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6. PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Hoiatus

H Ärge kunagi eemaldage seadme kesta.

Puudub vool

Puudub heli

Seade ei reageeri

Muusikat ei ole võimalik taasesitada isegi siis, kui Bluetooth ühendus on
edukalt tehtud.

Helikvaliteet on Bluetooth ühenduse kaudu halb.

Süsteemiga ei ole võimalik ühendada.

Seotud seade ühendab ja katkestab pidevalt ühenduse.

Info Bluetooth seadme kohta

Mitte ühelgi tingimusel ei tohi Te üritada seadet iseseisvalt parandada, kuna see
katkestab garantii. Vea tekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid enne, kui
viite seadme parandusse. Kui Te ei ole võimeline lahendama tekkinud probleemi
neid vihjeid järgides,  vaadake Philipsi veebilehte (www.philips.com/welcome).
Kui Te võtate Philipsiga ühendust, veenduge, et Teie seade on lähedal ja et Te
teate seadme mudeli ja seerianumbrit.

Veenduge, et seadme AC voolujuhe on korralikult ühendatud vooluringiga.

Veenduge, et vooluringis on elekter olemas.

Reguleerige helitugevust

Eemaldage voolujuhe seinast ja ühendage see uuesti. Lülitage seade seejärel
uuesti sisse.

Seda Bluetooth seadet ei saa kasutada antud muusikasüsteemiga, et
taasesitada muusikat.

Bluetoothi vastuvõtt on halb. Liigutage seaded süsteemile lähemale või
eemaldage takistusi seadme ja süsteemi vahel.

See seade ei toeta profiile, mis on süsteemi jaoks vajalikud.

Seadme Bluetooth funktsioon ei ole aktiveeritud. Vaadake seadme
kasutusjuhendit, et funktsioon aktiveerida.

Süsteem ei ole sidumise reþiimis.

Süsteem on juba ühendatud teise Bluetooth seadmega. Katkestage ühendus
selle seadmega või kõikide teiste seadmetega ja proovige uuesti.

Bluetoothi vastuvõtt on halb. Liigutage seaded süsteemile lähemale või
eemaldage takistusi seadme ja süsteemi vahel.

Mõne seadme puhul võib Bluetooth ühendus katkeda, kuna seade siseneb
voolusäästlikku reþiimi. See ei ole süsteemi talitlushäire.
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5. TOOTE INFORMATSIOON

Märkus

H Toote tehnilised andmed võivad ilma ette teatamata muutuda.

Tehnilised andmed

Võimendi

Üldine informatsioon

Bluetooth

Väljundi võimsus 2 x 15 W RMS

Müratase signaalis 85 dB

Aux sisend 0.6 V RMS 10 koomi

AC vool Kesk-Euroopa jaoks:
OH-1065A1803500U2(EU)
JAV: OH-1065A1803500U(UL)
Sisend: 100-240V~, 50/60Hz, 1.5A;
Väljund: 18V === 3.5A;
100-240V~, 50/60Hz

Voolutarbivus töö ajal < 40 W

Voolutarbivus Eco puhkere iimis

Mõõtmed
- Peaseade 169 x 420 x 108 mm

Kaal
- Peaseade 2.22 kg

Väljundi võimus 0 dBm (Class 2)

Sageduse vastuvõtt 2,4000 GHz-2,4835 GHz ISM Band

Leviala 6 meetrit (vabas ruumis)

Standard Bluetooth 2.0 spetsifikatsioon

þ < 1 W
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1. OLULINE

Ohutus

Olulised ohutusjuhendid

1. Lugege neid juhendeid.

2. Hoidke need juhendid alles.

3. Pöörake tähelepanu kõikidele hoiatustele.

4. Järgige kõiki juhendeid.

5. Ärge kasutage seadmeid vee lähedal.

6. Puhastage seadmeid ainult pehme riidetükiga.

7. Ärge blokeerige ventilatsiooniavasid. Paigaldage seadmed tootja
juhendite järgi.

8. Ärge jätke seadet kuumusallikate lähedusse (nt. radiaatorid, pliidid või
teised elektrilised seadmed, kaasa arvatud võimendid).

9. Kaitske voolujuhet peale astumise eest ning tõmbamise eest eriti
pistikute juures ja kohtades, kus juhe tuleb seadme seest välja.

