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8. PROBLEEMIDE LAHENDAMINE
Hoiatus
Ärge kunagi eemaldage selle seadme
kesta.

H

Ärge kunagi üritage toodet ise parandada,
muidu kaotab garantii kehtivuse.
Kui teil on probleeme selle seadme
kasutamisel, kontrollige alljärgnevaid punkte
enne, kui palute teenindust. Kui teil
probleemid ei saa lahendust, minge Philipsi
veebilehele (www.philips.com/welcome). Kui
kontakteerute Philipsiga, hoidke seade
läheduses ning mudeli ja seerianumber on
teada.

Pole voolu
H

H

Kontrollige, et seadme AC voolujuhe
on korralikult ühendatud.
Kontrollige, kas vooluvõrgus on
voolu.

Pole heli
H

Muutke helitugevust.

Seade ei reageeri
H

Ühendage lahti ja taasühendage seade
vooluvõrku, seejärel lülitage seade
uuesti sisse.

Halb raadio vastuvõtt
H

H

Suurendage vahemaad seadme ja
televiisori või videomaki vahel.
Pikendage FM antenn.

Äratus ei tööta
H

Määrake õige kellaaeg.

H

Lülitage äratus sisse.

Kella/äratuse seadistused kustutatud
H

H
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Vool on ära olnud või voolujuhe on
vooluvõrgust välja ühendatud olnud.
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1. OLULINE

... TEISED FUNKTSIOONID
seade on kahjustunud ükskõik millisel
viisil, näiteks kui voolujuhe või
voolupistik on kahjustunud, seadmesse
on vedelikku pritsitud või esemeid
kukkunud, seade on olnud vihma käes
või niiskuses, ei funktsioneeri
normaalselt või on maha kukkunud.

Ohutus
Olulised ohutusalased nõuanded
1. Lugege neid juhiseid.
2. Hoidke need juhised alles.
3. Pöörake tähelepanu kõikidele
hoiatustele.
4. Järgige kõiki juhiseid.
5. Ärge kasutage seada seadet vee
läheduses.
6. Puhastage vaid kuiva lapiga.
7. Ärge katke ventilatsiooniavasid.
Paigaldage vastavalt tootjapoolsetele
juhistele.
8. Ärge paigaldage ühegi kuumusallika
lähedusse, näiteks radiaatorid, ahjud ja
teised seadmed (kaasa arvatud
võimendid), mis toodavad soojust.
9. Kaitske voolujuhet pealeastumiste ja
pigistamise eest, eriti pistikute,
pistikupesa ja seadmest väljumise koha
juurest.
10. Kasutage ainult tootja poolt lubatud
lisaseadmeid/lisasid.
11. Kasutage ainult (ratastega)alusega,
statiiviga, kronsteiniga või lauaga, mis
on lubatud tootja poolt või mida
müüakse seadmega. Kui kasutate
ratastega alust, olge ettevaatlik, kui
liigutate seda seadmega, et vältida
vigastusi maha kukkumisest.

14. Seadet peab kaitsma tilkumise ja
pritsmete eest.
15. Ärge asetage ohuallikaid seadmele
(näiteks vedelikega täidetud esemed,
põlevad küünlad).
16. See toode võib sisaldada pliid ja
elavhõbedat. Nende materjalide ära
viskamine võib olla reguleeritud
keskkonnamõjude tõttu. Ära viskamise
või ümbertöötlemise informatsiooni
saamiseks, võtke ühendust kohalike
seaduse esindajatega või
elektroonikatööstuse liiduga
www.eiae.org.
17. Kui kasutate voolupistikut või seadme
ühendust väljalülitamiseks, jääb
väljalülitamiseks kasutatud seade
töövalmis olekusse.

H

H

H

H

H

12. Ühendage see seade vooluvõrgust välja
äikesetormide ajal ja kui te ei plaani
seadet pika perioodi jooksul kasutada.

