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H
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Veenduge, et toote AC voolupistik on korralikult
ühendatud.
Veenduge, et pistikupesas on vool.

H

Voolusäästmiseks lülitub toode puhkereþiimile
kui viimase helifaili esitamisest ja seadmega
opereerimisest on möödunud 15 minutit.
Keerake heli tugevamaks.
Eemaldage juhe vooluvõrgust ja siis ühendage
see uuesti tagasi. Pange toode uuesti tööle.

Heliplaati ei leita
H

H

H

H

Oodake, kuni niiskus on läätselt kadunud.

H

H

Sisestage patareid õige polaarsusega (+-) nagu
näidatud.
Asendage patareid.
Sihtige kaugjuhtimispult otse toote sensori
pihta.
Failide või kataloogide arv on USB seadmel
mingi piiri ületanud. Selline juhtum pole rike.
Nende failide formaadid pole toetatud.
USB seade ei sobi tootele. Proovige mõnda
muud seadet.

Halb raadiovastuvõtt
H

H

Suurendage vahemaad toote ja televiisori või
videomaki vahel.
Pikendage antenni maksimaalselt.

Kellaaeg/taimer on kustunud
H

Sisestage heliplaat.
Kontrollige, kas heliplaat on õigetpidi
sisestatud.

Vähendage vahemaad toote ja
kaugjuhtimispuldi vahel.

USB seade pole toetatud

Toode ei reageeri
H

Enne mõne funktsiooninupu vajutamist valige
sobiv allikas kaugjuhtimispuldiga, mitte
peaseadmega.

Ekraanil ei kuvata mõningaid USB faile
H

Heli puudub
H

Kaugjuhtimispult ei tööta
H

H

On toimunud kas voolukatkestus või on
vahepeal vooluadapter seinakontaktist välja
tõmmatud.
Määrake kellaaeg/taimer uuesti.

Taimer ei tööta

Vahetage või puhastage plaati.

H

Määrake kellaaeg õigeks.

Kasutage lõpetatud heliplaati või õige
formaadiga heliplaati.

H

Pange taimer tööle.

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kõik õigused kaitstud.
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... TOOTE INFORMATSIOON
Toetatud MP3 heliformaadid
H

H

H

H

H

H

H

ISO9660, Joliet
Maksimaalne pealkirja number: 999 (sõltuvalt
pealkirja pikkusest)

1. OLULINE
Hooldus

Turvalisus

Sahtli puhastamine

1. Lugege neid juhiseid.

H

Maksimaalne albumi number: 99
Toetatud näidissagedused: 32 kHz, 44.1 kHz,
48 kHz
Toetatud bititasemed: 32-320 (kbps),
vahepealsed bititasemed

Heliplaatide puhastamine
H

ID3 tag v2.0 või uuem
Kataloogipuu võib maksimaalselt olla 8
kataloogi sügavune

Kasutage pehmet riidetükki, mis on kergelt
niisutatud õrna puhastusvahendilahusega. Ärge
kasutage lahust, mis sisaldab alkoholi, piiritust,
ammoniaaki ega abrasiive.

H

Kui heliplaat saab mustaks,
siis puhastage seda
puhastuslapiga. Pühkige
ketast seestpoolt väljapoole.
Ärge kasutage lahusteid
nagu näiteks bensiin,
vedeldi, kauplustest
müüdavad
puhastusvahendid ega antistaatilised pihustid,
mis on mõeldud analoogsete plaatide jaoks.

Läätsede puhastamine
H

Peale pikaajalist kasutamist võib mustus ja
tolm koguneda läätsedele. Tagamaks
taasesituse kvaliteeti puhastage läätsesid
Philipsi CD läätsede puhastusvahendiga või
mõne muu müüdava puhastusvahendiga.
Järgige puhastusvahendi juhiseid.

