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Ettevaatust

H Ärge kunagi eemaldage mikro hi-fi katet.

Hoidmaks garantiid kehtivana, ärge püüdke seadet
ise parandada.

Kui kogete seda mikro hi-fi'd kasutades probleeme,
kontrollige alljärgnevaid punkte enne teenindusse
pöördumist. Kui probleemid ei lahene, minge
Philips kodulehele (www.Philips.com/support). Kui
kontakteerute Philipsiga, hoidke mikro hi-fi seade
enda läheduses kui ka mudeli ja seeria number
(vaadake Alustamist“ leheküljel 8).

Kontrollige, kas mikro hi-fi voolujuhe on
ühendatud õigesti.

Kontrollige, et voolupistikus oleks vool.

Voolu säästmiseks lülitub mikro hi-fi
süsteem automaatselt ooteolekusse 15
minuti pärast, kui diski/USB taasesitus on
lõppenud ja ühtegi nuppu pole puututud.

Kohandage helitugevust.

Ühendage lahti ja taasühendage voolujuhe,
seejärel lülitage mikro hi-fi jälle sisse.

Suurendage vahemaad mikro hi-fi ja
televiisori või videomaki vahel.

Pikendage FM antenni.

On olnud voolukatkestus või voolujuhe on
lahti ühendatud vooluvõrgust.

Taasseadistage kell.

“

Pole voolu

Pole heli

Mikro hi-fi ei reageeri

Halb raadiovastuvõtt

Kella seadistused on kustunud

H

H

H

H

H

H

H

H

H

9. PROBLEEMIDE LAHENDAMINE
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Märkus

H Tooteinfot võidakse muuta sellest ette
teatamata.

Tehnilised täpsustused

Võimendi

Tuuner

Kõlarid

Üldinfo

Hinnanguline väljundvõimsus ............2 x 15 W RMS

Sagedused ...........................125 Hz – 16 kHz, ± 3dB

Signaali müra  suhe .......................................>65 dB

AUX sisend......................................0,5V RMS 20 kÙ

Häälestamise ulatus ..................FM: 87,5 – 108 MHz

Häälestamise võrgustik..................................50 KHz

Tundlikus:

- Mono, 26 dB, S/N suhe ..............................<22 dBf

- Stereo, 46 dB, S/N suhe .............................>43 dBf

Otsingu valivus .............................................>28dBf

Kogu harmooniline segamine ............................<3%

Signaali müra suhe ........................................>55 dB

Kõlarite takistus ..................................................4

Kõlarite draiv ..................3,5'' woofer + 0,8'' tweeter

Tundlikkus .............................................>82dB/m/W

Vool (vooluadapter) ....Sisend: 100-240V~, 50/60Hz,
1,5A maks.;

Väljund: 24V         2,0A;
Tootja: Philips; Mudeli nr:
OH-1048B2402000U-VDE

Voolutarbimine aktiivses olekus.........................20W

Ooteolekus voolutarbimine ................................<2W

USB ühendus ................................Versioon 2.0 / 1.1

Mõõtmed

- Baasüksus
..............................................500 x 165 x 120,7 mm

Kaal

- Baasüksus.....................................................3,3 kg

Ω

8. TOOTEINFO
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Ohutus
1. Lugege neid juhiseid.

2. Säilitage need juhised.

3. Pöörake tähelepanu nendele juhistele.

4. Järgige kõiki juhiseid.

5. Ärge kasutage seadet vee läheduses.

6. Puhastage  vaid kuiva lapiga.

7. Ärge katke ventilatsiooniavasid. Paigaldage
vastavalt tootja juhistele.

8. Ärge paigutage seadet ühegi kuumusallika
nagu radiaatori, ahju või muu seadme (kaasa
arvatud võimendid), mis toodab soojust,
lähedusse.

9. 9 Polariseeritud vooluga riikides, ärge
muutke polariseeritud või maandusega
pistiku ohutuse eesmärki. Polariseeritud
pistikul on kaks tera, üks laiem kui teine.
Maandusega pistikul on kaks tera ja kolmas
maandusega kahvel. Lai tera või kolmas
kahvel on teie ohutuseks. Kui kaasasolev
lüliti ei sobi teie pistikusse, konsulteerige
elektrikuga iganenud pistiku asendamiseks.