7. TOOTEINFO

Unetaimeri määramine
See seade saab välja lülituda automaatselt
pärast eelseadistatud aega.
1. Vajutage SLEEP korduvalt, et valida
määratud ajaperiood (minutites).
9 Kui unetaimer on aktiveeritud,
kuvatakse ekraanil .

Unetaimeri välja lülitamine
1. Vajutage SLEEP korduvalt, kuni kuvatakse
[OFF] (väljas).
9 Kui unetaimer on välja lülitatud, kaob
ekraanilt .

H

Märkus
H

Tooteinfot võidakse muuta sellest
eelnevalt ette teatamata.

Tehnilised andmed
Võimendaja
Hinnanguline väljundvõimsus ....2X1.5W RMS
Signaali-müra suhe................................>55dB
MP3 Link.......................0.6 V RMS 10 kiloomi

Häälestaja

Märkus

Häälestamisulatus.............FM: 87.5 – 108MHz

Kui unetaimer on aktiveeritud,
väheneb helitugevus järk-järgult.

Häälestamisvõrgustik ............................50KHz
Tundlikkus
- Mono, 26 dB S/N suhe ......................<22 dBf

Ekraani ereduse muutmine
1. Vajutage BRIGHTNESS CONTROL
korduvalt, et valida erinevaid ekraani
ereduse tasemeid.

- Stereo, 46 dB S/N suhe .....................>40 dBf
Otsingu tundlikus ................................>28 dBf
Kogu harmooniline moonutus ..................<3%
Signaali-müra suhe...............................>45 dB

Hoiatus

Üldine informatsioon

Ärge kunagi eemaldage selle toote
kesta.

AC vool (vooluadapter)

Ärge kunagi õlitage ühtegi selle toote
osa.

.................Sisend: 100-240V~, 50/60Hz, 0.4A;
Väljund: 6.5V === 1.3A; Kaubamärk: Philips;
Mudeli nr.: AS090-065-AB130

Ärge kunagi asetage seda seadet
elektrilistele seadmetele.

Töötades voolutarbivus ...........................< 5W

Kaitske seda seadet otsese
päikesevalguse, avatud leegi ja
kuumuse eest.

Mõõtmed

Kindlustage alati mugav ja lihtne
ligipääs voolujuhtmele, pistikule või
adapterile, et saaksite seadet
vooluvõrgust välja lülitada.

Ooteolekus voolutarbivus .........................<2W
- Baasüksus
..........................................144 x 144 x 62 mm
Kaal
- Baasüksus .....................................0.6244 kg

13. Jätke kõik hooldustööd kvalifitseeritud
teenindajatele. Teenindust on vaja, kui
4
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6. TEISED FUNKTSIOONID
Äratuse aja määramine
Saate määrata kaks äratust, mis helisevad
erinevatel aegadel.
1. Kontrollige, kas olete kellaaja õigesti
määranud.
2. Vajutage ja hoidke ALARM 1 või
ALARM 2 kaks sekundit.
9
1 või 2 ja tunninumbrid
hakkavad vilkuma.

... OLULINE
Äratuse aktiveerimine ja välja
lülitamine
1. Vajutage ALARM 1 või ALARM 2
korduvalt, et aktiveerida äratus.
9 Kui äratus on aktiveeritud, kuvatakse
1 või 2.
Äratuse välja lülitamiseks vajutage
ALARM 1 või ALARM 2 korduvalt,
kuni kuvatakse .
9 Kui äratus on välja lülitatud, kaovad
1 või 2.

H

3. Vajutage TUNING +/- korduvalt, et
määrata tunnid.
4. Vajutage ALARM 1 või ALARM 2, et
kinnitada.
9
1 või 2 ja minutite numbrid
hakkavad vilkuma.
5. Korrake samme 3-4, et määrata minutid.
6. Korrake samme 3-4, et valida, kas äratus
heliseb nädala sees või nädalavahetusel.
9 “L XX (helitugevus)“ hakkab vilkuma.
7. Korrake samme 3-4, et määrata
maksimaalne äratuse helitugevus.