2. Hoidke need juhised alles.

H

3. Pöörake tähelepanu kõigile hoiatustele.
4. Järgige kõiki juhiseid.

H

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 näiteks radiaatorid, kuuma
talletavad esemed, ahjud või teised
aparaadid (kaasaarvatud võimendajad), mis
toodavad soojust.
9. Kaitske voolujuhet, et sellele ei astutaks
peale või kõnnitaks otsa, eriti pistiku
otsikuid, pikendusjuhtmeid ja kohti, kust juhe
väljub aparaadist.
10. Kasutage ainult lisandeid, mis on soovitatud
tootja poolt.
11. 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.
12. Ühendage seade seinakontaktist lahti, kui
väljas on äikesetorm või kui Te ei kavatse
seadet kaua aega kasutada.
13. Pöörduge aparaadi hooldamiseks
kvalifitseeritud personali poole. Kui aparaat
on mingilgi moel viga saanud (näiteks juhtme
ühenduskoht on vigastatud, vedelik või
mingid esemed on kukkunud aparaadile,
aparaat on olnud vihma või niiskuse käes, ei
toimi normaalselt või on maha kukkunud),
siis on vaja pöörduda teenindusse.
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14. 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.
Ärge segage patareisid (uued ja vanad või
süsinik- ja leelispatareid jne).
Eemaldage patareid, kui Te ei kasuta seadet
kaua aega.

15. Aparaadile ei tohi midagi tilkuda ning samuti
ei tohi teda ka millegagi pritsida.
16. Ärge asetage ühtegi ohuallikat aparaadile
(näiteks vedelikku täis esemed, põlevad
küünlad jne).
17. 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.
18. Kui on kasutatud pistikupesa või muid
ühendusvahendeid seadme
lahtiühendamiseks, siis peavad
lahtiühendamiskohad jääma vabalt
ligipääsetavateks.

Hoiatus!
H

H

H

H

H

H

Ärge kunagi eemaldage aparaadi korpust.
Ärge kunagi määrige ühtegi aparaadi
detaili.
Ärge kunagi asetage seda aparaati mõne
teise elektroonilise seadme peale.
Hoidke aparaat eemal otsesest
päikesevalgusest, avatud leekidest või
kuumusest.
Ärge kunagi vaadake aparaadis olevat
laserkiirt.
Veenduge, et Teil oleks alati vaba ligipääs
aparaadi pistikule või adapterile seadme
vooluvõrgust eemaldamiseks.
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... OLULINE

9. TOOTE INFORMATSIOON

Ohutult kuulamine

Märkus

Kuulake keskmisel helitugevusel

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

H

H

Kõrvaklappide kasutamine kõva helitaseme
juures võib rikkuda Teie kuulmist. See toode
võib toota sellistel detsibelltasemetel helisid,
mis võivad tavainimesele põhjustada kuulmise
halvenemist isegi minutiajalise kuulamisega.
Kõva helitugevus on mõeldud inimestele, kellel
on juba kuulmine halvenenud.
Heli võib olla petlik. Aja möödudes Teie
kuulmise ”mugavusaste” mugavdub tugeva
helitasemega. Peale mõningase aja möödumist
võib helitase tunduda ”normaalne”, kuid
tegelikkuses on helitase väga kõva ja võib
kahjustada Teie kuulmist. Seetõttu seadke
helitugevus keskmisele tasemele ja jätkegi see
nii.

Turvalise helitugevuse määramine:
H

H

Seadke helitugevus madalaks.
Keerake heli aeglaselt tugevamaks, kuni Te
kuulete heli selgelt ja mugavalt, moonutusteta.

Kuulake mõistliku ajaperioodi jooksul:
H

H

Pikaaegne muusika kuulamine, isegi
”normaalsel” tasemel võib põhjustada kuulmise
halvenemist.
Kasutage varustust mõistlikult ja tehke pause.

Järgige järgmisi juhtnööre, kui kasutate
kõrvaklappe
H

H

H

H
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Märkus
H

Tooteinformatsioon võib muutuda eelneva
hoiatuseta.

