Kaasaskantav MP3-CD-mängija

Külastage Philipsit internetis:
http://www.philips.com

Eestikeelne kasutusjuhend

EXP 2540
EXP 2542

JOONISED

ESIMESE
KLASSI
LASERTOODE
Ole vastutustundlik
Austa autoriõiguseid
Toote tehnilised andmed võivad muutuda ilma ette hoiatamata.
Kaubamärgid on Koninklijke Philips Electronics N.V või vastavate omanike omand.
2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Kõik õigused kaitstud.
http://www.philips.com

2

11

AUTORIÕIGUSTE INFORMATSIOON

KIIRE ALUSTAMINE

Autoriõigusega kaitstud materjalidest, kaasa arvatud arvutiprogrammid,
failid, saated ja helisalvestused, lubamatute koopiate tegemine on vastuolus
autoriõigustega ja kriminaalkorras karistatav. Seda seadet ei tohi kasutada
sellel eesmärgil.

VANAST TOOTEST VABANEMINE
Teie toode on disainitud ja toodetud kõrge kvaliteediga materjalidest ja
komponentidest, mida saab ümber töödelda ja taaskasutada.
Kui selline ristiga prügikasti sümbol on toote küljes, siis see tähendab, et
toode on Euroopa Direktiivi 2002 / 96 / EC poolt kaetud.
Palun viige ennast kurssi elektriliste ja elektrooniliste toodete kohalike kokku
kogumise süsteemidega.
Palun käituge vastavalt kohalikele reeglitele ning ärge visake oma vanu
tooteid tavalise olmeprügi hulka. Vanade toodete õige äraviskamine aitab
vältida potentsiaalseid negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimtervisele.

SVARBU!
Kuulamise ohutus: kuulake keskmisel tugevusel. Kõrvaklappide kasutamine
kõrgel helitugevusel võib kahjustada teie kuulmist.
Oluline: Philips garanteerib oma audiomängijate maksimaalse helitugevuse,
nagu on määratud vastavate õiguslike organite poolt, ainult kaasas olevate
originaalmudeli kõrvaklappidega. Juhul, kui see vajab asendamist, siis me
soovitame ühendust võtta edasimüüjaga, et tellida tellida mudel, mis on
originaaliga identne.
Liiklusohutus: Ärge kasutage kõrvaklappe autot juhtides või rattaga sõites,
kuna see võib põhjustada liiklusohtlikku olukorra ja võib olla mitmetes
riikides keelatud. Isegi juhul, kui kõrvaklapid on avatud tüüpi, mis
võimaldavad kuulata välisheli, siis ärge keerake helitugevust liiga tugevaks,
nii et Te ei kuule, mis toimub ümbruskonnas.
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JUHTNUPUD
JUHTNUPUD
JUHTNUPUD
Juhtnupud
JUHTNUPUD
(vaadake�joonist�1)
Juhtnupud
Juhtnupud
OPEN � .....................avab�CD�kaane.
1.
(vaadake�joonist�1)
Juhtnupud

