduvalt.
» Esitus algab automaatselt. Vastasel
korral vajutage
.

Esitamine alustamine, peatamine
või jätkamine. Esitamise
lõpetamine.
Albumi või kausta valimine.
Eelmise või järgmise loo juurde.
Vajutage ja hoidke all loos
edaspidi-tagurpidi otsimiseks.
Loo või kõikide lugude korduvalt
esitamine.
Lugude juhuslikult esitamine.
Helitugevuse suurendamine
või vähendamine.
Heli vaigistamine või taastamine.
Eelseadistatud heliefekti
valimine.
Ekraani heleduse reguleerimine.
Taasesitusteabe näitamine.

Lugude vahelejätmine
CD:
Vajutage

Bluetooth-seadmetest
esitamine

lugude valimiseks.

Märkus!

MP3 plaat ja USB:

1
2

• Ühilduvus kõigi Bluetooth-seadmetega ei ole

Vajutage
valimiseks.

albumi või kausta

Vajutage

loo või faili valimiseks.

garanteeritud.

• Seadmete vahelised takistused võivad
tööpiirkonda vähendada.

• Selle seadme ja Bluetooth-seadme vahel on
efektiivne tööulatus umbes 25 meetrit (82 jalga).

• Seade suudab meelde jätta kuni 8 varem

Lugude programmeerimine

ühendatud Bluetooth-seadet.

See funktsioon võimaldab
programmeerida 20 lugu soovitud
järjestuses.
1 Stopp-režiimis vajutage PROG/SCAN
programmirežiimi aktiveerimiseks.
» Kuvatakse [P01].
BTB2570

2

MP3 lugude jaoks vajutage
valimiseks.

3

Vajutage
loo ja seejärel
vajutage PROG/SCAN kinnitamiseks.

4

Korrake samme 2 kuni 3 teiste
lugude programmeerimiseks.

5

Vajutage
programmeeritud lugude
esitamiseks.

albumi

Philips BTB2570

Programmi kustutamiseks
Vajutage kaks korda.

1

Vajutage Bluetooth-allika
valimiseks.
» Kuvatakse BT (Bluetooth).
» Bluetooth-märgutuli vilgub sinisena.

2

Seadmes, mis toetab Advanced Audio
Distribution Profile'i (A2DP), lubage
Bluetooth ja otsige Bluetooth-seadmeid,
mida saab siduda (vt seadme
kasutusjuhendit).

3

Valige Philips BTB2570 Bluetoothseadmes ja
vajadusel sisestage sidumise
parooliks „0000“.
» Pärast edukat sidumist ja ühenduse
loomist muutub Bluetooth-märgutuli
siniseks ja seade piiksub kaks korda.
• Kui te ei suuda leia BTB2570 või ei saa
selle sedamega siduda, hoidke PAIRING
sidumisrežiimi sisenemiseks 2 sekundit
all.

4

Esita heli ühendatud seadmes.
» Heli striimib Bluetooth-seadmest
seadmesse.

Bluetooth-seadmetest lahtiühendamine
• Keelake Bluetooth oma seadmes.
• Vajutage ja hoidke PAIRING
sidumisrežiimi sisenemiseks 2 sekundit
all.

5

Raadio
kuulamine

Selle seadmega saab kuulata DAB+
ja FM-raadiot.
Märkus!
• Asetage antenn telerist või muust
kiirgusallikast võimalikult kaugele.

• Optimaalse vastuvõtu tagamiseks pikendage
ja reguleerige antenni asendit.

DAB+ raadio kuulamine
Digital Audio Broadcasting+ (DAB +) on
raadio digitaalne edastamine saatjate
võrgu kaudu. See pakub teile suuremat
valikut, paremat helikvaliteeti ja rohkem
teavet.

DAB+ raadiojaamade automaatne
salvestamine
Märkus!
• Aeg-ajalt lisatakse DAB+ ülekandesse uusi jaamu.
Uute DAB+ jaamade ja teenuste nägemiseks
skannige regulaarselt.

1

Vajutage DAB/FM DAB+ allika
valimiseks korduvalt.
• Kui sisestate DAB + allika esimest
korda või kui DAB + teenust ei
salvestata, siis küsitakse [Press OK
to SCAN], seejärel vajutage
skannimise käivitamiseks ja jätke
2. samm vahele.