10. Kasutage ainult tootjapoolseid lisaseadmeid ja -varustust.

11. Kasutage ainult varustusega kaasas olevat või tootja poolt tehtud käru,
alust, kolmjalga, klambrit või lauda. Käru kasutamisel olge ettevaatlik,
kui Te liigutate seda/seadet, et vältida ümber kukkumist ja vigastusi.

12. Tõmmake voolujuhe stepslist välja, kui on äikesetorm, või kui seadmeid
ei kasutata pikema perioodi jooksul.

13. Jätke kõik hooldus- ja parandustööd kvalifitseeritud teenindajatele.
Seadmele on vaja teha hooldus- ja parandustäid, kui seade on mingil
viisil kahjustatud saanud (nt. voolujuhe või pistik on kahjustatud),
seadmele on sattunud vedelikke, seadmele on objektid peale kukkunud,
seade on olnud vihma või niiskuse käes, seade ei toimi korralikult või
seade on maha kukkunud.

14. Patareide kasutamise HOIATUS - Selleks, et vältida patareide lekkimist,
mis võib põhjustada vigastusi inimestele, kahjustada vara või kahjustada
seadet, ärge jätke patareisid (patareipakki või sisestatud patareisid)
liigse kuumuse kätte (nt. päikesevalgus, tuli jne).

15. Ärge tilgutage ega pritsige midagi seadmele.

16. Ärge asetage seadmele ühtegi ohuallikat (nt. objektid, mis sisaldavad
vedelikke, põlevad küünlad).

17. Kohtades, kus seadme lahti ühendamiseks on kasutatud voolujuhet või
ühendajat, on lahti ühendatud seadet võimalik edasi kasutada.
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... OLULINE

Kuulamisohutus

Kuulake esitust mõõdukal helitugevusel:

Ohutu helitugevuse leidmine:

Kuulake mõistliku aja jooksul:

Tagage järgmiste juhiste järgimine kõrvaklappide kasutamisel:

Hoiatus

H

H

H

H

H

Ärge kunagi eemaldage seadme kesta.

Ärge kunagi määrige ühtegi seadme osa.

Ärge kunagi asetage seadet teiste elektriliste seadmete peale.

Hoidke seade eemal otsesest päikesevalgusest, leekidest ja kuumusest.

Veenduge, et voolujuhtmetele ja pistikutele on kergelt võimalik juurde
pääseda, et vajadusel seade vooluvõrgust kiiresti eemaldada.
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Kõrvaklappide kasutamine kõrgel helitugevusel võib kahjustada Teie
kuulmist. See seade võib toota heli detsibellide vahemikus, mis võib
põhjustada kuulmise kadumist tavalisel inimesel, isegi kui kuulatakse vähem
kui minut aega. Kõrgemaid detsibellide vahemikke pakutakse neile, kes on
juba kogenud mõningast kuulmise kadumist.

Heli võib olla petlik. Aja möödudes kuulmise mugavustsoon kohaneb
valjema helitugevusega. Seega pärast pikema ajalist kuulamist võib
normaalsena tunduv helitugevus olla liiga valju ja kahjulik kuulmisele. Et
kaitsta end selle vastu, seadke helitugevus ohutule tasemele enne, kui
kuulmine kohaneb ja jätke sinna.

Seadke helitugevus madalale tasemele.

Suurendage aeglaselt helitugevust, kuni kuulete seda mugavalt ja selgelt,
ilma mürata.

Pikaajaline heli kuulamine, isegi tavalisel ohutul tasemel, võib samuti
põhjustada kuulmise kadumist.

Kasutage seadet mõistlikult ja pidage vajalikke pause.

Kuulake mõistlikul tugevusel mõistliku aja jooksul.

Olge hoolikas, et mitte reguleerida helitugevust, kui kuulmine kohaneb.

Olge ettevaatlik või katkestage ajutiselt kasutamine potentsiaalselt ohtlikes
olukordades. Ärge kasutage kõrvaklappe, kui juhite mootorsõidukit,
jalgratast, rula jne. See võib põhjustada liikluses ohtliku olukorra ja on
seadusevastane mitmetes riikides.

Ärge keerake helitugevust valjuks nii, et Te ise kuule, mis ümberringi toimub.
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... TAASESITAMINE

Nõuanne

Märkus

H

H

Kui Teie Bluetooth seade on juba enne DS8550-ga seotud, siis on Teil
vaja ainult leida "PHILIPS DS8550" oma Bluetoothi menüüst ning
seejärel kinnitada ühendus.

