
www.philips.com/support

Käyttöopas

Aina apuna
Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa

 DS8900
Kysy 

Philipsiltä





1FI

Sisällysluettelo
1 Tärkeää 2

Turvallisuus 2
Vaatimustenmukaisuus 3
Ympäristöstä huolehtiminen 3
Huomautus 4

2 DJ-äänijärjestelmä 5
Johdanto 5
Toimituksen sisältö 5
DJ-äänilaitteen yleiskuvaus 6

3 Aloitus 8
Olkahihnan käyttäminen 8
Virtalähde 8
Käynnistäminen 9

4 Miksaa musiikkisi djay 2 
-sovelluksella 10
Yhteensopiva iPod/iPhone/iPad 10
Asenna djay 2 -sovellus 10
Merkin asettaminen 11
Tempon tahdistaminen 11
Ristihäivytyksen säätäminen 12
Raitojen seuraaminen kuulokkeiden 
kautta 12
Vaihtotila 12
Miksattujen kappaleiden tallentaminen 13

5 Toistaminen Bluetooth-laitteista 14
Laitteen liittäminen 14
Toistaminen Bluetooth-laitteesta 15

6 iPod/iPhone/iPad-toisto 16
iPodin/iPhonen/iPadin kuunteleminen 16
iPodin/iPhonen/iPadin lataaminen 16

7 Muut toiminnot 17
Äänenvoimakkuuden säätäminen 17
Toistaminen ulkoisesta laitteesta 17

8 Tuotetiedot 18
Teknisiä tietoja 18

9 Vianmääritys 19
Yleistä 19
Tietoja Bluetooth-laitteesta 19



2 FI

1 Tärkeää

Turvallisuus
•	 Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä 

lisälaitteita.
•	 Suojaa laite tippuvalta vedeltä tai roiskeilta. 
•	 Älä aseta laitteen päälle mitään sitä 

mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten 
nestettä sisältäviä esineitä tai kynttilöitä. 

•	 Akkuja tai paristoja (asennettu) ei saa 
altistaa korkeille lämpötiloille, esimerkiksi 
auringonvalolle tai tulelle.

•	 Paristojen käytön VAROITUS – Paristojen 
vuotamisesta johtuvia vahinkoja voi estää 
toimimalla seuraavilla tavoilla: 
•	 Asenna paristot oikein, laitteen ja 

paristojen navat (+ ja -) vastakkain. 
•	 Älä sekoita vanhoja ja uusia tai hiili- ja 

alkalipohjaisia paristoja keskenään.
•	 Poista paristot, jos laite on pitkään 

käyttämättä.
•	 Väärin asennettu paristo saattaa aiheuttaa 

räjähdysvaaran. Vaihda vain samanlaiseen tai 
vastaavaan.

•	 Kun laitteen virta katkaistaan irrottamalla 
pistoke tai laitteen katkaisimesta, laite on 
helppo ottaa uudelleen käyttöön.

Vakava varoitus

 • Älä koskaan avaa laitteen runkoa. 
 • Älä koskaan voitele mitään laitteen osaa.
 • Älä koskaan aseta laitetta muiden laitteiden päälle.
 • Älä säilytä laitetta suorassa auringonvalossa tai liekkien 

tai lämmönlähteiden läheisyydessä. 
 • Varmista, että virtajohto tai pistoke on sijoitettu niin, 

että voit helposti irrottaa laitteen virtalähteestä.

Tärkeä huomautus Ison-Britannian 
asukkaille.
Verkkosulake
Tämä tieto koskee vain tuotteita, joissa on 
Isossa-Britanniassa käytössä oleva pistoke.
Tässä tuotteessa on hyväksytty muottipuristettu 
pistoke. Varmista, että vaihtosulake täyttää 
seuraavat vaatimukset:
•	 luokitukset näkyvät pistokkeessa
•	 BS 1362 -standardin mukainen
•	 ASTA:n hyväksymä.
Ota yhteyttä jälleenmyyjään, jos et ole varma 
sulakkeen tyypistä.
Varoitus: jotta laite olisi EMC-direktiivin 
(2004/108/EY) mukainen, pistoketta ei saa 
irrottaa virtajohdosta.
Pistokkeen liittäminen
Virtajohdon johtojen värit ovat seuraavat: 
sininen = neutraali (N), ruskea = live (L).
Jos värit eivät vastaa pistokkeen värejä, tunnistat 
pistokkeen liitännät seuraavasti:
1 Liitä sininen kaapeli liittimeen, jossa on 

merkki N tai jonka väri on musta. 
2 Liitä ruskea kaapeli liittimeen, jossa on 

merkki L tai jonka väri on punainen.
3 Älä liitä kumpaakaan kaapelia pistokkeen 

maaliitäntään, jossa on merkki E (tai e) tai 
jonka väri on vihreä (tai keltavihreä).

