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10 PROBLEEMIDE LAHENDAMINE
Seadet ei saa ühendada DC350
H

H

H

H

Seade ei toeta Bluetooth ühendust või mõnda Profiili, mida DC350 kasutab.
Te peate seadmel panema Bluetooth ühenduse tööle. Pöörduge abi saamiseks seadme kasutusjuhendi
poole.
See on ühendatud esimest korda (Vaadake “Seadme esmakordne ühendamine“ lk 19). See on
taasühendatud (Vaadake “Seadme taasühendamine“ lk 19).
DC350 on juba ühendatud mõne teise Bluetooth seadmega. Katkestage ühendus teise seadmega ja proovige
uuesti.

Ühendatud mobiil ühendab end ja katkestab ühenduse pidevalt
H

H

H

Bluetooth vastuvõtt on halb. Tooge mobiil DC350 lähemale või eemaldage mobiili ja DC350 vahelised
takistused.
Mõned mobiilid võivad ühendada ja katkestada ühendust alatasa, kui Te teete või lõpetate telefonikõne. See
ei ole DC350 rike.
Mõningate mobiilide puhul deaktiveeritakse Bluetooth ühendus automaatselt, et voolu kokku hoida. See ei
ole DC350 rike.

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kõik õigused kaitstud.
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10 PROBLEEMIDE LAHENDAMINE
Hoiatus!
H

Vool puudub
H

Veenduge, et DC350 AC voolupistik on korralikult ühendatud.

H

Veenduge, et pistikupesas on vool.
Voolusäästmiseks lülitub DC350 puhkereþiimile (kui viimase helifaili esitamisest ja seadmega
opereerimisest on möödunud 15 minutit).

Heli puudub
H

Keerake heli tugevamaks.

DC350 ei reageeri
H

Eemaldage juhe vooluvõrgust ja siis ühendage see uuesti tagasi. Pange DC350 uuesti tööle.

Halb raadiovastuvõtt
H

Pikendage antenni maksimaalselt.

H

Suurendage vahemaad DC350 ja televiisori või VCR vahel.

Kellaaeg on kustunud:
H

On toimunud kas voolukatkestus või on vahepeal vooluadapter seinakontaktist välja tõmmatud.

H

Määrake kellaaeg uuesti.

Mikrofonist pole häält korralikult kuulda
H

Rääkige mikrofonile lähemal olles või rääkige kõvemini.

H

Vähendage või eemaldage taustamüra.

H

Vähendage DC350 helitugevust, et eemaldada kaja.

Helikvaliteet on kehv peale Bluetooth seadmega ühendamist
H
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1

Ärge kunagi eemaldage DC350 korpust.

Kui tahate, et garantii kehtiks, siis ärge kunagi üritage seadet ise parandada. Kui Teil tekib probleeme DC350
kasutamisel, siis enne abi palumist vaadake läbi allolevad punktid. Kui probleemi pole võimalik kõrvaldada, siis
minge Philipsi kodulehele (www.Philips.com/support) või võtke ühendust Philipsiga (Vaadake Ühendust võtmise
informatsioon). Kui Te võtate ühendust Philipsiga, siis veenduge, et Teie DC350 on läheduses ja mudeli- ning
seerianumbrid on kättesaadavad (Vaadake ”Alustamine” lk 11).

H

SISUKORD
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1 TÄHTIS

9 TOOTEINFORMATSIOON
Märkus

Turvalisus
1.

Lugege neid juhiseid.

2.

Hoidke alles need juhised.

3.

Pöörake tähelepanu kõigile hoiatustele.

4.

Järgige kõiki juhiseid.

5.

Ärge kasutage seda seadet vee lähedal.

6.

Puhastage ainult kuiva riidetükiga.

7.

Ärge katke kinni ühtegi õhutusauku. Paigutage vastavalt tootja juhistele.

8.

Ärge paigaldage seadet kuumaallikate lähedale, nagu nt radiaatorid, kuuma talletavad esemed, ahjud või
teised aparaadid (kaasaarvatud võimendajad), mis toodavat soojust.

9.

Riikide jaoks, mis kasutavad polariseeritud juhtmeid: ärge eirake polariseeritud või
maandustüübiga pistikute turvalisusenõudeid. Polariseeritud pistikul on 2 laba, millest üks on
laiem kui teine. Maandusega pistikul on 2 laba ja kolmas haru, mis on maanduse jaoks. Laiem laba
või kolmas haru on on mõeldud Teie turvalisuse jaoks. Kui antud pistik ei sobi teie pistikupessa, siis
konsulteerige elektrikuga, kes vahetaks Teie iganenud seinakontakti ära.
Hoiatus: vältimaks elektriðokki, ühendage laiem pistikulaba täielikult laiemasse pilusse.