Hoiatus: Elektriðoki ennetamiseks pange lai
tera laia pistiku auku, sisestage lõpuni.

10. Kaitske voolujuhet, et selle peal ei käidaks
või seda ei pigistataks, eriti pistiku
lähedusest, käepärasest osast ja kohast, kus
juhe väljub seadmest.

11. Kasutage vaid lisandeid/varustust, mis on
lubatud tootja poolt.

12. Kasutage vaid ratastega alust, alust, statiivi,
tuge või lauda, mis on tootja poolt lubatud või
mida müüakse koos seadmega. Kui kasutate
ratastega alust olge ettevaatlikud ratastega
alusega seadme liigutamisel, et vältida
vigastusi.

13. Ühendage seade vooluvõrgust lahti
äikesetormide ajal või kui kasutate pikkade

14. Jätke kõik hooldustööd kvalifitseeritud
teenindustöötajatele. Hooldustööd on
vajalikud, kui seade on kahjustatud ükskõik
mil viisil, nagu voolujuhtme või pistiku
kahjustused, vedelik on pritsinud või esemeid
on kukkunud seadmele, seade on olnud
vihma või niiskuse käes, ei tööta tavapäraselt
või on maha kukkunud.

15. Patareide kasutamine HOIATUS - vältimaks
patareide lekkimist, mis võib lõppeda
kehavigastustega, vara kahjustustega või
kahjustust seadmetele:

16. Seade ei tohi saada pritsmeid ega ei tohi
sellele ka midagi tilkuda.

17. Ärge asetage seadmele ohuallikaid (näit.
vedelikega täidetud esemeid, süüdatud
küünlaid).

18. Seade võib sisaldada pliid ja elavhõbedat.
Materjalide ära viskamine võib olla
reguleeritud keskkonnaregulatsioonide tõttu.
Toote ära viskamiseks või ümber
töötlemisinformatsiooni saamiseks,
kontakteeruge palun oma kohalike
elektroonilise tööstuse liidu esindajatega:
www.eiae.org.

H

H

H

Paigaldage kõik patareid õigesti, + ja -
nagu märgitud seadmele.

Ärge kasutage erinevaid patareisid koos
(uusi ja vanu või süsinik ja alkaline jne.).

Eemaldage patareid, kui seadet ei kasutata
pikema perioodi vältel.
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19. Kui kasutatakse voolupistikut või seadme
sildurit seadme lahti ühendamiseks
vooluvõrgust, jääb lahtiühendatav seade
töövalmis olekusse.

Informatsioon toote ära viskamise kohta väljas
pool Euroopa Liitu

See toode on vastavuses raadiointerferentsi
nõudmistega, mis kehtivad Euroopa Liidus.

See toode on vastavuses järgnevate direktiividega ja
juhistega:
<RadioInteferenceDirectives>.

Kõik muutused või parandused, mis on tehtud
sellele seadmele, mis pole heaks kiidetud Philips
Consumer Lifestyle poolt, võib viia kasutaja ilma
jätmiseni selle seadme kasutusõigustest.

Windows Media ja Windows logo on kaubamärgid,
või Microsoft Corparationi registreeritud
kaubamärgid USAs ja/või teistes riikides.

Need märgid toodetel, patareidel, pakendil, ja/või
kaasasolevatel dokumentidel tähendavad, et
kasutatud elektrilisi ja elektroonilisi tooteid ja
patareisid ei tohiks ära visata tavalise olmeprügiga.
Vana toote ja kasutatud patareide õigeks
käsitlemiseks, taastamiseks ja ümbertöötlemiseks
viige nad palun sobilikku kogumispunkti, mis on
vastavuses riikliku seadusandlusega ja
direktiividega 2002/96/EC ja 2006/66/EC.

Visates ära need tooted ja patareid õigesti aitate
säästa väärtuslikke ressursse ja väldite
potentsiaalset kahju, mis võiks tekkida ebasobilikust
jäätmekäsitlusest, inimtervisele ja keskkonnale.

Lisainformatsiooni saamiseks vanade toodete ja
patareide kogumisest ja ümber töötlemisest,
kontakteeruge kohaliku jäätmetöötlusteenuse
pakkujaga või müügipunktiga, kust ostsite toote.

Need sümbolid kehtivad vaid Euroopa Liidus. Kui
soovite tooteid ära visata, kontakteeruge palun oma
kohalike ametivõimudega või müüjatega ja küsige
korrektse jäätmekäitlusmeetodi kohta.