2

Vajutage ja hoidke PROG/SCAN
vähemalt 2 sekundit all.
» Seade skannib ja salvestab kõik DAB+
raadiojaamad automaatselt.
» Pärast skannimist edastatakse esimest
kättesaadavat jaama.

DAB+ raadiojaama valimine
Pärast DAB + raadiojaamade skannimist ja
salvestamist vajutage
, et valida DAB+
jaam.

3
4

Valimiseks vajutage

.

Kui alamvalik on saadaval, korrake
samme 2-3.

DAB+ teabe kuvamine
DAB+ raadio kuulamise ajal vajutage INFO
korduvalt, et kuvada
mitmesugust teavet (olemasolul), nt
sagedus, signaali tugevus, aeg jne.

FM-raadio kuulamine

DAB+ raadiojaamade käsitsi
salvestamine

FM-raadiojaama häälestamine

1

Vajutage DAB/FM allika valimiseks
korduvalt.

2

Vajutage ja hoidke /
vähemalt
2 sekundit all.
» Raadio häälestub automaatselt tugevale
vastuvõtujaamale.

Vajutage
sellele raadiojaamale numbri
1–20 eraldamiseks ja seejärel vajutage
PROG/SCAN, et kinnitada.

3

Korrake sammu 2 teiste jaamade
häälestamiseks.

Korrake samme 1-3 teiste jaamade
programmeerimiseks.

Nõrga jaama häälestamine:
Vajutage /
korduvalt, kuni leiate
parema vastuvõtu.

1

Vajutage
valimiseks.

2

Vajutage PROG/SCAN
aktiveerimiseks.
» Kuvatakse [P01].

3
4

DAB+ raadiojaama
programmirežiimi

Eelseadistatud DAB+ raadiojaama valimine
Vajutage DAB+ režiimis

.

DAB+ menüü kasutamine

1

Vajutage DAB+ režiimis
DAB+ menüüsse sisenemiseks.

2

Vajutage
liikumiseks.

•

•
•
•

FM raadiojaamade
automaatne salvestamine
Märkus!
• Saate salvestada kuni 20 FM-raadiojaama.

menüüsuvandite vahel

: Kõikide saadaval DAB+
raadiojaamade skannimine ja
salvestamine.
: DAB+ jaama käsitsi
häälestamine.
: jaamade loendist
kehtetute jaamade eemaldamine.

: Süsteemi
seadete reguleerimine.

1

Vajutage DAB/FM -allika valimiseks
korduvalt.

2

Vajutage ja hoidke PROG/SCAN
vähemalt 2 sekundit all.
» Kõik saadaval jaamad on
programmeeritud lainepiirkonna
vastuvõtutugevuse järgi.

» Esimest programmeeritud
raadiojaama edastatakse
automaatselt.

FM raadiojaamade käsitsi
salvestamine

1
2

FM-raadiojaama häälestamine.
Vajutage PROG/SCAN
programmirežiimi
aktiveerimiseks.
» Kuvatakse [P01].

3

Vajutage
sellele raadiojaamale
numbri 1–20 eraldamiseks ja seejärel
vajutage PROG/SCAN, et kinnitada.

4

Korrake samme 1-3 teiste jaamade
programmeerimiseks.

6

Järgmisi toimingud saab kasutada kõikidele
toetatud andmekandjate korral.

Helitugevuse reguleerimine
• Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu
VOLUME +/- korduvalt.
• Pöörake põhiseadmel helitugevuse
nuppu.

Heli vaigistamine
•

Märk
us!
• Programmeeritud jaama ülekirjutamiseks
salvestage selle asemele teine jaam.

Eelseadistatud FM-raadiojaama valimine
FM- häälestusrežiimis vajutage
eelseadistatud numbri valimiseks.
• FM-raadio kuulamise ajal saate stereoja monoheli vahetamiseks vajutada
nuppu OK.

RDS-teabe kuvamine
RDS (raadioandmesüsteem) on teenus, mis
võimaldab FM-jaamadel näidata lisateavet.
1 FM-raadiojaama häälestamine.