Veenduge, et Bluetooth ühendus seadmete vahel on aktiivne.

Blutooth seadme ühenduse katkestamine

Muusikafailide taasesitamine Bluetooth seadme kaudu

Taasesitamine välise seadme kaudu

Helitugevuse muutmine

Heli vaigistamine

H

H

H

H

H

H

H

H

Viige see kommunikatsioonivahemikust kaugemale; või

Vajutage klahvile ; või

Lülitage ühendatud seade välja.

Taasesitamise alustamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile .

Taasesitamise ajutiseks peatamiseks/taastamiseks vajutage uuesti klahvile
.

Lugude vahetamiseks vajutage edasi/tagasi liikumise klahve.

Teil on võimalik kuulata selle seadme kaudu muusikat välisest heliseadmest.

Vajutage klahvile , et valida Aux-in reþiim.

Ühendage varustusega kaasasolev Aux-in kaabel:

seadme taga asuva pesaga (3,5mm).

välise seadme kõrvaklappide pesaga.

Alustage välise seadmega taasesitamist (vaadake seadme kasutusjuhendit).

Vajutage taasesitamise ajal klahvile , et suurendada/vähendada
helitaset.

Vajutage taasesitamise ajal klahvile , et vaigistada/taastada heli.

]

]

1.

2.

AUX IN

3.

1. VOL +/-

1. MUTE



16

... TAASESITAMINE

iPodi/iPhone'i/iPadi eemaldamine

iPodi/iPhone'i/iPadi kuulamine

iPodi/iPhone'i/iPadi laadimine

Bluetooth seadmega sidumine

Nõuanne

H

H

Teil on võimalik laadida oma iPodi/iPhone'i sisseehitatud aku kaudu.
Enne selle tegemist, veenduge, et Fidelio aku laadimise funktsioon on
sisse lülitatud.

Te ei saa laadida oma iPad'i sisseehitatud aku kaudu. iPadi laadimiseks
ühendage seade vooluvõrguga.

Taasesitamine Bluetooth seadmelt

1.

1.

2.

3.

MENU
OK

1.

2.

3.

4.

Tõmmake iPod/iPhone/iPad alusest välja.

Veenduge, et iPod/iPhone/iPad on korralikult sisestatud.

Vajutage klahvile , et valida alusereþiim.

Vajutage klahvile .
Ühendatud iPod/iPhone/iPad alustab taasesitamisega.

Taasesitamise ajutiseks peatamiseks/taastamiseks vajutage klahvile
.

Loo vahele jätmiseks vajutage kiiresti edasi/tagasi kerimise klahve.

Taasesitamise ajal otsimiseks vajutage ja hoidke all kiiresti edasi/tagasi
kerimise klahve ning vabastage need, et taastada normaalne
taasesitamine.

Vajutage menüüs navigeerimiseks klahvile , kasutage valiku
tegemiseks üles/alla klahve ning vajutage kinnitamiseks .

Kui seade on ühendatud vooluvõrku, alustab alusega ühendatud
iPod/iPhone/iPad laadimist.

Vajutage klahvile , et valida allikaks Bluetooth.
Seade hakkab otsima Bluetooth seadet. Peaseadme klahvi all olev
Bluetooth indikaator hakkab kiiresti vilkuma.

Lülitage Bluetooth funktsioon seadmel sisse.

Kui kuvatakse "PHILIPS DS8550", valige see, et alustada ühendamisega.

Kui Teilt küsitakse salasõna, sisestage "0000".
Kui ühendus õnnestub, seade piiksub ja indikaator valgustub.
Kui sidumist ei saa teostada ühe minuti jooksul, hakkab indikaator
aeglaselt vilkuma.

]

]
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5

Märkus

Ümbertöötlemine

Kõik muudatused või modifikatsioonid, mis ei ole sõnaselgelt kinnitatud Philips
Consumer Lifestyle poolt, võivad tühistada kasutaja õiguse seadme
kasutamiseks.

See seade on vastavuses Euroopa Ühenduse raadiointerferentsi nõuetega.

Teie toode on kavandatud ja toodetud kõrge-kvaliteetsest materjalist ja
komponentidest, mida saab taaskasutada.