Informatsioon kasutajatele vana toote ja
kasutatud patareide kogumisest ja ära
viskamisest.

Hoiatus

Ettevaatust

H

H

H

H

H

H

H

Ärge kunagi eemaldage selle mikro hi-fi
kesta.

Ärge kunagi õlitage ühtegi selle mikro hi-fi
osa.

Ärge kunagi pange mikro hi-fi seadet
elektrilistele seadmetele.

Hoidke seda mikro hi-fi seadet otsese
päikesevalguse, avatud tule või kuumuse
eest.

Ärge vaadake kunagi laserisse mikro hi-fi
sees.

Kindlustage, et teil oleks alati juurdepääs
voolujuhtmetele, pistikule või adapterile, et
ühendada mikro hi-fi vooluvõrgust välja.

Juhtimisseadmete või seadistuste
kasutamine mõnel muul viisil, kui siin
mainitud võib lõppeda ohtliku
radiatsiooniga või mõne muu ohtliku
funktsiooniga.

Tähelepanu

Vana seadme või kasutatud patareide ära
viskamine

7. TEISED FUNKTSIOONID
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Unetaimeri seadistamine
See mikro hi-fi saab lülituda automaatselt
ootereþiimile pärast määratud aja möödumist.

Kui mikro hi-fi on sisse lülitatud, vajutage
korduvalt, et valida aeg (minutites).

Kui unetaimer on aktiveeritud, kuvatakse
ekraanil .

Vajutage korduvalt, kuni 0“ kuvatakse.
Kui unetaimer on deaktiveeritud, ei kuvata
enam .

1.
SLEEP

Z

1. SLEEP

9

9

ZZ

Unetaimeri deaktiveerimine

“

ZZZ



6. RAADIO VASTUVÕTT
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Märkus Märkus

Nõuanne

H
H

H

H

Sellel mikro hi-fi seadmel on olemas vaid
FM raadio vastuvõtt.

Eelseadistatud jaama üle kirjutamiseks,
häälestage uus raadiojaam selle asemele.

Paigutage antenn nii kaugele kui võimalik
televiisorist, videomakist või teistest
kiirguse allikatest.

Optimaalseks vastuvõtuks pikendage nii
palju kui võimalik antenni ja muutke selle
asendit.

Raadiojaama häälestamine

Raadiojaamade käsitsi
programmeerimine

Raadiojaamade häälestamine
automaatselt

Eelseadistatud raadiojaama
valimine

1. SOURCE

2.

3.

1.

2. SLEEP/PROG

3.

SLEEP/PROG

4.

1. SLEEP/PROG

1.

Vajutage korduvalt, et valida FM.

Vajutage ja hoidke rohkem kui kaks
sekundit.

[Srch] (otsing) kuvatakse, vabastage nupp.
Raadio häälestab end automaatselt tugeva
vastuvõtuga jaamale.

Korrake sammu 2, et häälestada enamatele
raadiojaamadele.

Nõrgale jaamale häälestamiseks vajutage
korduvalt, kuni leiate

optimaalse vastuvõtu.

Saate programmeerida maksimaalselt 40
eelseadistatud raadiojaama.

Häälestage raadiojaamani.

Vajutage ja hoidke kaks sekundit,
et aktiveerida programmeerimise re iim.

“PR01“ vilgub ekraanil.

Vajutage , et määrata number (1
kuni 40) sellele raadiojaamale, seejärel vajutage

, et kinnitada.
Eelseadistatud number ja eelseadistatud
jaama sagedus kuvatakse.

Korrake eelmisi samme, et programmeerida
teisi jaamu.

Saate programmeerida kuni 40 eelseadistatud
raadiojaama.

Raadiore iimis vajutage ja hoidke
neli sekundit, et aktiveerida automaatne
programmeerimise re iim.

[AUTO] (automaatne) kuvatakse.
Kõik olemas olevad raadiojaamad
programmeeritakse vastavalt raadiolainete
vastuvõtutugevuse järjekorras.
Esimene programmeeritud raadiojaam
kantakse üle automaatselt.

Vajutage , et valida eelseadistatud
raadiojaam.