10. Kaitske voolujuhet, et sellele ei astutaks peale või kõnnitaks otsa, eriti kui see on ühendatud seinakontakti.
Eriti tasub olla tähelepanelik, et ei painutataks neid juhtmekohti, mis lähevad seinakontakti või aparaati.
11. Kasutage ainult lisandeid, mis on soovitatud tootja poolt.
12. Kasutage ainult koos raamiga, alusega, statiiviga, kronsteiniga või plaadiga, mis on tootja poolt
soovitatud või koos aparaadiga müüdud. Kui kasutate raamistikku, siis olge ettevaatlik, kui
liigutate raamistikku ja aparaati, et vältida vigastusi väljajäävate nurkadega.
13. Ühendage seade seinakontaktist lahti, kui väljas on äikesetorm või kui Te ei kavatse seadet kaua aega
kasutada.
14. Pöörduge aparaadi hooldamiseks kvalifitseeritud personali poole. Kui aparaat on mingilgi moel viga saanud
(nt juhtme ühenduskoht on vigastatud, vedelik või mingid esemed on kukkunud aparaadile, aparaat on
olnud vihma või niiskuse käes või maha kukkunud), siis on vaja pöörduda teenindusse.
15. Patareide kasutamisel ETTEVAATUST - Vältimaks patareide lekkimist, mis võib tekitada kehavigastusi, vara
vigastamist või seadme rikkumist:
H

Paigaldage kõik patareid õigesti: + ja - pooled nii nagu seadmel on märgitud.

H

Ärge segage patareisid (uued ja vanad või süsinik- ja leelispatareid jne).

H

Eemaldage patareid, kui Te ei kasuta seadet kaua aega.

16. Aparaadile ei tohi midagi tilkuda ning samuti ei tohi teda ka millegagi pritsida.
17. Ärge asetage ühtegi ohuallikat aparaadile (nagu nt vedelikku täis esemed, põlevad küünlad jne).

H

Tooteinformatsioon võib muutuda eelneva hoiatuseta.

Spetsifikatsioonid
Spetsifikatsioonid
Väljundi võimsus

2 x 3 W RMS

Sagedus

125 Hz 16 KHz, ± 3 dB

Signaali ja müra suhe

> 65 dBA

Aux sisend

0,6 V RMS 10kohm

Tuuner
Häälestusvahemik

FM: 87,5 - 108 MHz

Häälestusvõre

100 KHz

Tundlikkus:
- Mono, 26dB S/N Ratio

<22 dBf

- Stereo, 46 dB S/N Ratio

>40 dBf

Otsinguselektiivsus

>30 dBf

Täielik harmooniline moonutus

<3%

Signaali ja müra suhe

>40 dB

Kõlarid
Kõlarite Impedants

4Ω

Kõlari “Driver“

2 x 1'' full range driver

Tundlikkus

>80dB/m/W

Bluetooth
Suhtlemissüsteem

Bluetooth Standard Versioon 2.0

Väljund

Bluetooth Standard Power Class 2

Maksimaalne suhtlemisraadius

Takistusteta umbes 10m

Sagedusvööt

2.4GHz vööt (2.4000GHz-2.4835 GHz)

Modulatsioonimeetod

FHSS

Toetatavad Bluetooth profiilid

Hands-Free Profile (HFP)
Headset Profile (HSP)
Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)
Audio Video Remote Control Profile (AVRCP)

Toetatud koodeksid
Vastuvõtt

SBC (Sub Band Codec), MP3

Edastamine

SBC (Sub Band Codec)

Üldinformatsioon

18. See aparaat võib sisaldada seatina või elavhõbedat. Nende ainete äraviskamise koht võib keskkonnaohutuse
tõttu olla reglementeeritud. Jäätmekäitluse info jaoks pöörduge kohalike võimude poole või võtke ühendust
Electronic Industries'ga. Liitumine: www.eiae.org

AC power (vooluadapter)

19. Kui on kasutatud pistikupesa või muid ühendusvahendeid seadme lahtiühendamiseks, siis peavad
lahtiühendamiskohad jääma vabalt ligipääsetavateks.

Voolutarbimine täisvõimsusel

20W

Voolutarbimine puhkereþiimil

<4W

Sisend: 100-240V~, 50/60Hz, 2.0A Max.;
Väljund: 12V
2.0A; Manufacturer: Philips;
Mudeli number: GFP241DA-1220-1

Mõõtmed:
- Peaseade (LxKxS)

173 x 185 x 144 mm

Kaal
- Peaseade

4

0,62 kg
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8 TEISED VÕIMALUSED

1 TÄHTIS
Hoiatus!

Alarmi heli vaigistamine
Alarmi töötamise ajal saate Te teha valida mõne järgnevatest tegevustest, et alarm välja lülitada:
H

H

H

H

Ärge kunagi eemaldage DC350 korpust.