2

Vajutage INFO erineva RDS-teabe
kuvamiseks korduvalt (kui
saadaval), näiteks jaama nimi,
programmitüüp, kellaaeg jne.

Heli reguleerimine

Vajutage heli vaigistamiseks või
taastamiseks.

7 Muud
funktsioonid
Alarmitaimeri seadistamine
Seadet saab kasutada äratuskellana. Saate
USB-mäluseadmes valida plaadi-, raadio- või
.mp3-faile häireallikana.
Märkus!
• Äratus pole AUDIO IN režiimis saadaval.
• Kui on valitud CD/USB-allikas, kuid ühtegi plaati
ei ole sisestatud või USB-seadet ühendatud, siis
valitakse automaatselt raadioallikas.

1

Veenduge, et olete kella õigesti
seadistanud.

1

Hoidke ooterežiimis
SLEEP/TIMER 2 sekundit.
» Tundide numbrid hakkavad vilkuma.

2

Vajutage
tunni seadmiseks
korduvalt, seejärel vajutage
SLEEP/TIMER kinnitamiseks.
» Minutite numbrid hakkavad vilkuma.

3

Vajutahe
tunni seadmiseks
korduvalt, seejärelvajutage
SLEEP/TIMER kinnitamiseks.
» Vilgub viimane valitud alarmiallikas.

4

Valige
, et valida
alarmiallikas (plaat, USB, FM või
DAB+ raadio), seejärel vajutage
SLEEP/TIMER kinnitamiseks.
» XX vilgub (XX näitab alarmi
helitugevust).

5

Vajutage
alarmi
helitugevuse seadmiseks, seejärel
vajutage
SLEEP/TIMER kinnitamiseks.

Alarmitaimeri aktiveerimine ja
deaktiveerimine
Vajutage ooterežiimis korduvalt SLEEP/TIMER
alarmitaimeri aktiveerimiseks või
deaktiveerimiseks.
» Kui taimer aktiveeritakse, kuvatakse.
•

Hoidke ooterežiimis kellaaja kuvamise
CLOCK sisse- või väljalülitamiseks all
nuppu
.

Unerežiimi seadistamine
Muusikasüsteemi saab pärast etteantud
ajavahemikku automaatselt unerežiimi lülitada.
• Kui muusika süsteem on sisse lülitatud,
vajutage SLEEP/TIMERkorduvalt, et
valida määratud ajavahemik (minutites).
» Kui unetaimer aktiveeritakse,
kuvatakse SLEEP.
Unetaimeri desaktiveerimine
• Vajutage SLEEP/TIMER korduvalt, kuni
kuvatakse OFF (unetaimer väljas).
» Kui unetaimer on desaktiveeritud, kaob
SLEEP ekraanilt.

Väliselt seadmelt
kuulamine
Läbi selle seadme saate kuulata välist seadet,
kasutades MP3 ühenduskaablit.
1 Ühendage MP3-ühenduskaabel (ei Kuulu
komplekti):
• AUDIO IN seadme pistikuga
(3,5 mm), ja välise seadme
kõrvaklappide pesaga.
2 Vajutage AUDIO IN /USBkorduvalt, et valida
AUDIO IN allikas.

3

Alustage seadme esitamist (vt
seadme kasutusjuhendit).

Märkus!
• Selle seadme ühilduvus kõigi seadmetega
ei ole garanteeritud.
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Seadmete laadimine
Selle mikromuusikasüsteemiga saate laadida
väliseid seadmeid, nagu näiteks
mobiiltelefon, MP3-mängija või muud
mobiiliseadmed.

1

USB-kaabli abil ühendage seadme
USB-pesa oma seadmete USB-pesaga.

2

Ühendage seade toiteallikaga.
» Pärast seadme tuvastamist algab
laadimine.

8 Tooteteave
Märkus!

•

•

Mõõtmed (L x K x D):
220 x 104 x 242 mm (põhiseade);
140 x 263 x 183 mm (kõlar)
Kaal: 1,7 kg (põhiseade); 2 x
1,76 kg (kõlar)

• Tooteteave võib muutuda ilma ette
teatamata.