Kui Te näete seda läbi kriipsutatud prügikonteineriga sümbolit toote peal, siis see
tähendab, et seda toodet on vastavuses Euroopa direktiiviga 2002/96/EC.

Ärge hävitage seda seadet hariliku majapidamisprügi hulgas. Korrektne
seadmete hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.

Teie toode sisaldab patareisid, mida katab Euroopa direktiiv 2006/66/EC ning
neid ei saa hävitada tavaliste majapidamisjäätmete hulgas.

Palun tutvuge kohalike nõuetega patareide kogumise kohta. Korrektne patareide
hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele. Viige oma seade alati
professionaali juurde, kes eemaldaks sisseehitatud aku.

... OLULINE

2150
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... OLULINE

Keskkonnaalane informatsioon

Märkus

H Tüübiplaat asub seadme all.

Selle seadme puhul ei ole kasutatud üleliigset pakkematerjali. Pakendit on lihtne
eraldada kolmeks erinevaks materjaliks: kartong (karp), polüstüreenplast
(puhver), polüetüleen (kotike, kaitsev vahtplast).

Teie seade sisaldab materjale, mida on võimalik ümber töödelda ja korduvalt
kasutada, kui seade on lahti võetud selleks litsentseeritud ettevõttes.
Pakkematerjalide, vanade patareide ning seadmete hävitamisel järgige palun
kohalikke eeskirju.
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4. TAASESITAMINE

Taasesitamine iPodist/iPhone'ist/iPadist

iPodi/iPhone'i/iPadi sisestamine

Ühilduvad iPod/iPhone/iPad

Teil on võimalik selle seadme kaudu nautida muusikat
iPod'ist/iPhone'ist/iPad'ist.

Apple iPodi, iPhone'i ja iPadi mudelid, millel on 30-otsaga aluseühendus:

iPod (viies generatsioon)

iPod nano (esimene generatsioon)

iPod nano (teine generatsioon)

iPod nano (kolmas generatsioon)

iPod nano (neljas generatsioon)

iPod nano (viies generatsioon)

iPod classic

iPod touch (esimene generatsioon)

iPod touch (teine generatsioon)

iPod touch (kolmas generatsioon)

iPhone

iPhone 3G

iPhone 3GS

iPad

Asetage iPod/iPhone/iPad alusesse.

H

H

H

H

H

H

H
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H

H

H

H

H

H

1.
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... ALUSTAMINE

Sisselülitamine

Eco puhkere iimi lülitamineþ

Nõuanne

Nõuanne

H

H

Vajutage puhkereþiimis kaugjuhtimispuldil klahvile , või ning
seade lülitub vastavale allikale.

ECO puhkereþiimis ei tööta kaugjuhtimispult.

ECO puhkere iimi kohta:þ

1.

1.

Vajutage peaseadmel .

See seade lülitud automaatselt puhkere iimi kui:

(DOCK re iimis) iPod/iPhone on seadme küljest eemaldatud.

(AUX re iimis) seade ei ole rohkem kui 5 minutit taasesitanud muusikat.

(Bluetooth re iimis) Bluetooth seadmega on ühendus katkestatud rohkem
kui viieks minutiks.

Teil on võimalik lülitada seade ECO puhkere iimi, et vähendada voolutarbivust.

Hoidke klahvi all rohkem kui 3 sekundit.
Seade lülitub kohe ECO puhkere iimi.
Kui seade ei saa sisseehitatud aku kaudu voolu olles puhkere iimis
rohkem kui 5 minutit, lülitud see automaatselt ECO puhkere iimi.

ECO puhkereþiimist väljumiseks vajutage klahvile .

B

B

þ

þ

þ

þ

þ

þ
þ

þ
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H

H

B
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2. TEIE DOCKING SPEAKER

Õnnitleme Teid  ostu puhul ning teretulemast Philipsisse! Philipsi poolt pakutava
abi täielikuks kasutamiseks registreerige oma toode leheküljel
www.philips.com/welcome.

Selle seadmega saate nautida heli iPodist/iPhone'ist/iPadist ja teistest
heliseadmetest.