H

Ärge kunagi määrige mõnda DC350 detaili.

H

Ärge kunagi asetage DC350 mõne teise elektroonilise seadme peale.

Vajutage REPEAT ALARM (korda alarmi) nuppu peaseadmel.
9 Alarm kordub 9 minutiliste intervallide tagant.

H

Hoidke DC350 eemal otsesest päikesevalgusest, avatud leekidest või kuumusest.

H

Ärge kunagi vaadake DC350 olevat laserkiirt.

Vajutage ALM1 (alarm 1) või ALM2 (alarm 2) nuppu peaseadmel.
9 [AL 1] (alarm 1) või [AL 2] (alarm 2) kaob ekraanilt.
9 Alarmi töölehakkamisaeg on deaktiveeritud.

H

Vajutage POWER (vool) nuppu
9 Alarmi töölehakkamise aeg jääb aktiivseks.

Unetaimeri määramine
DC350 on võimeline lülituma automaatselt puhkereþiimile peale mingi aja möödumist.
1. Kui DC350 on tööle pandud, siis vajutage SLEEP (unetaimer) nuppu korduvalt, et valida mingi kindel
ajaperiood (minutites).
9 Kui unetaimer on aktiveeritud, siis ilmub ekraanile
.

Veenduge, et Teil oleks alati vaba ligipääs DC350 pistikule või adapterile seadme vooluvõrgust
eemaldamiseks.

Ettevaatust!
H

Muudatuste tegemine seadmele või siinkirjutatust teistsugune kasutamine võivad põhjustada ohtliku
sädeluse või teisi ohtlike tulemusi.

Märkus
See seade vastab Euroopa Liidu raadiointerferentsi nõuetele. See seade on kooskõlas järgmiste direktiividega:
2004/108/EC + 2006/95/EC

Unetaimeri deaktiveerimine

Kõik muudatused, mis on tehtud sellele aparaadile ja mis pole kooskõlas Philips Consumer Lifestyle'i lubatuga,
võivad muuta Teie aparaadi kasutamiskõlbmatuks.

1. Vajutage SLEEP (unetaimer) nuppu korduvalt, kuni ekraanile ilmub “0“.
9 Kui unetaimer on deaktiveeritud, siis
kaob ekraanilt.

Ümbertöötlemine

Ekraani heleduse muutmine
1. Vajutage korduvalt BRIGHTNESS CONTROL (heleduse määramine) nuppu peaseadmel, et valida:
H

Bright (ere).

H

Dim (tuhm).

H

Off (väljas).

Teie toode on disainitud ja toodetud kõrgkvaliteetsetest materjalidest ja komponentidest, mida saab
ümber töödelda ja taaskasutada. Kui Teie tootele on kinnitatud selline ristiga märgitud prügikasti
sümbol, siis see tähendab, et toode vastab Euroopa direktiivi 2002/96/EC nõuetele. Palun viige end
kurssi kohalike eraldiseisvate elektriliste ja elektrooniliste toodete kogumissüsteemiga. Palun käituge
vastavalt kohalikele reeglitele ja ärge visake oma vanasid elektrilisi tooteid tavalise olmeprügi hulka.
Teiepoolne õige toodete äraviskamine aitab vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimtervisele.
Teie seade sisaldab patareisid, käsitletud Euroopa direktiivis 2006/66/EC, mida ei tohi visata minema koos
tavalise majapidamisprahiga. Kui Te näete ristiga märgistatud prügikasti sümbolit, kus peal on
kujutatud keemiline ühend ”Pb” siis tähendab see seda, et Teie patareid on kooskõlas direktiiviga.
Palun viige end kurssi kohalike vanade patareide kogumissüsteemiga. Teiepoolne õige patareide
äraviskamine aitab vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimtervisele.

Keskkonnaalane informatsioon
Kõik ebavajalikud pakendid on välja jäetud. Me oleme proovinud teha selle pakendi lihtsasti kolmeks materjaliks
lahutatavaks: papp (karp), polüstüreen (mullikile), polüetüleen (kotid jne). Teie süsteem koosneb materjalides,
mida on võimalik ümber töödelda, kui viite süsteemi elemendid vastavatele ümbertöötlemisfirmadele. See
aparaat sisaldab palju ümbertöödeldavaid elemente. Kui Te tahate vana aparaadi ära visata, siis viige see palun
ümbertöötlemiskeskusesse. Palun järgige kohalikke seadusi, mis puudutavad pakendi, vana seadme või
patareide äraviskamist.
Windows Media ja Windowsi logo on kaubamärgid või registreeritud Microsoft Corporation'i
kaubamärgid USA's ja/või teistes riikides.
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2 TEIE SILDUMISE MEELELAHUTUSSÜSTEEM
Õnnitlused ostu puhul ja tere tulemast Philipsi perre! Saamaks osa Philipsi täielikust abist, registreerige oma
toode www.philips.com/welcome.