Varmista ennen pistokkeen sulkemista, että 
kaapelin pidike on kiristetty kaapelin suojuksen 
päälle - ei pelkästään kahden kaapelin päälle.
Tekijänoikeus Isossa-Britanniassa
Tallennukseen ja toistoon saatetaan tarvita 
lupa. lisätietoja: Copyright Act 1956 ja The 
Performer’s Protection Acts 1958 to 1972.
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Kuunteluturvallisuudesta

 
Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella.
•	 Kuulokkeiden käyttäminen pitkään kovalla 

äänenvoimakkuudella saattaa vahingoittaa 
kuuloa. Tämä tuote saattaa tuottaa kovia 
ääniä, jotka voivat jopa alle minuutissa 
aiheuttaa ihmiselle pysyviä kuulovaurioita. 
Suuret äänenvoimakkuudet on tarkoitettu 
henkilöille, joiden kuulo on jo heikentynyt.

•	 Ääni saattaa olla harhaanjohtava. Ajan 
mittaan kuulo mukautuu korkeisiinkin 
äänenvoimakkuuksiin. Pitkäkestoisen 
kuuntelun jälkeen normaalilta kuulostava 
äänenvoimakkuus saattaa olla liian voimakas 
ja kuulolle vahingollinen. Voit estää 
tämän asettamalla äänenvoimakkuuden 
turvalliselle tasolle ennen kuuntelua ja pitää 
sen tällä tasolla.

Turvallisen äänenvoimakkuuden asettaminen:
•	 Aseta äänenvoimakkuuden säädin alimmalle 

tasolle. 
•	 Lisää äänenvoimakkuutta vähitellen, kunnes 

kuulet äänen selkeästi ja häiriöittä.
Kuuntele kohtuullisia aikoja:
•	 Pitkäaikainen kuunteleminen tavallisella, 

"turvallisellakin" äänenvoimakkuudella 
saattaa vahingoittaa kuuloa.

•	 Käytä laitteita oikein ja pidä riittävästi 
taukoja.

Noudata kuulokkeiden käytössä seuraavia 
ohjeita.
•	 Kuuntele kohtuullisella 

äänenvoimakkuudella kohtuullisia aikoja.
•	 Älä lisää äänenvoimakkuutta kuulosi 

totuttua nykyiseen ääneen.
•	 Älä lisää äänenvoimakkuutta niin suureksi, 

ettet kuule, mitä ympärilläsi tapahtuu.
•	 Lopeta tai keskeytä kuunteleminen 

vaarallisissa tilanteissa.

Vaatimustenmukaisuus

 
WOOX Innovations vakuuttaa täten, 
että tämä tuote on direktiivin 1999/5/
EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien 
direktiivin muiden ehtojen mukainen. 
Vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla 
osoitteessa www.philips.com/support.

Huomautus

 • Arvokilpi on lähellä paristokoteloa ohjauspaneelin alla.

Ympäristöstä huolehtiminen
Vanhan tuotteen hävittäminen

 
Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on 
käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka 
voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.

 
Tämä kuvake tarkoittaa, että tuote kuuluu 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2012/19/EU soveltamisalaan. Tutustu 
paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden 
keräysjärjestelmään. Noudata paikallisia 
säädöksiä äläkä hävitä tuotetta tavallisen 
talousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden 
asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään 
ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia 
haittavaikutuksia.

http://www.philips.com/support
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Ympäristötietoja
Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty 
pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit 
on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin 
(laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja 
polyeteeni (pussit, suojamuoviarkki). 
Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan 
kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän 
hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys. 
Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja 
ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia 
kierrätysohjeita.
Akun poistaminen on jätettävä alan 
ammattilaisen tehtäväksi.