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

Spetsifikatsioonid

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

Väljundi koguvõimsus ..........................2 X 5W RMS

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.

MP3 sisend .........................0.5 V RMS 20 kilo-oomi

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.
Palun viige end kurssi kohalike vanade patareide
kogumissüsteemiga. Teiepoolne õige patareide
äraviskamine aitab vältida võimalikke negatiivseid
tagajärgi keskkonnale ja inimtervisele.

Võimendi
Sagedus .....................................80 Hz – 16kHz, 3dB
Signaali ja müra suhe .....................................>60dB

Heliplaat
Laseri tüüp ........................................Semiconductor
Plaadi diameeter.....................................12cm / 8cm

USB flash mälu (USB 2.0 või USB1.1)

H

USB flash mängijad (USB 2.0 või USB1.1)

H

mälukaardid (vajab lisakaartilugejat, et selle
tootega koos töötada)

Toetatud formaadid:
H

H

H

H

USB või mälu failiformaat FAT12, FAT16, FAT32
(sektori suurus: 512 baiti)
MP3 bititase (andmetase): 32-320 Kbps ja
vahepealsed bititasemed
WMA v9 või vanem
Kataloogipuu võib maksimaalselt olla 8
kataloogi sügavune
Albumite/Kataloogide arv: maksimaalselt 99

H

Lugude/Pealkirjade arv: maksimaalselt 999

Audio DAC........................................24biti / 44.1kHz

H

ID3 tag v2.0 või uuem

Täielik harmooniline ebakõla...........................<1.5%

H

Sageduse vastuvõtt............60Hz – 16kHz (44.1 kHz)
Signaali ja müra suhe ...................................>75dBA

Tuuner
Häälestusvõre .........................................50kHz (FM)

H

Eelseadistatud jaamade arv...................................20

Ärge keerake muusikat tugevamaks, kui Teie
kuulmine on harjunud helitugevusega.

Kõlari draiver.............................................4'' woofer
Kõlarite impedants ..................................5 W, 4oomi

Faili nimi Unicode UTF8 (maksimaalne pikkus:
128 baiti)

Toetamata formaadid:
H

Häälestusvahemik........................FM: 87,5-108 MHz

Kõlarid

Te peate kasutama kõrvaklappe ettevaatlikusega
või lõpetama nende kasutamise
potentsiaalsetes ohtlikes olukordades
(mootorsõidukiga, jalgrattaga, rulaga jne
sõites). Vastasel korral võite tekitada
liiklusohtliku olukorra ning samas on
kõrvaklappide kasutamine sellistes
situatsioonides mõningates piirkondades
ebaseaduslik.

Sobivad USB seadmed:
H

H

Toetatud heliplaadid...............CD-DA, CD-R, CD-RW,
MP3-CD, WMA-CD

Kuulake muusikat mõistliku helitugevusega ja
mõistlikul ajaperioodil.

Ärge keerake muusikat nii tugevaks, et Te ei
kuule, mis Teie ümber toimub.

USB informatsioon

H

H

H

Tühjad albumid: Tühjad albumid on need, mis
ei sisalda MP3/WMA faile ja neid albumeid ei
kuvata ekraanile.
Toetamata failiformaadid jäetakse vahele.
Näiteks Word dokumente (.doc) või MP3 faile
laiendiga .dlf ignoreeritakse ja ei esitata.
AAC, WAV, PCM helifailid
DRM kaitsega WMA failid (.wav,.m4a, .m4p,
.mp4, .aac)
WMA failid Lossless formaadis

Üldinformatsioon
AC vooluadapter .......................220V – 230 V, 50 Hz
Voolutarbimine täisvõimsusel.......................... 25 W
Voolutarbimine puhkereþiimil ...........................<2 W
Voolutarbimine Eco Power puhkereþiimil..........<1 W
USB Direct ......................................Versioon 2.0/1.1
Mõõtmed: (LxKxS) ...............542 x 238 x 102 (mm)
Kaal, peaseade ........................................... 3.935 kg
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7. MUUD OMADUSED
Alarmtaimeri seadistamine
Toodet on võimalik kasutada ka äratuskellana.
Heliplaat/raadio/USB/iPod aktiveeritakse, et nad
hakkaks õigel ajal tööle.