Äratuse reþiimi määramine
1. Liigutage WAKE TO iPod/RADIO/BUZZ
nuppu, et valida äratuse allikas.
9 Kui äratuse aeg jõuab kätte, llitub
valitud iPod, raadio või äratuskell
sisse.

Nõuanne
H
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Kui allikaks on valitud iPod, kuid iPod
pole seadmega ühendatud, valitakse
automaatselt äratuskella heli.

Äratuse kordamine
1. Kui äratus heliseb, vajutage REPEAT
ALARM/BRIGHTNESS CONTROL.
9 Äratus heliseb mõne minuti pärast
uuesti.

Nõuanne
H

Võite vajutada TUNING +/-, et muuta
äratuse kordumise intervalli.

Märkused

Keskkonnaalane informatsioon

See seade on vastavuses Euroopa Liidu
raadiointerferentsi nõuetega.

Ebavajalikust pakendimaterjalist on loobutud.
Oleme püüdnud muuta lihtsaks pakendi
eraldamise kolmeks materjaliks: papp (karp),
polüstüreen vaht (pehmendus) ja polüetüleen
(kotid, kaitsvad vahu lehed).

Toode on vastavuses järgnevate direktiivide ja
nõuetega: 2004/108/EC + 2006/95/EC.
Kõik muudatused ja modifikatsioonid, mis
pole Philips Consumer Lifestyle poolt heaks
kiidetud võivad võtta kasutajalt õiguse seda
seadet kasutada.

Teie seade koosneb materjalidest, mida saab
ümber töödelda ja taaskasutada, kui seadme
lammutab spetsialiseerunud firma. Palun
uurige kohalikke seaduseid, mis puudutavad
pakendimaterjalide, vanade patareide ja vana
seadme ära viskamist.

Ümbertöötlemine

Teie toode on disainitud ja toodetud
kõrgkvaliteetsetest materjalidest ja osadest,
mida saab ümber töödelda ja taaskasutada.

Äratuse kinni panemine
1. Kui äratus heliseb, vajutage vastavalt
ALARM 1 või ALARM 2.
9 Äratus läheb küll kinni, kuid äratuse
seadistus jääb alles.

Äratuse seadistuste vaatamine
1. Vajutage ALARM 1 või ALARM 2.

Kui see läbikriipsutatud ratastega prügikasti
sümbol on tootel, tähendab see, et toode on
vastavuses Euroopa Direktiiviga 2002/96/EC.
Ärge visake vana toodet ära koos
olmeprügiga. Palun informeerige end
kohalikest eraldi elektriliste ja elektrooniliste
seadmete kogumispunktidest. Korrektne toote
ära viskamine aitab ennetada potentsiaalseid
negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja
inimtervisele.
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2. TEIE ÜHILDUV MEELELAHUTUSSÜSTEEM
Õnnitleme teid ostu puhul ja tere tulemast
Philipsisse! Saamaks täit tuge Philipsilt
registreerige oma toode
www.philips.com/welcome.

Tutvustus
Selle seadmega saate nautida audiot iPodilt,
teistelt audio seadmetelt või raadiot.
Raadiole, iPodile või kellale saab määrata
äratuse aja. Saate määrata kaks äratuse aega,
mis helisevad erinevatel aegadel.

Ülevaade baasüksusest

5. RAADIO KUULAMINE

Mis on karbis?
Kontrollige ja identifitseerige karbi sisu:
H

Baasüksus

H

1 x AC adapter

H

1 x MP3 link kaabel

H

Kasutusjuhend

H

Kiire alguse juhend

Märkus
Selle seadmega saab kuulata vaid FM
jaamu.

H

Raadiojaamale häälestamine
Nõuanne
Asetage antenn võimalikult kaugele
televiisorist, videomakist ning teistest
kiirguse allikatest.