^ _

^ _

^ _

^ _

/

/

þ

/

þ

þ

/

9

9

9

9

9

9

9

H
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Märkus patarei sümbolile

Seda sümbolit võidaks kasutada koos keemiliste
sümbolitega. Sel juhul on see vastavuses
direktiividega, millega on seotud kemikaalid.

Kõik ebavajalik pakendimaterjal on välja jäetud.
Oleme andnud endast parima, et pakendimaterjali
saaks eraldada üksikuteks materjalideks. Palun
järgige kohalikke regulatsioone pakendimaterjalide
ära viskamisel.

Keskkonnaalane informatsioon
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2. TEIE ÜHILDUV MEELELAHUTUSKESKUS

Õnnitleme Teid ostu puhul ja tere tulemast
Phillipsisse!
Philipsi poolt pakutava abi täielikuks kasutamiseks
registreerige oma toode aadressil
www.philips.com/welcome.

Selle mikro hi-fi'ga saate nautida muusikat Philips
GoGear mängijaga ja teiste ühendatud väliste audio
seadmetega, või kuulata raadiojaamu. Mikro hi-fi
pakub mitmesuguseid heliefektide seadistusi, mis
rikastavad heli Digital Sound Control'iga (DSC) ja
Dynamic Bass Boost'iga (DBB). Mikro hi-fi võimsad
kõlarid toovad teieni rikkaliku helikogemuse.

Kontrollige ja identifitseerige pakendi sisu:

Baasüksus

1 x voolujuhe

1 x alus

5 x ühendust GoGear mängijale

1 x MP3 Link juhe

Paigaldamise komplekt (2 tüübel ja 2 kruvi)

H

H

H

H

H

H

Tutvustus

Mis on karbis?

5. HELITUGEVUSE JA HELIEFEKTIDE KOHANDAMINE
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Helitugevuse kohandamine

Eelseadistatud heliefekti valimine

Bassi võimendamine

1. VOLUME +/-,

1.

DSC

1.

DSC

1.

DBB

1.

DBB

Taaseituse ajal vajutage et
suurendada/vähendada helitugevust.

Saate valida alljärgnevad heliefektid:

[POP] (pop)

[JAZZ] (d äss)

[CLASSIC] (klassikaline)

[ROCK] (rokk)

GoGear/AUX re iimis:

Vajutage korduvalt, et valida efekt.

Raadio re iimis:

Vajutage ja hoidke kaks sekundit
korduvalt, et valida efekt.

GoGear/AUX re iimis:

Vajutage , et lülitada sisse või välja
dünaamiline bassi võimendi.

Raadio re iimis:

Vajutage ja hoidke kaks sekundit, et
lülitada sisse ja välja dünaamilist bassi
võimendit.

H

H

H

H

H

H

H

H

þ

þ

þ

þ

þ



4. TAASESITAMINE
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Taasesitamine Philips GoGear

Taasesitamine väliselt allikalt

Saate nautida Philips GoGear muusikat läbi mikro
hi-fi.

Ainult neid GoGear mängijaid, mis algavad
alljärgnevate mudeli numbritega, saab taasesitada
läbi mikro hi-fi:

SA30 (seeria)

SA31 (seeria)

SA32 (seeria)

SA34 (seeria)

SA52 (seeria)

Kaasas on 5 GoGear ühendust. Iga ühendus sobib
GoGear mudelitega, mis algavad mudeliga, mis on
märgistatud ühendusel.

Kontrollige, et mikro hi-fi avas poleks ühtki
ühendust.

Tehke kindlaks, milline on õige ühendus
GoGear jaoks.

Sobitage USB ja kõrvaklappide pesad GoGear
mängijal pistikutega ühendusel, seejärel suruge
kindlalt.

Pange ühendus avasse.
GoGear mängija hakkab laadima.

Vajutage korduvalt, et valida allikaks
GoGear.

“GoGear“ kuvatakse.

Lülitage sisse GoGear mängija
juhtimisseadmed.

Helitugevuse ja heliefektide parandamiseks
saate vajutada , ja
mikro hi-fi süsteemil.

Kui mikro hi-fi on ühendatud vooluga, hakkab
ühendatud GoGear mängija laadima.

Saate kuulata ka välist audio allikat läbi mikro hi-fi.

Vajutage korduvalt, et valida allikaks
.

Ühendage kaasasolev MP3 Link juhe:

pesasse (3.5 mm) mikro hi-fi
alaosas.

kõrvaklappide pesaga välisel allikal.