Tutvustus
DC350 saate Te muusikat nautida iPod'st, iPhone'st, teistest heliseadmetest või raadiost.
Kui Te omate Bluetooth toega seadet, siis saate Te võtta vastu ka telefonikõnesid või kuulata seadmest heli.
Raadiot, iPod'i või iPhone'i saab panna tööle ka alarmi taimerina. Teil on võimalik määrata 2 erinevat alarmi
taimeri aega.

7 BLUETOOTH SEADMETE KASUTAMINE
Muusika kuulamine
Märkus
Teil on võimalik kuulata heli läbi DC350 seadmetega, mis toetavad A2DP või AVRC'd.
1. Ühendage Bluetooth seade (Vaadake “Bluetooth seadmega ühendamine“ lk 17).
2. Bluetooth seadmel alustage heliesitusega.
9 Te kuulete heli läbi DC350.

Parima helikvaliteedi saamiseks rikastage heli ükstaspuha millisest heliallikast Digital Sound Control'i (DSC
digitaalne heli kontroll) ja Dynamic Bass Boost'i (dünaamiline bassi tugevdaja) abiga.

H

Esituse ajutiseks peatamiseks/edasi esitamiseks vajutage ] nuppu.

H

Helifaili vahelejätmiseks vajutage ^/_ nuppu.

Mis on karbis?
Vaadake ja kontrollige paki sisu:

8 TEISED VÕIMALUSED

H

Peaseade

H

Kaugjuhtimispult

Alarmi töölehakkamisaja määramine

H

1 x AC adapter

Teil on võimalik määrata 2 erineval ajal töölehakkavat alarmi.

H

1 x MP3 ühenduse kaabel

1. Veenduge, et Teil on kellaaeg õigeks määratud (Vaadake “Kellaaja ja kuupäeva määramine“ lk 13).

H

1 x Mini USB kaabel

2. Vajutage ja hoidke all ALM1 (alarm 1) või ALM2 (alarm 2) peaseadmel 2 sekundit.
9 Tundide numbrid hakkavad vilkuma.
9 [AL 1] (alarm 1) või [AL 2] (alarm 2) ilmuvad ekraanile.

Peaseadme ülevaade

3. Vajutage ^/_ nuppe korduvalt, et määrata tunnid.
4. Vajutage ALM1 (alarm 1) või ALM2 (alarm 2), et kinnitada.
5. Vajutage ^/_ nuppe korduvalt, et määrata minutid.
6. Vajutage ALM1 (alarm 1) või ALM2 (alarm 2), et kinnitada.
H

Uue alarmi määramiseks korrake samme 2-6.

Nõuanne
Alarmi algusaja nägemiseks vajutage ALM1 (alarm 1) või ALM2 (alarm 2) nuppe korduvalt, kuni alarmi
algusaeg ekraanile ilmub.

H

Alarmi reþiimi valimine
1. Muutke iPhone/iPod-RADIO-BUZZER nuppu peaseadmel, et valida alarmi allikas.
9 Kui alarmi aktiveerumisaeg kätte jõuab, siis valitud allikas: iPhone/iPod, raadio või sumisti hakkab
tööle.

Nõuanne
H

Kui on valitud iPod/iPhone, aga kumbagi neist pole sildumispesas, siis valitakse alarmitüübiks
automaatselt sumisti.

Alarmi töölehakkamisaja aktiveerimine
1. Vajutage ALM1 (alarm 1) või ALM2 (alarm 2) nuppe korduvalt, et aktiveerida või deaktiveerida alarme.
9 Kui alarm on aktiveeritud, siis [AL 1] (alarm 1) või [AL 2] (alarm 2) ilmuvad ekraanile.
9 Kui alarm on deaktiveeritud, siis [AL 1] (alarm 1) või [AL 2] (alarm 2) kaovad ekraanilt.

6
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7 BLUETOOTH SEADMETE KASUTAMINE

2 TEIE SILDUMISE MEELELAHUTUSSÜSTEEM
1. ALM 1

Seadme lahtiühendamine
(vastuvõtmine) vähemalt 5 sekundit.
1. Vajutage ja hoidke all PAIRING
9 [DISCONNECT] (lahtiühendamine) ilmub DC350 ekraanile.
H

Kui Te lülitate ühendatud seadme välja või viite ta levialast välja, siis Te kuulete DC350 pikka piiksu.