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

Nimivõimsus (võimendi):
Kokku 45W (max)
Akustilise sageduse vastus: 60Hz
- 20 KHz
Kõlari ajam: 2 x 100 mm bassikõlarid
woofer ja 2 x 25 mm tweeter
Bassiparendus: 2 x bassiava
Toetatud plaaditüüp: CD-DA, CD-R,
CDRW ja MP3-CD (8/12 cm)
Bluetoothi versioon: V2.1 + EDR
Bluetoothi toetatud profiilid: A2DP V1.2,
AVRCP V1.0
Bluetoothi sagedusriba / väljundvõimsus
2,402 GHz ~ 2,480G Hz ISM-riba /  4
dBm (2. klass)
USB-taasesitus:
• Tüüp A, USB Direct 2.0, 5 V / 1 A,
MSC failivorming, FAT 16/32
• Toetab USB-d kuni 32G
USB-laadimine: 2 A max (ooterežiim);
500 mA max (USB-allikas); 1 A max
(BT/raadio/CD /heliallikas)
* Tegelik laadimisvool sõltub
mobiilseadmetest.
Tuuneri sagedusvahemik: FM 87,5–
108 MHz
Eelseadistatud jaamu: 20
AUDIO IN sisendi tase: 600 mV
±100 mV RMS
Toide: 100 - 240 V~, 50/60 Hz (AC
sisend)
Töötamise energiatarve:
45 W
Bluetoothi ooterežiimi
energiatarve: < 2W
Ooterežiimi energiatarve:
< 0,5 W (kellaekraan väljas)

USB mängitavuse teave
Ühilduvad USB-seadmed:
• USB-mälupulk (USB 2.0 või USB
1.1)
• USB-mälumängijad (USB 2.0 või USB 1.1)
• mälukaardid (nõuab selle seadmega
töötamiseks täiendavat kaardilugejat)
Toetatud USB formaadid:
• USB- või mälufaili formaat: FAT12,
FAT16, FAT32 (sektori suurus: 512 baiti)
• MP3 bitikiirus
(andmeedastuskiirus): 32–320
Kbps, muutuva bitikiirusega
• Kataloog on kuni 8-tasemeline
• Albumite / kaustade arv: max
99
• Lugude / pealkirjade arv: max 999
• Faili nimi Unicode UTF8-s (max
pikkus: 32 baiti)
Mitte-toetatud USB formaadid:
• Tühjad albumid: tühi album on album,
mis ei sisalda MP3/WMA-faile ja mida
ei kuvata ekraanil.
• Toetamata failivormingud jäetakse
vahele. Näiteks ignoreeritakse Worddokumente (.doc) või laiendiga .dlf
MP3-faile ja neid ei esitata.
• WMA, AAC, WAV, PCM helifailid
• DRM-kaitsega WMA-failid (.wav,
.m4a, .m4p, .mp4 ja .aac)
• WMA-failid Lossless-vormingus

Toetatud MP3-plaadi
formaadid
•
•
•
•
•

ISO9660, Joliet
Max pealkirjade arv: 128 (sõltuvalt
failinime pikkusest)
Max albumite arv: 99
Toetatud proovisagedused: 32 kHz;
44,1 kHz; 48 kHz
Toetatud bitimäärad: 32~256 (kbps),
muutuva bitikiirusega

9 Tõrkeotsing
Hoiatus!
• Ärge kunagi eemaldage seadme korpust.

Garantii kehtivuse säilitamiseks ärge kunagi
proovige süsteemi ise parandada.
Kui teil tekib seadme kasutamisel probleeme,
kontrollige enne teenindamise taotlemist
alljärgnevat. Kui probleem jääb lahendamata,
minge Philipsi veebilehele
(www.philips.com/support). Kui võtate
Philipsiga ühendust, veenduge, et seade oleks
lähedal ning mudeli- ja seerianumber oleks
saadaval.
Toide puudub
•
Veenduge, et seadme vahelduvvoolu pistik
oleks korralikult ühendatud.
•
Veenduge, et vahelduvvoolu pistikupesas
oleks toide.
•
Energiasäästufunktsioonina lülitub süsteem
automaatselt välja 15 minutit pärast seda, kui
taasesitus lõppeb ja juhtseadet ei kasutata.
Heli puudub või see on nõrk
•
Reguleerige helitugevust.
•
Kontrollige, kas kõlarid on õigesti
ühendatud.
•
Kontrollige, kas kooritud kõlarijuhtmed on
kinnitatud.
Seade ei reageeri
•
Ühendage vahelduvvoolu pistik lahti ja
taasühendage, seejärel lülitage seade
uuesti sisse.
•
Energiasäästufunktsioonina lülitub süsteem
automaatselt välja 15 minutit pärast seda, kui
taasesitus lõppeb ja juhtseadet ei kasutata.
•
Seade on demo-režiimis. Sellest režiimist
väljumiseks: reguleerige helitugevus
tasemele 03, seejärel vajutage ja hoidke
põhiseadmel 10 sekundit all.