H

Parimaks vastuvõtuks pikendage
antenn ja muutke selle asendit.

H

1. Vajutage SOURCE korduvalt, et valida FM
häälestaja.
2. Vajutage ja hoidke TUNING +/- enam kui 2
sekundit.
9 Raadio häälestatakse automaatselt
tugeva vastuvõtuga jaamale.
3. Korrake sammu 2, et häälestada teistele
raadiojaamadele.
H

Nõrgale jaamale häälestamiseks
vajutage TUNING +/- korduvalt, kuni
leiate optimaalse vastuvõtu.

Raadiojaamade automaatne
programmeerimine

Raadiojaamade manuaalne
programmeerimine
Saate salvestada maksimaalselt 20
eelhäälestatud raadiojaama.
1. Häälestage raadiojaamale.
2. Vajutage TIME SET/AUTO SCAN, et
aktiveerida programmeerimise reþiim.
9 Eelseadistuse number hakkab
vilkuma.
3. Vajutage PRESET +/-, et valida number.
4. Vajutage TIME SET/AUTO SCAN, et
kinnitada.
5. Korrake ülalmainitud samme, et
salvestada teisi raadiojaamu.

Märkus
H

Kui soovite üle kirjutada salvestatud
raadiojaama, salvestage selle asemele
teine raadiojaam.

Eelseadistatud raadiojaama
valimine
1. Vajutage PRESET +/-, et valida
eelseadistuse number. numuru.

Saate salvestada maksimaalselt 20
eelhäälestatud raadiojaama.
1. Häälestamise reþiimis vajutage ja hoidke
TIME SET/AURO SCAN rohkem kui kaks
sekundit, et aktiveerida automaatse
programmeerimise reþiim.
9 Kõik olemasolevad raadiojaamad
salvestatakse lainepikkuse
vastuvõtutugevuse järjekorras.
9 Esimene salvestatud raadiojaam
hakkab automaatselt mängima.
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4. TAASESITAMINE

... TEIE ÜHILDUV MEELELAHUTUSSÜSTEEM

iPodi taasesitamine

iPodi kuulamine

Saate selle seadmega nautida audiot iPodilt.

1. Kontrollige, kas iPod on õigesti
ühendatud.

Sobilikud iPodid
Apple iPod mudelid, millel on 30-pinniga
ühendus:
H

iPod classic, iPod touch, iPod nano, iPod
5. generatsioon (video), iPod värvilise
ekraaniga, iPod mini.

iPod sisestamine

2. Vajutage SOURCE korduvalt, et valida
iPod allikaks.
9 Ühendatud iPod hakkab automaatselt
mängima.
H

H

1. Vajutage, et avada ühendus.
H

Taasesituse peatamiseks/jätkamiseks
vajutage ].
Loo vahele jätmiseks vajutage ^ /
_.
Taasesituse ajal kerimiseks vajutage ja
hoidke ^ / _, seejärel vabastage
nupp, et jätkata tavalise taasesitusega.

iPodi laadimine
Kui seade on ühendatud vooluvõrku, hakkab
ühendatud iPod laadima.

Välise allika taasesitamine
Saate kuulata välist audio seadet läbi selle
seadme.
2. Asetage iPod ühendusele.

1. Vajutage SOURCE korduvalt, et valida
MP3 link allikaks.
2. Ühendage kaasasolev MP3 link kaabel:
H

H

MP3-LINK pesasse (3,5 mm) seadme
tagaosas.
Välise audioseadme kõrvaklappide
pesasse.

3. Alustage seadme taasesitamist (vaadake
seadme kasutusjuhendit).

iPodi eemaldamine
1. Tõstke iPod ühenduselt.

1. ALARM 1/ ALARM 2

5. PRESET +/-

H

Määrab äratuse aja.

H

Valib eelhäälestatud raadiojaama.

H

Näitab äratuse aega.