Seadme taasühendamine

1. Veenduge, et Te olete seadmel Bluetooth funktsiooni võimaldanud (Pöörduge kasutusjuhendi poole, et teada
saada, kuidas seda teha).
2. Pange DC350 tööle:
9 Bluetooth ühendus tehakse automaatselt ja Bluetooth näidik hakkab tööle.
9 Kui vastuvõtualas on rohkem, kui üks eelnevalt ühendatud seadet: Kui iPhone on sildumispesas, siis
ühendatakse esmalt temaga. Kõik teised seadmed taasühendatakse järjestikku: Esimese seadmega, mis
oli esimest korda ühendatud, taasühendatakse esimesena.

Nõuanne

Lülitab DC350 tööle või puhkereþiimile.

H

Alarmi heli vaigistamine.

H

Määrab unetaimeri töölehakkamise aja.

5. PRESET +/H

Valib eelasetusega raadiojaama.

6. MUTE
Vaigistab heli.

Vaigistab telefoni kõne ajaks sisseehitatud mikrofoni.
PROG
H

Programmeerib raadiojaamu.
TIME SET
H

H

Teil on võimalik võtta vastu kõnesid seadmetelt, mis toetavad HFP või HSP profiile.

2. Kui saadakse kõne, siis kuulete Te sissetuleva kõne helinat. Vajutage PAIRING
kõnele vastata.

(vastuvõtmine) nuppu, et

H

Ühendab DC350 Bluetooth seadmega.

H

Vastab sissetulevale telefonikõnele.

H

Telefonikõne ajal: valige, et kuulata heli, kas seadmest või DC350.

8. ^/_

nuppu.

3. Rääkige MIC (mikrofoni), mis asub esipaneelil.
H

Helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks vajutage VOL+/- (helitugevus) nuppe.

H

Mikrofoni hääletuks tegemiseks vajutage MUTE (häälesummutus) nuppu. Hääletust režiimist

H

Liigub eelmisele/järgmisele helifailile.

H

Otsib helifaili piires.

H

Häälestab raadiojaamale.

H

Häälestab kellaaega.

9. MIC

väljatulemiseks vajutage seda nuppu uuesti.
Selleks, et valida, kas kuulete heli seadmest või DC350, vajutage PAIRING

Määrab kellaaja.

7. PAIRING

1. Ühendage Bluetooth seade (Vaadake “Bluetooth seadmega ühendamine“ lk 17).

4. Vajutage

H

H

Kõnele mittevastamiseks vajutage

Näitab Bluetooth ühendust.

4. SLEEP

Märkus

H

Esimese alarmi heli vaigistamine.

3. B

Telefonikõne vastuvõtmine

H

Näitab esimest alarmi taimerit.

H

2. Bluetooth näidik

DC350 suudab talletada kuni 8 seadme informatsiooni.

H

Määrab esimese alarmi taimeri.

H

H

Peale seadme esmakordset ühendamist, samal ajal kui selle Bluetooth funktsioon on võimaldatud, ühendub ta
automaatselt (Vaadake “Seadme esmakordne ühendamine“ lk 19).

H

H

(vastuvõtmine) nuppu.

, et kõne lõpetada.

Nõuanne
H

Selleks, et Teid selgemalt kuuldaks, rääkige mikrofoni lähemalt.

H

Kui on kuulda kaja, siis vähendage DC350 helitugevust.

H

Kui Te tunnetate kommunikeerumisraskusi, siis asetage Bluetooth seade DC350 lähemale.

H

Sisseehitatud mikrofon telefonikõnede jaoks.

H

Keeldub sissetulevatest telefonikõnedest.

H

Lõpetab telefonikõne.

H

Eemaldab seadme.

10.

11. iPod / iPhone sildumispesa
H

Paigaldab iPod'i/iPhone

12. VOL +/H
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Reguleerib helitugevust.

7

2 TEIE SILDUMISE MEELELAHUTUSSÜSTEEM

DC350 on võimeline võtma juhtmeta läbi Bluetooth seadmete vastu helifaile 10 meetri raadiuses.

13. ]
H

Käivitab või peatab ajutiselt iPod'i/iPhone esituse.

14. SOURCE
H

Valib allika: iPod'i/iPhone, Bluetooth'i, tuuneri või MP3 ühenduse.

15. Kallaku muutmise kang
H

Liigub edasi/tagasi, et määrata kaldenurka, mille all iPod/iPhone seisab.

16. Ekraanipaneel
H

7 BLUETOOTH SEADMETE KASUTAMINE
Toetatud Bluetooth profiilid:
DC350 toetab järgmisi Bluetooth profiile:
H

Hands-Free (Käed Vabad) Profiili (HFP)

H

Headset (Kuularite) Profiili (HSP)

H

Advanced Audio Distribution (Edasijõudnute audiojaotus) Profiili (A2DP)

H

Audio Video Remote Control (Audiovideo kaugjuhtimise) Profiili (AVRCP)

Näitab hetkeseisu.