Märkus
H

Veenduge, et Teil on kellaaeg õigeks
määratud.

1. Vajutage B nuppu, et lülituda puhkerežiimile.
2. Vajutage ja hoidke all SLEEP/TIMER
(uni/taimer) nuppu vähemalt 2 sekundit.
9 Kuvatakse palve valida allikas.
3. Vajutage CD (heliplaat), TUNER (tuuner), USB
või iPod, et valida allikas.
4. Vajutage SLEEP/TIMER (uni/taimer) nuppu, et
kinnitada.
9 Kuvatakse kellanumbrid.
9 Tundide numbrid hakkavad vilkuma.
5. Vajutage ^ / _ nuppu, et määrata tund.
6. Vajutage SLEEP/TIMER (uni/taimer) nuppu, et
kinnitada.
9 Minutite numbrid hakkavad vilkuma.
7. Vajutage ^ / _ nuppu, et määrata
minutid.
9 Taimer on määratud ja aktiveeritud.

... OLULINE
9 Kuvatakse

ikoon.

Unetaimeri seadistamine
See toode on võimeline lülituma automaatselt
puhkereþiimile peale mingi aja möödumist.
1. Kui toode on tööle pandud, siis vajutage
korduvalt SLEEP/TIMER (uni/taimer) nuppu, et
valida mingi kindel ajaperiood (minutites).
9 Kui unetaimer on aktiveeritud, siis ilmub
ekraanile ZZZ.

Unetaimeri deaktiveerimine
1. Vajutage korduvalt SLEEP/TIMER (uni/taimer)
nuppu, kuni ekraanile ilmub [OFF] (väljas).
9 Kui unetaimer on deaktiveeritud, siis ZZZ
kaob ekraanilt.

Väliselt seadmelt mängimine
Selle toote abil on Teil võimalik kuulata muusikat
väliselt heliseadmelt.
1. Vajutage USB/MP3 LINK, et valida MP3
allikaks.
2. Ühendage kaasasolev MP3 ühendusjuhe:
H

toote MP3 LINK pesasse (3.5mm).

H

välise lisaseadme kõrvaklappide pesasse.

Keskkonnaalane informatsioon
Kõik ebavajalikud pakendid on välja jäetud. Me
oleme proovinud teha selle pakendi lihtsasti
kolmeks materjaliks lahutatavaks: papp (karp),
polüstüreen (mullikile), polüetüleen (kotid, kaitsev
vahukile).
Teie süsteem koosneb materjalides, mida on
võimalik ümber töödelda, kui viite süsteemi
elemendid vastavatele ümbertöötlemisfirmadele.
Palun järgige kohalikke seadusi, mis puudutavad
pakendi, vanade patareide või vana seadme
äraviskamist.

Windows Media ja Windowsi logo on kaubamärgid
või registreeritud Microsoft Corporation'i
kaubamärgid USA's ja/või teistes riikides.

Aparaat sisaldab järgmist märki:

ESIMESE KLASSI
LASERTOODE

3. Pange lisaseade käima (vaadake lisaseadme
kasutusjuhendit).

8. HELI REGULEERIMINE
H

[POP] (popp)

1. Esituse ajal vajutage VOL +/- (helitugevus)
nuppe, et suurendada/vähendada helitugevust.

H

[JAZZ] (jazz)

H

[ROCK] (rokk)

Heli summutamine

H

[CLASSIC] (klassika)

H

[FLAT] (tasane)

Helitugevuse reguleerimine

1. Esituse ajal vajutage MUTE @
(häälesummutus) nuppu, et teha seade
hääletuks/mittehääletuks.

Eelseadistatud heliefekti valimine
1. Esituse ajal vajutage korduvalt DSC nuppu, et
valida:
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Bassi täiustamine
1. Esituse ajal vajutage DBB nuppu, et panna tööle
või lülitada dünaamilise bassi täiustamise
funktsioon välja.
9 Kui DBB on aktiveeritud, siis ilmub [DBB]
ekraanile.