Kontrollige ja tuvastage oma varustuses järgmised asjad:

Peaseade

Kaugjuhtimispult

1 x AC vooluadapter

1 x AC voolujuhe

1 x UK voolujuhe

1 x Aux-in kaabel

1 x iPad'i alus

Kasutusjuhend

Kiire alustamise juhend (Quick start guide)

H

H

H

H

H

H

H

H

H

Sissejuhatus

Mis kuulub varustusse?
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... TEIE DOCKING SPEAKER

Ülevaade peaseadmest

1.

2.

B

H

H

H

Lülitab seadme sisse/välja.

Valib Bluetooth reþiimi.

Seob end Blutooth seadmega.

13

Sisseehitatud aku

Märkus

Hoiatus

Märkus

H

H

H

Viige oma toode professionaali juurde, et eemaldada sisseehitatud aku.

Plahvatuse oht kui aku on valesti paigaldatud. Asendage aku ainult
sama tüüpi või võrdväärse akuga.

Kasutage ainult varustusega kaasasolevat AC adapterit, et laadida akut.

See seade võib töötada ka sisseehitatud taaslaetava aku toel.

Sisseehitatud aku laadimine:

Aku laadituse tase LED-indikaator

Madal Punane

Keskmine Kollane

Täis Roheline

Ühendage seade vooluvõrku.

... ALUSTAMINE
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... ALUSTAMINE

Märkus

Hoiatus

H

H

H

H

H

Enne, kui vajutate kaugjuhtimispuldil mõnele funktsiooniklahvile, valige
esmalt õige allikas peaseadme asemel.

Kui Te ei kasuta kaugjuhtimispulti pikema perioodi jooksul, eemaldage
patareid.

Oht seadet kahjustada! Veenduge, et vooluvõrgu pinge ühtib seadme
alla prinditud vooluvõrgu pingega.

Elektrilöögi oht! Kui Te eemaldate pistiku seinast, tõmmake alati
pistikust, mitte juhtmest.

Veenduge, et olete kõik vajalikud ühendused teinud enne, kui ühendate
seadme vooluvõrku.

Vooluvõrguga ühendamine

1. DC IN

2.

3.

Sisestage AC adapter seadme taga asuvasse pessa.

Ühendage AC voolujuhtme üks ots AC adapteriga.

Ühendage AC voolujuhtme teine ots seinapistikuga.

9

... TEIE DOCKING SPEAKER

3. iPodi/iPhone'i/iPadi alus

4. +/-

5. Sisseehitatud LED-indikaator

6. Vooluvarustuse pesa

7. AUX IN

Ülevaade kaugjuhtimispuldist

H

H

Muudab helitugevust

Pesa välise heliseadme jaoks.
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... TEIE DOCKING SPEAKER

1.

2.

3.

4. Üles/alla klahvid

5. Kiire edasi/tagasi kerimise klahvid

6.

7. VOL + / –

8. MENU

9. OK

10.

B

]

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

Vaigistab heli.

Valib Bluetooth re iimi.

Seob Blutooth seadmega.

Valib Aux-in re

Liigub iPod'i/iPhone'i menüüs.

Kerib kiiresti tagasi ja edasi loo raames või iPhone'is/iPodis.

Liigub eelmise/järgmise loo juurde.

Alustab või peatab taasesitamise ajutiselt.

Muudab helitugevust.

Siseneb iPodi menüüsse.

Kinnitab valiku.

Valib iPodi/iPhone'i aluse reþiimi

þ

þ
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3. ALUSTAMINE

Hoiatus

Hoiatus

H

H

Seadme käsitlemine teisiti, kui siin ette nähtud, võib põhjustada ohtlikku
radiatsiooni või teisi ohtlikke käitlusi.

Plahvatuse oht! Hoidke patareid eemal kuumusest, päikesevalgusest ja
tulest. Ärge kunagi visake patareisid tulle.

Kaugjuhtimispuldi ettevalmistamine

Esmakordsel kasutamisel:

Patarei asendamine:

Järgige alati selles peatükis olevaid juhendeid järjekorras.

Kui Te võtate Philipsiga ühendust, küsitakse Teilt seadme mudeli ja
seerianumbrit. Mudeli number ja seerianumber on seadme all. Kirjutage need
numbrid siia:

Mudeli number: ______________________________

Seerianumber: ______________________________

Eemaldage kaitsev riba, et aktiveerida patarei.

Avage patareisahtel.

Sisestage 1 CR2032 patarei õige polaarsusega (+/-).

Sulgege patareisahtel.

1.

1.

2.

3.