Nõuanne

17. ALM 2
H

Määrab teise alarmi taimeri.

H

Näitab teise alarmi taimerit.

H

Teise alarmi heli vaigistamine.

H

Bluetooth seadmega ühendamine

18. REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL
H

Kordab alarmi heli iga 9 minuti tagant.

H

Määrab ekraani heleduse.

Enne Bluetooth-enable (Bluetooth võimaldatud) kasutamist DC350 lugege seadme kasutusjuhendit
sobivuse kohta.

Märkus
H

DC350 ja Bluetooth seadme kasutusvahemik on maksimaalselt 10 meetrit.

H

Enne Bluetooth seadme ja DC350 ühendamist tehke end tuttavaks seadme Bluetooth võimalustega.

H

Sobivus kõigi Bluetooth seadmetega pole garanteeritud.

H

H

Kõik takistused, mis asuvad DC350 ja Bluetooth seadme vahel võivad seadmete kasutuskaugust
vähendada, vastavalt takistusele.
Hoidke DC350 eemal kõigist teistest elektroonilistest seadmetest, mis võivad tekitada häireid.

Seadme esmakordne ühendamine
1. Vajutage BLUETOOTH, et valida allikaks Bluetooth.
9 [BT] (Bluetooth) ilmub ekraanile
2. Vajutage ja hoidke all PAIRING (vastuvõtmine) kauem, kui 3 sekundit.
9 [PAIRING] (vastuvõtmine) ilmub ekraanile ja Bluetooth indikaator vilgutab.
3. Seadke seadmel valmis Bluetooth ühendus:
1. Määrake Bluetooth otsima teisi Bluetooth seadmeid (Pöörduge kasutusjuhendi poole, et teada
saada, kuidas seda teha).

19. MP3 LINK
Välise heliseadme jaoks olev ühenduspesa.
20. TO PC

2. Kui “PHILIPS DC350“ ilmub ekraanile, siis valige see, et luua ühendus.

H

3. Kui küsitakse parooli, siis sisestage “0000“.

Mini USB ühenduspesa arvuti ja iPod'i/iPhone vaheliseks ühenduseks.
21. Antena

1. Oodake, kuni kuulete DC350 kahekordset piiksu.
9 Ühendus on loodud. Bluetooth näidik hakkab tööle.

Parandab FM vastuvõttu.
22. DEMO

Rohkemate Bluetooth seadmete ühendamiseks

Ühenduspesa spetsiaalse seadme jaoks (pole kaasas) DC350 omaduste demonstreerimiseks.
23. DC IN

2. Korrake samme 1-4 “Seadme esmakordne ühendamine“ peatükis.

H

H

H

Ühenduspesa kaasasoleva AC adapteri jaoks.
24. Kallaku muutmise kang

1. Ühendage hetkel ühendatud seade lahti (Vaadake “Seadme lahtiühendamine“ lk 19).

Nõuanne

H

H

Määrab kaldenurga, mille all iPod/iPhone seisab.

H

Kui 1 minuti jooksul ei suudeta ühendust luua, siis ilmub DC350 ekraanile [FAILED] (ebaõnnestunud).

25. iPhone / iPod-RADIO-BUZZER
H

8

Määrab alarmi reþiimi.
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6 RAADIO KUULAMINE
Märkus

2 TEIE SILDUMISE MEELELAHUTUSSÜSTEEM
Kaugjuhtimispuldi ülevaade

DC350 on ainult FM laine vastuvõtja.

H

Raadiojaamadele häälestamine
1. Vajutage TUNER (tuuner), et valida FM.
2. Vajutage ja hoidke all ^/_ nuppu kauem, kui 2 sekundit.
9 [Srch] (otsing) ilmub ekraanile.
9 Raadio häälestab end automaatselt piisavalt tugeva signaaliga raadiojaamale.
3. Korrake sammu 2, et leida rohkem raadiojaamu.
H

Nõrga signaaliga raadiojaamale häälestamiseks vajutage ^/_ korduvalt, kuni leiate piisavalt hea
signaali.

Raadiojaamade käsitsi programmeerimine
Teil on võimalik programmeerida kuni 40 raadiojaama.
1. Häälestage raadiojaamale.
2. Vajutage ja hoidke all PROG (programm) nuppu 2 sekundit, et aktiveerida programmi reþiim.
9 “PR01“ hakkab ekraanil vilkuma.
3. Vajutage PRESET +/- (eelasetus) nuppe, et valida number (1-40) selle raadiojaama jaoks. Seejärel vajutage
PROG (programm) nuppu, et valikut kinnitada.
9 Ekraanile ilmuvad raadiojaama number ja sagedus.
4. Korrake eelnevaid samme, et programmeerida teisi raadiojaamu.

Märkus
H

Raadiojaama ülekirjutamiseks talletage mõni teine raadiojaam tema numbri alla.