Huomautus
Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen 
muulla kuin WOOX Innovationsin erityisesti 
hyväksymällä tavalla voi mitätöidä käyttäjän 
valtuudet laitteen käyttämiseen.

  
Bluetooth®-merkki ja -logot ovat Bluetooth 
SIG, Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, joihin 
WOOX Innovationsilla on käyttölupa. 

  
Made for iPod, Made for iPhone ja Made for 
iPad merkitsevät, että sähköinen lisävaruste 
on tarkoitettu erityisesti liitettäväksi iPodiin, 
iPhoneen tai iPadiin, ja sen kehittäjä takaa, että 
se täyttää Applen suorituskykyvaatimukset. 
Apple ei vastaa laitteen toiminnasta eikä siitä, 
että se täyttää turvallisuus- ja säädösstandardit. 
Huomaa, että lisävarusteen käyttö iPodin, 
iPhonen tai iPadin kanssa saattaa vaikuttaa 
langattoman verkon suorituskykyyn.
iPod ja iPhone ovat Apple Inc.:n tavaramerkkejä, 
jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa 
maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä. IPad on 
Applen Inc.:n tavaramerkki.
2014 © WOOX Innovations Limited. Kaikki 
oikeudet pidätetään.

WOOX Innovations Ltd. on valmistanut tämän 
tuotteen, on vastuussa sen myynnistä ja on sen 
takuunantaja.
Philips ja Philipsin kilpimerkki ovat Koninklijke 
Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. joita 
käytetään Koninklijke Philips N.V.:n luvalla.
Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä 
ilmoitusta. WOOX pidättää oikeuden muuttaa 
tuotteita koska tahansa ilman velvollisuutta 
muuttaa aiempia varusteita vastaavasti.
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2 DJ-
äänijärjestelmä

Johdanto
Tällä tuotteella voit
•	 toistaa ääntä Bluetooth-laitteista, iPodista, 

iPhonesta, iPadista tai muista ulkoisista 
äänentoistolaitteista 

•	 kuunnella miksattua ääntä djay 2 
-sovelluksen kautta.

Toimituksen sisältö
Tarkista pakkauksen sisältö:
•	 DJ-äänilaite
•	 Virtajohto
•	 Virtajohto (UK)
•	 Olkahihna
•	 Kuulokesovitin (6,5 mm:stä 3,5 mm:in)
•	 Pikaopas
•	 Turvallisuus- ja lakitietovihko

 AECS7000

Short User Manual

www.philips.com/welcome

Always there to help you
Register your product and get support at

Question?
Contact 
Philips
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DJ-äänilaitteen yleiskuvaus

 
a AUX OUT

•	 Ulkoisen laitteen liittäminen.

b  (6,5 mm)
•	 Kuulokkeiden liittäminen.

c AUX IN
•	 Ulkoisen laitteen liittäminen.

d HEADPHONE VOL.
•	 Kuulokkeiden äänenvoimakkuuden 

säätäminen.

e JOGE MODE

f 
•	 Kappaleen toistaminen merkitystä 

kohdasta.

g 
•	 Keskeytä tai jatka toistoa. 

e

g
h j

k
f

a
b
c
d

i

l

m

p

n

o

q

h 
•	 Kohdan merkitseminen raitaa 

toistettaessa.

i Levylautanen

j 
•	 Kappaleen kuuntelu kuulokkeilla.

k SYNC
•	 Kappaleen tahdistaminen toisessa 

dekissä toistettavan kappaleen kanssa.

l MASTER VOL.
•	 Kaiuttimen äänenvoimakkuuden 

säätäminen.

m 
•	 Laitteen virran kytkeminen tai 

katkaiseminen.
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n LO/MID/HI
•	 Matalien/keskialueen/korkeiden 

taajuuksien säätö.

o CROSS FADER
•	 Kahden kappaleen ulostulon tasapainon 

säätäminen liu'uttamalla.

p TEMPO
•	 Toistettavan kappaleen temmon 

säätäminen.

q VOLUME
•	 Toistettavan kappaleen 

äänenvoimakkuuden säätäminen.
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3 Aloitus
Noudata aina tämän luvun ohjeita järjestyksessä.