5

2. TEIE MICRO HI-FI SÜSTEEM

6. RAADIO KUULAMINE

Õnnitlused ostu puhul ja tere tulemast Philipsi
perre! Saamaks osa Philipsi täielikust abist,
registreerige oma toode www.philips.com/welcome.

Mis on karbis?

Raadiojaamale häälestamine

Vaadake ja kontrollige paki sisu:

1. Vajutage TUNER (tuuner) nuppu, et valida FM.

Tutvustus

H

Peaseade

H

Kaugjuhtimispult

H

1xMP3 ühendusjuhe

H

Paigalduskomplekt (2 tüüblit ja 2 kruvi)

H

Kiire alguse teejuht

H

Kasutusjuhend

H

Seinale paigaldamise juhised

Selle aparaadiga saate Te muusikat nautida
heliplaatidelt, USB seadmetelt, iPod'st, iPhone'st,
teistest heliseadmetest või raadiost.
Parima helikvaliteedi saamiseks rikastage heli
Digital Sound Control'i (DSC digitaalne heli kontroll)
ja Dynamic Bass Boost'i (dünaamiline bassi
tugevdaja) abiga.

Toode toetab järgmisi meediaformaate:

2. Vajutage ja hoidke all ^ / _ nuppu
vähemalt 2 sekundit.
9 [SEARCH] (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 ^ /
_ nuppu, kuni leiate piisavalt hea
signaali.

Raadiojaamade automaatne
programmeerimine
Saate programmeerida maksimaalselt 20
raadiojaama (FM).
1. Tuuner reþiimil olles vajutage ja hoidke all
PROG/CLOCK SET (programm/kella
määramine) nuppu vähemalt 2 sekundit, et
aktiveerida automaatne
programmeerimisreþiim.
9 [AUTO] (automaatne) ilmub ekraanile.
9 Kõik saadaolevad raadiojaamad
salvestatakse signaali tugevuse järjekorras.
9 Esimene salvestatud raadiojaam hakkab
automaatselt mängima.

Raadiojaamade käsitsi
programmeerimine
Saate programmeerida maksimaalselt 20
raadiojaama (FM).
1. Häälestage raadiojaamale.
2. Vajutage PROG/CLOCK SET (programm/kella
määramine) nuppu, et aktiveerida
programmeerimisreþiim.
9 [PROG] (programm) ilmub ekraanile.
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3. Vajutage \ / [ nuppe, et valida number selle
raadiojaama jaoks. Seejärel vajutage
PROG/CLOCK SET (programm/kella
määramine) nuppu, et valikut kinnitada.
4. Korrake eelnevaid samme, et programmeerida
teisi raadiojaamu.

Märkus
H

Raadiojaama ülekirjutamiseks talletage
mõni teine raadiojaam tema numbri alla.

Eelseadistatud raadiojaama
valimine
1. Tuuner reþiimil olles vajutage \ / [ nuppu, et
valida eelseadistatud number.

Märkus
H

H

Paigutage antenn televiisorist, videomakist
ja teistest kiirgusallikatest nii kaugele kui
võimalik.
Optimaalse vastuvõtu saamiseks
pikendage antenn täielikult ja leidke talle
parim asukoht.

RDS'ga FM jaamad
RDS (raadioinfosüsteem) on teenus, mis lubab FM
jaamadel näidata lisainfot.
Kui Te kuulate RDS signaaliga FM jaama, siis
kuvatakse ”RDS” ka ekraanil.