Eelseadistatud raadiojaama valimine
1. Vajutage PRESET +/- (eelasetus) nuppu, et valida eelseadistaud raadiojaam.

Nõuanne
H

Asetage antenn võimalikult kaugele televiisorist, videomakist või mõnest teisest kiirgusallikast.

H

Parima signaali saamiseks asetage antenn maksimaalpikkuses välja.

1. iPod / iPhone
H

Valib allikaks iPod'i/iPhone

2. POWER
H

Lülitab DC350 tööle või puhkereþiimile.

H

Alarmi heli vaigistamine.

3. PRESET +/H

Valib eelasetusega raadiojaama.

4. ] / OK
H

Käivitab või peatab ajutiselt iPod'i/iPhone esituse.

H

Kinnitab iPod'i/iPhone menüü valiku.

5. ^/_
H

Liigub eelmisele/järgmisele helifailile.

H

Otsib helifaili piires.

H

Häälestab raadiojaamale.

H

Reguleerib kellaaega.

6. TUNER
H

Valib tuuneri allika.

7. MENU
H
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Annab juurdepääsu iPod'i/iPhone menüüle.

9

2 TEIE SILDUMISE MEELELAHUTUSSÜSTEEM
8. SLEEP
H

Määrab unetaimeri töölehakkamise aja.

9. DBB
H

Arvutiga ühendamine
1. Asetage iPod/iPhone sildumispesasse.
2. Vajutage iPod/iPhone, et valida iPod/iPhone allikaks.

Lülitab sisse/välja dünaamilise bassi funktsiooni.

10. DSC
H

4 HELIFAILIDE ESITAMINE

Valib eelseadistatud stiili: POP, JAZZ, CLASSIC või ROCK.

11. PAIRING

3. Ühendage mini USB kaabel (kaasas):
H

TO PC (arvutisse) pesasse (mini USB pesa), mis asub DC350 tagaküljel.

H

Teine ots ühendage arvuti USB pesaga.

9 Kui iTunes on arvutisse installeeritud, siis iPod/iPhone hakkab iTunes'iga suhtlema. Rohkema
informatsiooni jaoks vaadake seadme kasutusjuhendit.

H

Ühendab DC350 Bluetooth seadmega.

H

Vastab sissetulevale telefonikõnele.

H

Telefonikõne ajal: valige, et kuulata heli, kas seadmest või Dc350.

H

Keeldub sissetulevatest telefonikõnedest.

H

Lõpetab telefonikõne.

1. Vajutage MP3 Link (MP3 ühendus) nuppu, et valida MP3 ühenduse allikaks.

H

Eemaldab seadme.

2. Ühendage kaasasolev MP3 ühenduskaabel:

iPod'i/iPhone laadimine
Kui DC350 on vooluvõrgus, siis sildunud iPod/iPhone hakkab laadima.

Heli esitamine väliselt seadmelt

12.

13. VOL +/H

Sätib helitugevust.

Teil on võimalus läbi DC350 kuulata helifaile ka välistelt heliseadmetelt.

H

MP3 LINK (MP3 ühendus) pesasse (3.55 mm), mis asub DC350 all.

H

Välisel seadmel olevasse kõrvaklappide pesasse.

14. SET TIME / PROG
H

Määrab kellaaja.

H

Programmeerib raadiojaamu.

15. MP3 LINK
H

Välise heliseadme jaoks olev ühenduspesa.

16. MUTE
H

Vaigistab heli.

H

Vaigistab telefoni kõne ajaks sisseehitatud mikrofoni.

17. BLUETOOTH
H

Valib Bluetooth allika.

5 HELI REGULEERIMINE
Helitugevuse reguleerimine
1. Esituse ajal vajutage VOL +/- (helitugevus) nuppe, et suurendad/vähendada helitugevust.

Bassi täiustamine
1. Esituse ajal vajutage DBB nuppu, et panna tööle või lülitada dünaamilise bassi täiustamise funktsioon välja.
9 Kui DBB on aktiveeritud, siis siis ilmub DBB ekraanile.

Eelseadistatud helistiili valimine
1. Esituse ajal vajutage DSC nuppu korduvalt, et valida:
H

[POP] (popp)

H

[JAZZ] (jazz)

H

[CLASSIC] (klassika)

H

[ROCK] (rokk)

Heli vaigistamine
1. Esituse ajal vajutage MUTE (häälesummutus) nuppu, et teha seade hääletuks/mittehääletuks.
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4 HELIFAILIDE ESITAMINE

3 ALUSTAMINE
Hoiatus

iPod'i/iPhone sildumine
H

Kasutage juhtimisseadmeid ainult nii nagu siin juhendis on määratud.