Kaugjuhtimispult ei tööta
•
Enne mis tahes funktsiooninupu
vajutamist valige kõigepealt õige
allikas kaugjuhtimispuldi, mitte
põhiseadme abil.
•
Vähendage kaugust kaugjuhtimispuldi
ja seadme vahel.
•
Paigaldage patareid polaarsusega (+/märgid), nagu näidatud.
•
Asendage patarei.
•
Suunake kaugjuhtimispult otse seadme
esiküljel asuvale andurile.
Plaati ei leitud
•
Sisestage plaat.
•
Kontrollige ega plaat ole sisestatud
tagurpidi.
•
Oodake, kuni objektiivi niiskuse
kondensatsioon on kadunud.
•
Asendage või puhastage plaat.
•
Kasutage lõplikku CD-d või õiges
vormingus plaati.
USB-seadmes ei näidata mõndasid faile
•
USB-seadmes olevate kaustade või
failide arv on ületanud teatud piiri.
Tegemist ei ole rikkega.
•
Nende failide vorminguid ei toetata.
USB-seadet ei toetata
•
USB-seade on seadmega
kokkusobimatu. Proovige teist.
Kehv raadio vastuvõtt
•
Suurendage kaugust seadme ja teleri
või muude kiirgusallikate vahel.
•
Tõmmake raadioantenn täielikult välja.
•
Ühendage väline raadioantenn. Saate
osta asendus-antennikaabli L-kujulise
pistikuga, nagu on näidatud allpool.
• Ühendage seade L-kujulise pistikuga
ja ühendage pistik seinakontakti.

Muusika taasesitus pole selles seadmes
saadaval ka pärast edukat Bluetooth-ühendust.
•
Seadet ei saa selle seadme kaudu
muusika esitamiseks juhtmevabalt
kasutada.
Heli kvaliteet on pärast ühendamist
Bluetooth-seadmega kehv.
•
Kehv Bluetoothi vastuvõtt. Viige
seadmed üksteisele lähemale või
eemaldage nendevahelised takistused.
Bluetoothi ei saa selle seadmega
ühendada.
•
Seade ei toeta selle seadme jaoks
vajalikke profiile.
•
Seadme Bluetooth-funktsioon ei ole
lubatud. Lisateavet funktsiooni
lubamise kohta leiate seadme
kasutusjuhendist.
•
Seade ei ole sidumisrežiimis.
•
Seade on juba ühendatud teise
Bluetooth-seadmega. Ühendage see
seade lahti ja proovige uuesti.
Seotud mobiilsideseade ühendub ja katkeb pidevalt.
•
Kehv Bluetoothi vastuvõtt. Viige
seadmed üksteisele lähemale või
eemaldage nendevahelised takistused.
•
Mõned mobiiltelefonid võivad kõnede
tegemisel või lõpetamisel pidevalt
ühenduda ja katkestada. See ei tähenda
seadme riket.

•

Mõnede seadmete puhul võib
Bluetooth-ühendus
energiasäästufunktsioonina
automaatselt välja lülitada. See ei
tähenda seadme riket.

Taimer ei tööta
•
Seadke kell õigeks.
•
Lülitage taimer sisse.
Kella või taimeri seadistus on kustutatud
•
Toide on katkenud või toitejuhe lahti
ühendatud.
•
Lähtestage kell või taimer.
Kuidas hoida ooterežiimis kellaekraani sees
või väljas?
•
Hoidke ooterežiimis kellaaja kuvamise
sisse- või väljalülitamiseks nuppu all.
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