RDS informatsiooni kuvamine
1. RDS'ga FM jaama korral vajutage korduvalt
RDS/DISPLAY (RDS/ekraan), et Teile kuvataks
erinevat ülekandeinformatsiooni
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5. HELI ESITAMINE IPOD'ST/IPHONE'ST
Selle Micro Hi-Fi süsteemi abil on Teil võimalik
nautida heli iPod'st/iPhone'st.

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

H

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

iPod'i/iPhone mängijaga heli
esitamine
1. Paigutage iPod/iPhone mängija kontakti.

... TEIE MICRO HI-FI SÜSTEEM

2. Vajutage iPod nuppu, et valida allikaks iPod.
9 Ühendatud iPod/iPhone hakkab
automaatselt tööle.
H

H

H

Peaseadme ülevaade

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

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

1. B
H

4. ]
Seadme sisse, puhkereþiimile või Eco
Power reþiimile lülitamine.

2. SOURCE
H

Allika valimine: CD, FM tuuner, USB, iPod
või MP3.

3. ^ / _
H

Eelmisele/järgmisele loole hüppamine.

H

Loo sees otsimine.

H

Raadiojaamale häälestamine.

H
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12- või 24-tunnise formaadi vahel
valimine.

H

Mängima või pausi panemine.

5. P
H

Esituse peatamine või programmi
kustutamine.

6. VOLUME +/H

Helitugevuse reguleerimine.

7. p
H

Heliplaadi sahtli avamine/sulgemine.

8. Ekraanipaneel
H

Hetkel oleva staatuse näitamine.

7

... TEIE MICRO HI-FI SÜSTEEM
9. iPod'i/iPhone'i ühenduspesa

... MÄNGIMINE
Kaugjuhtimispuldi ülevaade

Lugude programmeerimine

10. Z
H

Märkus
Kõrvaklappide pesa.

Saate lugusid programmeerida ainult siis,
kui taasesitus ei käi.

H

11. MP3 LINK
H

Audiosisendpesa (3.5 mm) välise
audioseadme jaoks.

Teil on võimalik programmeerida maksimaalselt 40
lugu.

12. FM antenn
H

1. Vajutage PROG/CLOCK SET (programm/kella
määramine) nuppu, et aktiveerida
programmeerimisreþiim.
9 Kuvatakse [PROG] (programm).

FM vastuvõtu parandamine.

13. Kaugjuhtimispuldi sensor

2. MP3/WMA lugude puhul vajutage \ / [
nuppe, et valida album.

14. AC juhe
15.
H

3. Vajutage ^ / _, et valida lugu. Seejärel
vajutage PROG/CLOCK SET (programm/kella
määramine) nuppu, et kinnitada otsust.

Pesa USB massmäluseadme jaoks.

4. Korrake samme 2 ja 3, et programmeerida
rohkem lugusid.
5. Vajutage ] nuppu, et esitada programmi.
9 Esituse ajal ilmub ekraanile [PROG]
(programm).
H

Programmi kustutamiseks vajutage stop
positsioonil olles P nuppu.

1. B
H

8

Seadme sisse, puhkereþiimile või Eco
Power reþiimile lülitamine.
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4. MÄNGIMINE

... TEIE MICRO HI-FI SÜSTEEM

Heliplaadi mängimine

Esitusvalikud

1. Vajutage CD (heliplaat) nuppu, et valida allikaks
heliplaat.
2. Vajutage p nuppu, et avada heliplaadi sahtel.
3. Sisestage heliplaat heliplaadi sahtlisse,
prinditud külg ülespoole.
4. Vajutage p nuppu, et sulgeda heliplaadi sahtel.
9 Heli taasesitus algab automaatselt. Kui ei
alga, siis vajutage ] nuppu.