Olkahihnan käyttäminen
Tämän tuotteen mukana toimitetaan olkahihna. 
Kiinnitä olkahihna tuotteen kumpaankin päätyyn 
kuvan osoittamalla tavalla. 

  
Virtalähde
Tuotteen virtalähteenä voi käyttää joko 
verkkovirtaa tai paristoja.

Virta

Vakava varoitus

 • Tuotteen vahingoittumisen vaara! Varmista, että 
virtalähteen jännite vastaa puhelimen takapaneeliin tai 
pohjaan merkittyä jännitettä.

 • Sähköiskun vaara. Irrota virtajohto aina tarttumalla 
pistokkeeseen ja vetämällä se pistorasiasta. Älä vedä 
johdosta.

Liitä virtajohto:
•	 laitteen verkkovirtaliitäntään 
•	 pistorasiaan.

 
Akun virta

Varoitus

 • Räjähdysvaara! Älä altista paristoja lämmölle, 
auringonvalolle tai tulelle. Älä hävitä paristoja 
polttamalla.

 • Paristot ovat ongelmajätettä: toimita käytetyt paristot 
keräyspisteeseen.

Huomautus

 • Laitteen mukana ei toimiteta paristoja.
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1 Avaa paristolokero. 
2 Aseta 8 paristoa (tyyppi: R20 / 

D-KENNO / UM 1) kuvan mukaisesti siten, 
että paristojen navat ovat oikein päin (+/-).

3 Sulje paristolokero.

  
Käynnistäminen
Käynnistä tuote painamalla  -painiketta.

8 x 1.5V R20/UM1/D batteries
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4 Miksaa 
musiikkisi djay 2 
-sovelluksella

Yhteensopiva iPod/iPhone/
iPad
Tuote tukee seuraavia iPod-, iPhone- ja iPad-
malleja:
Mallit:
•	 iPod touch, 5. sukupolvi
•	 iPhone 5
•	 iPad air
•	 iPad 4
•	 iPad mini

Asenna djay 2 -sovellus
Huomautus

 • Tämän tuotteen DJ-ominaisuudet toimivat djay 2 
-sovelluksella. Lataa se App Storesta ennen käyttöä.

1 Lataa djay 2 -sovellus.

  djay 2

Djay 2djay 2

2 Liitä iPod/iPhone/iPad laitteeseen.

  
3 Käynnistä djay 2-sovellus ja lataa kappaleet.
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Merkin asettaminen
Voit asettaa merkin tiettyyn kohtaan kappaletta. 
Voit asettaa merkin kappaleeseen jokaisella 
dekillä djay 2 -sovelluksella.

Huomautus

 • Lataa kappale, ennen kuin asetat siihen merkin.

1 Valitse haluamasi aloituskohta musiikin 
toiston aikana.

2 Aseta merkki painamalla  -painiketta.
 » Merkitty kohta näkyy valkoisena 

pisteenä visuaalisessa muodossa 
esitetyssä kappaleessa tai levylautasessa 
djay 2 -sovelluksessa.

 »  -painikkeeseen syttyy merkkivalo, kun 
merkki on asetettu.

3 Voit toistaa kappaleen merkitystä kohdasta 
painamalla  -painiketta.

  

Huomautus

 • Voit poistaa merkin pitämällä  -painiketta painettuna.
 • Kun merkki on asetettu, kappale hyppää merkittyyn 

kohtaan aina, kun painat  -painiketta.

Tempon tahdistaminen
Lyöntiä minuutissa (BPM) on kappaleen tempoa 
mittaava yksikkö. Näet kappaleen BPM-arvon 
SYNC-palkin yläpuolella djay 2 -sovelluksessa.
Voit tahdistaa kappaleen tempon toisessa 
levylautasessa toistettavan kappaleen tempon 
kanssa painamallaSYNC-painiketta.

  119.0119.0
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Ristihäivytyksen säätäminen
Voit säätää levylautasilla toistettavien 
kappaleiden välisen ulostulon tasapainoa 
liu'uttamalla ristihäivytyssäädintä.
Kun ristikkäishäivytyksen säädintä liikutetaan 
vasemmalle:

 
•	 Levylautasella 1 oleva kappale toistetaan 

mikrojärjestelmän kautta.
•	 Merkkivalo syttyy kohtaan  2, ja 

levylautasella 2 oleva kappale toistetaan 
kuulokkeiden kautta.