(vaadake�joonist�1)
OPEN �
.....................avab�CD�kaane.
-VOL+
.........................reguleerib�helitugevust
2.
1.
(vaadake�joonist�1)
(vaadake�joonist�1)
1. OPEN � .....................avab�CD�kaane.
-VOL+
.........................reguleerib�helitugevust
2.
....................vajutage�korraks,�et�lülitada
3.
� .....................avab�CD�kaane.
OPEN �
.....................avab�CD�kaane.
1. DBB/ESP
OPEN
1.
2. -VOL+ .........................reguleerib�helitugevust
bassitäiustumissüsteemi�sisse/välja.�Vajutage�ja
DBB/ESP
....................vajutage�korraks,�et�lülitada
3.
-VOL+ .........................reguleerib�helitugevust
.........................reguleerib�helitugevust
2. -VOL+
2.
hoidke�all,�et�lülitada�elektroonilise
3. DBB/ESP ....................vajutage�korraks,�et�lülitada
bassitäiustumissüsteemi�sisse/välja.�Vajutage�ja
katkestamisvastase�kaitse�(ESP)�sisse/välja.
DBB/ESP
....................vajutage�korraks,�et�lülitada
3.
3. DBB/ESP ....................vajutage�korraks,�et�lülitada
bassitäiustumissüsteemi�sisse/välja.�Vajutage�ja
hoidke�all,�et�lülitada�elektroonilise
bassitäiustumissüsteemi�sisse/välja.�Vajutage�ja
bassitäiustumissüsteemi�sisse/välja.�Vajutage�ja
katkestamisvastase�kaitse�(ESP)�sisse/välja.
hoidke�all,�et�lülitada�elektroonilise
þiimide�võimaluste
4. MODE .........................valib�erinevate�taasesitsure
hoidke�all,�et�lülitada�elektroonilise
hoidke�all,�et�lülitada�elektroonilise
katkestamisvastase�kaitse�(ESP)�sisse/välja.
vahel
þiimide�võimaluste
4. MODE .........................valib�erinevate�taasesitsure
katkestamisvastase�kaitse�(ESP)�sisse/välja.
katkestamisvastase�kaitse�(ESP)�sisse/välja.
þiimide�võimaluste
4. MODE .........................valib�erinevate�taasesitsure
vahel
Suundub�tagasi�normaalsesse�taasesitusse
MODE .........................valib�erinevate�taasesitsure
.........................valib�erinevate�taasesitsure
iimide�võimaluste
4. MODE
þþiimide�võimaluste
4.
vahel
Suundub�tagasi�normaalsesse�taasesitusse
vahellugu�taasesitatakse�korduvalt
vahel
Suundub�tagasi�normaalsesse�taasesitusse
kõiki�CD�plaadil�olevaid�lugusid
lugu�taasesitatakse�korduvalt
Suundub�tagasi�normaalsesse�taasesitusse
Suundub�tagasi�normaalsesse�taasesitusse
lugu�taasesitatakse�korduvalt
taasesitatakse�korduvalt
kõiki�CD�plaadil�olevaid�lugusid
lugu�taasesitatakse�korduvalt
lugu�taasesitatakse�korduvalt
kõiki�CD�plaadil�olevaid�lugusid
taasesitatakse�korduvalt
kõiki�CD�plaadil�olevaid�lugusid
kõiki�CD�plaadil�olevaid�lugusid
taasesitatakse�korduvalt
taasesitatakse�10�sekundit
kõiki�CD�plaadil�olevaid�lugusid
taasesitatakse�korduvalt
taasesitatakse�korduvalt
taasesitatakse�10�sekundit
kõiki�CD�plaadil�olevaid�lugusid
kõiki�CD�plaadil�olevaid�lugusid�esitatakse
kõiki�CD�plaadil�olevaid�lugusid
kõiki�CD�plaadil�olevaid�lugusid
taasesitatakse�10�sekundit
juhujärjestuses,�kuni�kõik�plaadil�olevad�lood
kõiki�CD�plaadil�olevaid�lugusid�esitatakse
taasesitatakse�10�sekundit
taasesitatakse�10�sekundit
on�üks�kord�ette�mängitud.
juhujärjestuses,�kuni�kõik�plaadil�olevad�lood
kõiki�CD�plaadil�olevaid�lugusid�esitatakse
kõiki�CD�plaadil�olevaid�lugusid�esitatakse
kõiki�CD�plaadil�olevaid�lugusid�esitatakse
juhujärjestuses,�kuni�kõik�plaadil�olevad�lood
5. �/�LINE�OUT..............3,5�mm�kõrvaklappide�pesa�(kõrvaklapid