H

H

H

H

H

H

H

H

1.

2.

3.

4.

1. SOURCE

2.

VOLUME +/-  DBB DSC

1. SOURCE
AUX

2.

MP3 Link

9

9

Sobilikud GoGear mängijad

Õige ühenduse valimine GoGear
mängijale

GoGear mängija ühendamine

GoGear mängija kuulamine

GoGear mängija laadimine

7

... TEIE ÜHILDUV MEELELAHUTUSKESKUS

1. POWER

2. SOURCE

3. PRESET +/- / DBB / DSC

4. MP3 Link

5. DC

6. VOLUME + / –

7. /

8. SLEEP / PROG

9. Ühenduse pesa

^ _

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

Lülitab sisse mikro hi-fi või lülitab
ooteolekusse.

Valib allika: GoGear, TUNER või AUX.

Valib eelseadistatud raadiojaama.

Lülitab sisse või välja dünaamilise
bassivõimendi.

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

(3.5 mm) pesa välisele audioseadmele.

Pesa kaasasolevale voolujuhtmele.

Kohandab helitugevust.

Kohandab aega.

Valib 12- ja 24- tunnise ajaformaadi vahel.

Häälestab raadiojaamale.

Seadistab unetaimeri.

Programmeerib raadiojaamu.

Seadistab kella.

Pesa kaasasoleva ühenduse jaoks.

Ülevaade baasüksusest
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3. ALUSTAMINE

Ettevaatust

Ettevaatust

H

H

H

H

Kasutage juhtimisseadmeid vaid nii, nagu
kasutusjuhendis kirjeldatud.

Toote kahjustamise oht! Kontrollige, et
vooluvarustuse pinge vastab pingele, mis
on trükitud mikro hi-fi tagaossa või alla.

Elektriðoki oht! Kui ühendate seadet
vooluvõrgust lahti, tõmmake alati pistikust.
Ärge kunagi tõmmake juhtmest.

Enne voolujuhtme ühendamist, kontrollige,
et olete teinud kõik teised ühendused.Paigutamine

Vooluvõrku ühendamine
Järgige alati juhiseid selles juhendis etteöeldud
järjekorras.

Kui kontakteerute Philipsiga, küsitakse teilt mudeli
ja seeria numbrit. Leidke selle mikro hi-fi mudeli ja
seeria number mikro hi-fi alt või tagaosast.

Kirjutage need numbrid siia:

Mudeli nr: ___________

Seeria nr: ___________

Enne mikro hi-fi asetamist lamedale pinnale,
kinnitage kaasasolev alus.

Asetage mikro hi-fi esiosa alla poole lamedale
pinnale.

Hoidke alust mikro hi-fi kohal ja tõmmake FM
antenn õrnalt läbi aluse.

Sisestage alus kahte avasse mikro hi-fi
tagaosas.

Kinnitamaks mikro hi-fi'd seinale, vaadake eraldi
kaasas olevat seinale kinnitamise juhendit.

Ühendage üks voolu adapteri ots pesasse
baasüksusel.

Ühendage teine vooluadapteri ots

seinakontakti.

1.

2.

3.

1. DC

2.

Asetage lamedale pinnale

Seinale kinnitamine

9

... ALUSTAMINE

Kella seadistamine

Sisse lülitamine

1. SLEEP/PROG

2. VOLUME +/-

3. SLEEP/PROG

4. VOLUME+/-

5. SLEEP/PROG

6. VOLUME +/-

7. SLEEP/PROG

1. POWER

1. POWER

Ooteolekus vajutage ja hoidke
kahe sekundi jooksul, et siseneda kella
seadistamise re iimi.

Vajutage korduvalt, et valida 12-
tunnine või 24-tunnine formaat.

Vajutage , et kinnitada.
Tunni numbreid kuvatakse ja nad vilguvad.

Vajutage , et seadistada tunde.

, et kinnitada.
Minutite numbreid kuvatakse ja nad
vilguvad.

Vajutage , et seadistada minuteid.

, et kinnitada kellaajaseadistusi.

Vajutage .
Mikro hi-fi lülitub viimati valitud allikale.

Vajutage uuesti, et lülitada mikro hi-fi
süsteem ooteolekusse.

Kell (kui seadistatud) ilmub ekraanile.

þ

9

9

9

9

Ooteolekusse lülitamine