Kun ristikkäishäivytyksen säädintä liikutetaan 
oikealle:

  
•	 Levylautasella 2 oleva kappale toistetaan 

mikrojärjestelmän kautta.
•	 Merkkivalo syttyy kohtaan  1, ja 

levylautasella 1 oleva kappale toistetaan 
kuulokkeiden kautta.

Raitojen seuraaminen 
kuulokkeiden kautta
Paina jommankumman levylautasen  -painiketta.
Merkkivalo syttyy kohtaan  ja voit kuunnella 
tällä levylautasella olevaa kappaletta 
kuulokkeiden kautta.

  
Vaihtotila
Voit vaihtaa skrätsäystilasta hakutilaan 
painamallaJOGE MODE-painiketta.

Skrätsäystila
Skrätsäystilassa:

•	 Voit skrätsätä pyörittämällä levylautasen 
sisempää aluetta.

  
•	  Voit vaihtaa kappaleen tempoa 

pyörittämällä levylautasen ulompaa 
aluetta.
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•	 Voit keskeyttää toiston koskettamalla 

levylautasen sisempää aluetta.

  
Hakutila
Hakutilassa voit kelata kappaletta eteen- tai 
taaksepäin pyörittämällä levylautasta.

  
Miksattujen kappaleiden 
tallentaminen
Voit aloittaa ja lopettaa miksatun kappaleen 
tallennuksen painamalla  -painiketta.
Voit tarkistaa tallennetut kappaleet 
napauttamalla  -painiketta djay 2 
-sovelluksessa.
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5 Toistaminen 
Bluetooth-
laitteista

Tällä tuotteella voit toistaa ääntä Bluetooth-
laitteista.

Laitteen liittäminen
Huomautus

 • Varmista, että Bluetooth-laite on yhteensopiva tämän 
järjestelmän kanssa.

 • Ennen kuin muodostat pariliitoksen tämän laitteen ja 
toisen laitteen välille, tutustu käyttöoppaassa oleviin 
Bluetooth-yhteensopivuutta koskeviin tietoihin. 

 • Laitteeseen voi tallentaa enintään 8 pariliitettyä laitetta.
 • Varmista, että Bluetooth-toiminto on käytössä, ja että 

laite näkyy kaikissa muissa Bluetooth-laitteissa.
 • Tämän laitteen ja Bluetooth-laitteen väliset esteet voivat 

pienentää toiminta-aluetta.
 • Pidä laite poissa muiden sellaisten sähkölaitteiden 

läheltä, jotka voivat aiheuttaa häiriöitä.

1 Vedä yläpaneeli esiin molemmin käsin ja 
käännä se ympäri.

  
2 Kun olet kääntänyt DJ:n ohjaimet alaspäin, 

työnnä yläpaneeli takaisin siten, että se on 
tukevasti paikallaan.

  
3 Paina yläpaneelin  -painiketta. Bluetooth-

merkkivalo alkaa vilkkua sinisenä.

  
4 Ota Bluetooth-toiminto käyttöön 

ja käynnistä haku laitteessa, jota olet 
liittämässä laitepariksi mikrojärjestelmän 
kanssa.

  
5 Muodosta pariliitos DJ-äänijärjestelmän 

kanssa valitsemalla M1X-DJ.
 » Jos yhdistäminen onnistuu, kaiuttimen 

Bluetooth-merkkivalo jää palamaan 
sinisenä.

6 Nyt voit toistaa musiikkia laitteella, jonka 
kanssa pariliitos on muodostettu.

Bluetooth ON
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Toistaminen Bluetooth-
laitteesta
Kun olet muodostanut Bluetooth-yhteyden, voit 
toistaa ääntä Bluetooth-laitteesta.

 » Ääni suoratoistetaan Bluetooth-
laitteesta tuotteeseen.
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6 iPod/iPhone/
iPad-toisto

Voit kuunnella äänitiedostoja iPodista/iPhonesta/
iPadista tällä laitteella.

iPodin/iPhonen/iPadin 
kuunteleminen

1 Liitä iPod/iPhone/iPad laitteeseen Lightning-
liitännän kautta.

2 Toista musiikkia iPodista/iPhonesta/iPadista.

  
iPodin/iPhonen/iPadin 
lataaminen
Kun iPod, iPhone tai iPad on liitetty, laite alkaa 
latautua. 
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7 Muut toiminnot

Äänenvoimakkuuden 
säätäminen
Säädä kuulokkeiden äänenvoimakkuutta 
kiertämällä HEADPHONE VOL. -säädintä.
Säädä kaiuttimien äänenvoimakkuutta 
kiertämällä MASTER VOL. -säädintä.