USB'lt mängimine

Loo vahelejätmine
CD (heliplaadi) korral:
1. Vajutage ^ / _, et valida teist lugu.
Loo otseseks valimiseks võib vajutada ka
loo numbrit puldil.

MP3 plaadi ja USB korral:

Veenduge, et USB seade sisaldab ainult
mängitavaid helifaile.

1. Ühendage USB seade

1. Esituse ajal vajutage ] nuppu, et esitust
ajutiselt katkestada/jätkata.

H

Märkus
H

Esituse ajutiselt katkestamine ja esituse
jätkamine

pesasse.

1. Vajutage \ [ nuppe, et valida albumit või
kataloogi.
2. Vajutage ^ / _ nuppu, et valida lugu või
faili.

Loo sees otsimine
1. Esituse ajal vajutage ja hoidke all ^ / _
nuppu.
2. Vabastage nupp, et pöörduda tagasi
normaalesituse juurde.

Korduvesitus/läbisegi esitus
1. Esituse ajal vajutage korduvalt
REPEAT/SHUFFLE (kordus/läbisegi) nuppu, et
valida korduvesitus- või läbisegi esitusreþiim:
H

H

H

2. Vajutage USB/MP3 LINK nuppu, et valida
allikaks USB.
9 Heli taasesitus algab automaatselt. Kui ei
alga, siis vajutage ] nuppu.
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H

Vajutage \ / [ nuppe, et valida kataloogi.

H

Vajutage ^ / _, et valida audiofaili.

[ ]: hetkel esitatavat lugu esitatakse
korduvalt.
[ ALL]: Kõiki lugusid esitatakse
korduvalt.
[

]: Kõiki lugusid mängitakse läbisegi.

2. Normaalse esituse juurde naasmiseks vajutage
korduvalt REPEAT/SHUFFLE (kordus/läbisegi)
nuppu, kuni ekraanil ei kuvata enam ühtegi
valikut.

2. OPEN · CLOSE p
H

Heliplaadi sahtli avamine/sulgemine.

3. CD
H

Heliplaadiallika valimine.

4. \ / [
H

Läbi iPod'i menüü navigeerimine.

H

Eelmisele/järgmisele albumile hüppamine.

O/R

11. SLEEP/ TIMER
H

Unetaimeri seadistamine.

H

Alarmitaimeri seadistamine.

12. DSC
H

Eelseadistatud helisätete valimine.

13. DBB
H

Dünaamilise bassi võimenduse tööle
panemine/välja lülitamine.

14. REPEAT/ SHUFFLE

H

Eelmisele/järgmisele loole hüppamine.
Loo sees otsimine.

H

H

Mängi lugu või kõik lood korduvalt ette.

Raadiojaamale häälestamine.

H

Mängi lugusid läbisegi.

H

H

12- või 24-tunnise formaadi vahel
valimine.

]
H

Mängima või pausi panemine.

6. USB/MP3 LINK
H

USB seadme valimine.

H

Välise audioseadme valimine.

15. P / MENU
H

Lõpeta mängimine või kustuta programm.

H

iPod menüüle ligipääs.

16. iPod/iPhone
H

17. TUNER
H

6. RDS/ DISPLAY
H

H

Vali allikaks iPod/iPhone.

Vali allikaks tuuner.

Valitud raadiojaamade korral: kuvab RDS
informatsiooni.
Ekraaniinformatsiooni valimine taasesituse
ajal.

7. MUTE
H

Heli vaigistamine või selle taastamine.

8. VOL +/H

Helitugevuse reguleerimine.

9. Numbriline klaviatuur
H

Loo valimine otse heliplaadilt.

10. PROG/ CLOCK SET
H

Lugude programmeerimine.

H

Raadiojaamade programmeerimine.

H

Kella seadistamine.
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... ALUSTAMINE

3. ALUSTAMINE
Hoiatus
H

Nuppude või protseduuride teistsugune
kasutamine kui siin juhendis on õpetatud
võib põhjustada ohtlikku kiirguspaljastust
või teisi ohtlikke olukordi.