Alati järgige juhendeid selles peatükis järjest.
Kui Te kontakteerute Philipsiga, siis Teilt küsitakse DC350 mudeli- ja seerianumbrit. Mudeli- ja seerianumber on
DC350 põhja all. Kirjutage need numbrid siia:
Mudeli nr. ________________________________
Seeria nr. _________________________________

Kaugjuhtimispuldi ettevalmistamine
Hoiatus
H

Plahvatusoht! Hoidke patareid eemal kuumusest, päikesepaistest või tulest. Ärge kunagi visake
patareisid tulle.

Esimest korda kasutades:
1. Eemaldage kaitsev lipik, et aktiveerida kaugjuhtimispuldi patareid.

Kaugjuhtimispuldi patareide vahetamiseks:
1. Asetage iPod/iPhone sildumispesasse, ühenduskohad vastakuti.

1. Avage patarei sahtel.

2. Keerake kallaku muutmise kangi, et määrata nurka, mille all iPod/iPhone seisab.
9 Kui DC350 on vooluvõrku ühendatud, hakkab sildunud iPod/iPhone laadima.

3. Sulgege patarei sahtel.

2. Sisestage 1 CR2025 patarei (õige polaarsusega +/- nagu näidatud).

iPod'i/iPhone eemaldamine
1. Tõmmake iPod/iPhone sildumispesast välja.

iPod'i/iPhone kuulamine
1. Veenduge, et iPod/iPhone on korralikult sildunud (Vaadake “iPod'i/iPhone sildumine“ lk 15).
2. Vajutage iPod/iPhone, et et valida allikaks iPod/iPhone.
9 Ühendatud iPod/iPhone hakkab automaatselt tööle.
H

H

H

H

14

Märkus

Esituse ajutiseks peatamiseks/edasi esitamiseks vajutage ] nuppu.
Helifaili vahelejätmiseks vajutage ^/_ nuppu.
Esituse ajal otsimiseks vajutage ja hoidke samal ajal ka all ^/_ nuppe ja siis vabastage nupp, et
jätkata normaalesituse kuulamist.

H

H

Enne kaugjuhtimispuldil mõne nupu vajutamist valige kõigepealt õige allikas kaugjuhtimispuldilt, mitte
peaseadmelt.
Kui Te ei kavatse kaugjuhtimispulti kaua aega kasutada, siis eemaldage patareid.

Menüüs navigeerimiseks vajutage MENU (menüü) nuppu ja seejärel PRESET +/- (eelasetus) nuppu, et
valida. Seejärel vajutage ] / OK nuppu, et kinnitada.
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3 ALUSTAMINE
Vooluga ühendamine
Ettevaatust
H

H

H

Seadme kahjustamise risk.Veenduge, et voldid vastavad voltidele, mis on prinditud DC350 tagaküljele
või seadme alla.
Elektrilöögi oht! Kui Te eemaldate AC adapterit pistikupesast, siis tõmmake alati pistikust. Ärge kunagi
tõmmake juhtmest.
Enne AC adapteri ühendamist veenduge, et olete kõik teised ühendused ühendanud.

1. Valmistage ette AC adapter.

3 ALUSTAMINE
Kellaaja ja kuupäeva määramine
1. Vajutage ja hoidke all SET TIME (määra aeg) nuppu 2 sekundit.
2. Vajutage ] nuppu korduvalt, et valida 12 või 24 tunni formaat.
3. Vajutage SET TIME (määra aeg), et valikut kinnitada.
9 Ilmuvad vilkuvad tunninumbrid.
4. Vajutage ^/_ nuppe, et määrata tunnid.
5. Vajutage SET TIME (määra aeg), et valikut kinnitada.
9 Ilmuvad vilkuvad minutinumbrid.
6. Korrake samme 4-5, et määrata minutid, aasta, kuu ja päev.

Sisse lülitamine
2. Ühendage üks ots AC adapterist DC IN pesasse peaseadmel.

1. Vajutage POWER (vool) nuppu.
9 DC350 lülitub viimati valitud allikale.

Puhkereþiimile lülitamine
1. Vajutage POWER (vool) nuppu uuesti, et lülitada DC350 puhkereþiimile.
9 Ekraanile (kui on määratud) ilmub kellaaeg.

4 HELIFAILIDE ESITAMINE
iPod'ist/iPhone'st helifailide esitamine
DC350 on võimalik nautida heliesitust iPod'st/iPhone'st.
3. Ühendage teine ots AC adpterist vooluvõrku.

Sobivad iPod'id/iPhone'd
Apple iPod'i/iPhone'de mudelid 30-pin dock connector (30'se kontaktiga sildumisport):
H

H
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iPod classic, iPod touch, iPod nano, iPod 5th generation (video), iPod with color display (värvilise
ekraaniga), iPod mini.
iPhone, iPhone 3G.
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