Toistaminen ulkoisesta 
laitteesta
Tällä DJ-äänijärjestelmällä voit myös toistaa 
ääntä ulkoisesta laitteesta, kuten MP3-
soittimesta.
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8 Tuotetiedot
Huomautus

 • Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Teknisiä tietoja

Vahvistin
Ilmoitettu lähtöteho 60 W RMS
Taajuusvaste 60 Hz–16 kHz, 

±3 dB
Signaali–kohina-suhde > 65 dBA
Äänitulolinkki 0,5 V RMS 20 

kohmia

Kaiuttimet
Kaiuttimen impedanssi 8 ohmia
Kaiutinelementti 2 x 5,25'' koko 

äänialue
Herkkyys > 85 dB/m/W

Yleistä
Verkkovirta (verkkolaite) Tulo: 100–240 V~, 

50/60 Hz
Virrankulutus käytössä 40 W
Mitat 
- Päälaite (L x K x S)

380 x 186 x 227 
mm

Paino
 - Päälaite

 
7,35 kg

Bluetooth
Taajuuskaista 2,4000–2,4835 GHz, ISM-kaista
Kantoalue 8 metriä (vapaa tila)
Vakio Bluetooth 2.1 + EDR
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9 Vianmääritys
Vakava varoitus

 • Älä koskaan avaa laitteen runkoa.

Älä yritä korjata järjestelmää itse, jotta takuu ei 
mitätöidy. 
Jos laitteen käytössä ilmenee ongelmia, tarkista 
seuraavat seikat, ennen kuin soitat huoltoon. 
Jos ongelma ei ratkea, siirry Philipsin sivustoon 
www.philips.com/support. Kun otat yhteyttä 
Philipsiin, varmista, että laite on lähellä ja malli- ja 
sarjanumero ovat saatavilla.

Yleistä
Laitteessa ei ole virtaa
 • Varmista, että laitteen virtajohto on liitetty 

oikein.
 • Varmista, että verkkolaitteeseen tulee 

virtaa.
 • Aseta paristot kuvan osoittamalla tavalla 

siten, että niiden navat ovat oikein päin 
(+/–).

 • Vaihda paristo.
Ei ääntä tai ääni on heikkolaatuinen
 • Säädä äänenvoimakkuutta tästä tuotteesta.
 • Säädä äänenvoimakkuutta liitetystä 

laitteesta.
Laite ei vastaa
 • Poista paristot ja käynnistä laite uudelleen. 
 • Irrota pistoke ja aseta se takaisin. Käynnistä 

sen jälkeen laite uudelleen.
Huono radion kuuluvuus
 • Siirrä laite ja TV tai videolaite kauemmaksi 

toisistaan.
 • Vedä FM-antenni ääriasentoonsa.

Tietoja Bluetooth-laitteesta
Äänenlaatu on heikko, kun Bluetooth-
laitteeseen on muodostettu yhteys.
 • Bluetooth-yhteys on heikko. Siirrä laitetta 

lähemmäs kaiutinta tai poista laitteiden 
välissä olevat esteet.

Ei yhteyttä laitteeseen.
 • Laitteen Bluetooth-toiminto ei ole käytössä. 

Katso toiminnon käyttöönottamista 
koskevat ohjeet laitteen käyttöoppaasta.

 • Laitteeseen on jo liitetty toinen Bluetooth-
laite. Irrota tuo laite ja yritä sitten 
uudelleen.

Pariliitetty laite muodostaa ja katkaisee 
yhteyden jatkuvasti.
 • Bluetooth-yhteys on heikko. Siirrä laitetta 

lähemmäs kaiutinta tai poista laitteiden 
välissä olevat esteet.

 • Tiettyjen laitteiden virransäästöominaisuus 
katkaisee Bluetooth-yhteyden 
automaattisesti. Tämä ei ole laitteesta 
johtuva vika.
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