Alati järgige juhendeid selles peatükis järjest.
Kui Te kontakteerute Philipsiga, siis Teilt küsitakse
toote mudeli- ja seerianumbrit. Mudeli- ja
seerianumber on aparaadi tagaküljel. Kirjutage need
numbrid siia:

1. Avage patarei sahtel.
2. Sisestage 2 AAA patareid õige polaarsusega
(+/-) nagu näidatud.
3. Sulgege patarei sahtel.

Märkus
H

H

H

Mudeli nr: ________________________________
Seeria nr: ________________________________

Paigutus
Saate toote paigutada tasasele pinnale või seinale.

Kaugjuhtimispuldi ettevalmistamine

Ärge kasutage vanasid ja uusi või erinevat
tüüpi patareisid üheaegselt.
Patareid sisaldavad keemilisi ühendeid,
seega peaksite need korrektselt ära
viskama.

Vooluga ühendamine
Ettevaatust

Seinale paigaldamine
Toote seinale paigaldamiseks vaadake kaasasolevat
eraldiseisvat lehte seinale paigaldamise juhistega.

Kui Te ei kavatse kaugjuhtimispulti kaua
aega kasutada, siis eemaldage patareid.

H

H

Seadme kahjustamise risk! Veenduge, et
vooluallika voldid vastavad voltidele, mis
on prinditud toote alla.
Enne AC adapteri ühendamist veenduge, et
olete kõik teised ühendused ühendanud.

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

H

Kui Te ühendate toote esimest korda vooluvõrku ja
raadiojaamu pole eelnevalt talletatud, siis seade
hakkab automaatselt raadiojaamu talletama.
1. Ühendage toode vooluvõrku.
9 [AUTO INSTALL – PRESS PLAY KEY]
(automaatne talletamine - vajutage PLAY
nuppu) ilmub ekraanile.
2. Vajutage ] nuppu peaseadmel, et
talletamisega alustada.
9 Toode talletab automaatselt raadiojaamad,
millel on piisavalt tugev signaalitugevus.
9 Kui kõik raadiojaamad on talletatud, siis
hakkab esimene talletatud jaam mängima.

1. Vajutage B nuppu.
9 Toode lülitub viimati valitud allikale.

Puhkereþiimile lülitamine
1. Vajutage jälle B nuppu, et lülitada toode
puhkereþiimile.
9 Kellaaeg, kui on määratud, ilmub ekraanile.

Toote Eco Power puhkereþiimile lülitamine:
1. Puhkereþiimil olles vajutage ja hoidke all B
nuppu vähemalt 2 sekundit.
9 Ekraani taustavalgus lülitub välja.

Märkus
H

Saate kella määrata ainult puhkereþiimil.

Märkus
Toote tüübiplaat asetseb peaseadme
tagaküljel.

2. Vajutage korduvalt ^ / _, et valida 12- või
24-tunni formaat.

1. Ühendage AC juhe AC pistikusse.

Sisse lülitamine

Kella määramine

1. Vajutage PROG/CLOCK SET (programm/kella
määramine) nuppu, et siseneda kella
määramise reþiimi.
9 [SET CLOCK] (määra kell) ilmub ekraanile.

Hoiatus
H

Raadiojaamade automaatne
installeerimine

3. Vajutage kinnitamiseks PROG/CLOCK SET
(programm/kella määramine) nuppu.
9 Ekraanil hakkavad tunninumbrid vilkuma.
4. Vajutage ^ / _, et määrata tund.
5. Vajutage kinnitamiseks PROG/CLOCK SET
(programm/kella määramine) nuppu.
9 Ekraanil hakkavad minutite numbrid
vilkuma.
6. Vajutage ^ / _, et määrata minuteid.
7. Vajutage kellaseadistuste kinnitamiseks
PROG/CLOCK SET (programm/kella
määramine) nuppu.
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