H

Muudab kellaaega.

H

Lülitab välja äratuse.

2. REPEAT ALARM/
BRIGHTNESS CONTROL
H

Kordab äratust.

H

Muudab ekraani eredust.

H

Lülitab seadme sisse või lülitab
ooteolekusse.

8. ]
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Valib allika: iPod, FM raadio või MP3
link.

Alustab või peatab iPodi taasesituse.

9. ^ / _
H

4. SOURCE
H

Näitab hetkeolekut.

7. Ühildumise pesa

H

3. B
H

6. Ekraan

H

Läheb eelmisele/järgmisele audio
failile.
Kerib audio faili piires.
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3. ALUSTAMINE

... TEIE ÜHILDUV MEELELAHUTUSSÜSTEEM

10. TUNING +/H

Häälestab raadiojaamale.

H

Muudab kellaaega.

Määrab kellaaja.

H

Otsib raadiojaamu.

12. WAKE TO iPod/RADIO/BUZZER
H

Valib äratuse reþiimi.

13. MP3 LINK
H

Välise audioseadme pesa.

14. DC IN
H

Voolujuhtme pesa.

H

Kui kontakteerute Philipsiga, küsitakse teilt
selle seadme mudeli ja seeria numbrit. Mudeli
ja seeria number on seadme tagaosas.
Kirjutage need numbrid siia:
Mudeli Nr: _________________________

Muudab kellaaega.

H

17. SLEEP
H

Sisse lülitamine
1. Vajutage B.
9 Seade lülitub viimati valitud allikale.
2. Ühendage teine voolujuhtme ots
seinapistikusse.

Hoiatus

16. VOL +/Muudab helitugevust.

7. Vajutage TIME SET/AUTO SCAN, et
kinnitada.

Vooluvõrguga ühendamine

H

H

6. Vajutage TUNING +/-, et määrata
nädalapäev.

Seeria Nr: _________________________

Sisestage iPod mängija.

H

Nuppude ja kohanduste kasutamine
mõnel muul viisil, kui siin mainitud,
võib viia ohtliku kiirguse paljastusele
või teiste ebaturvaliste
funktsioonideni.

Järgige juhiseid selles peatükis alati õiges
järjekorras.

15. iPodi pesa
H

5. Vajutage TIME SET/AUTO SCAN, et
kinnitada.
9 Nädalapäevade numbrid hakkavad
vilkuma.

Ettevaatust

11. TIME SET/ AUTO SCAN
H

... ALUSTAMINE

Määrab unetaimeri.
H

Enne seadme ühendamist vooluvõrku,
kontrollige, et oleksite loonud kõik
teised ühendused.

Märkus
H

Tüüpplaat asub baasüksuse allosas.

1. Vajutage B uuesti, et lülitada seade
ooteolekusse.
9 Kellaaeg (kui määratud) kuvatakse
ekraanil.

Helitugevuse muutmine

Toote kahjustumise oht! Kontrollige,
et vooluvõrgu voolutugevus vastaks
seadme alla või tagaossa trükitud
voolunäitajatega.
Elektriðoki oht! Kui ühendate seadet
vooluvõrgust välja, tõmmake alati
juhet pistikust. Ärge kunagi tõmmake
juhtmest.

Ooteolekusse lülitamine

1. Taasesituse ajal vajutage VOL +/-, et
suurendada/vähendada helitugevust.

Kellaaja määramine
1. Vajutage ja hoidke ooteolekus vähemalt 2
sekundit TIME SET/AUTO SCAN.
9 Tundide numbrid hakkavad vilkuma.
2. Vajutage TUNING +/-, et määrata tunde.
3. Vajutage TIME SET/AUTO SCAN.
9 Minutite numbrid hakkavad vilkuma.
4. Vajutage TUNING +/-, et määrata
minuteid.

1. Ühendage AC adapteri üks ots DC IN
pesasse baasüksusel.
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