on�üks�kord�ette�mängitud.
juhujärjestuses,�kuni�kõik�plaadil�olevad�lood
juhujärjestuses,�kuni�kõik�plaadil�olevad�lood
on�üks�kord�ette�mängitud.
Ay3806)
5. �/�LINE�OUT..............3,5�mm�kõrvaklappide�pesa�(kõrvaklapid
on�üks�kord�ette�mängitud.
on�üks�kord�ette�mängitud.
�/�LINE�OUT
..............3,5�mm�kõrvaklappide�pesa�(kõrvaklapid
5. HOLD
..........................lukustab�kõik�nupud
6.
Ay3806)
�/�LINE�OUT
/�LINE�OUT..............3,5�mm�kõrvaklappide�pesa�(kõrvaklapid
..............3,5�mm�kõrvaklappide�pesa�(kõrvaklapid
5. �
5.
Ay3806)
HOLD............................lülitab�funktsiooni�HOLD�välja
..........................lukustab�kõik�nupud
6. OFF
Ay3806)
Ay3806)
6. HOLD..........................lukustab�kõik�nupud
7.
OFF
HOLD............................lülitab�funktsiooni�HOLD�välja
..........................lukustab�kõik�nupud
6. LCD�ekraan
HOLD
..........................lukustab�kõik�nupud
6.
OFF ............................lülitab�funktsiooni�HOLD�välja
LCD�ekraan
7.
� �..................ainult�MP3�puhul:�hüppab�järgmisele�/�eelmisele
8. MP3
OFF ............................lülitab�funktsiooni�HOLD�välja
............................lülitab�funktsiooni�HOLD�välja
OFF
7. LCD�ekraan
albumile
� �..................ainult�MP3�puhul:�hüppab�järgmisele�/�eelmisele
MP3
8.
LCD�ekraan
7.
7. LCD�ekraan
� �..................ainult�MP3�puhul:�hüppab�järgmisele�/�eelmisele
MP3............................lülitab�mängija�sisse,�alustab�CD�taasesitust�või
8. �
9.
albumile
��
�..................ainult�MP3�puhul:�hüppab�järgmisele�/�eelmisele
MP3 �
..................ainult�MP3�puhul:�hüppab�järgmisele�/�eelmisele
8. MP3
8.
albumile
paneb�selle�pausile
9. � ............................lülitab�mängija�sisse,�alustab�CD�taasesitust�või
albumile
albumile
�
............................lülitab�mängija�sisse,�alustab�CD�taasesitust�või
9. �
...............................lõpetab�CD�taasesituse,�lülitab�seadme�välja
10.
paneb�selle�pausile
�
............................lülitab�mängija�sisse,�alustab�CD�taasesitust�või
9.
9. � ............................lülitab�mängija�sisse,�alustab�CD�taasesitust�või
paneb�selle�pausile
�
...............................lõpetab�CD�taasesituse,�lülitab�seadme�välja
11.
10. � ............................jätab�loo�vahele�ja�otsib�lugusid�tagasisuunas
paneb�selle�pausile
paneb�selle�pausile
10. � ...............................lõpetab�CD�taasesituse,�lülitab�seadme�välja
�
............................jätab�loo�vahele�ja�otsib�lugusid�tagasisuunas
11.
............................jätab�loo�vahele�ja�otsib�lugusid�edasisuunas
12.
� ...............................lõpetab�CD�taasesituse,�lülitab�seadme�välja
...............................lõpetab�CD�taasesituse,�lülitab�seadme�välja
10. �
10.
11. � ............................jätab�loo�vahele�ja�otsib�lugusid�tagasisuunas
4.5/450�mA�DC
..........välise�vooluadapteri�pistikupesa�(AY3162�ei�ole
13.
�
............................jätab�loo�vahele�ja�otsib�lugusid�edasisuunas
12.
............................jätab�loo�vahele�ja�otsib�lugusid�tagasisuunas
11.
11. � ............................jätab�loo�vahele�ja�otsib�lugusid�tagasisuunas
12. � ............................jätab�loo�vahele�ja�otsib�lugusid�edasisuunas
kaasas)
4.5/450�mA�DC
..........välise�vooluadapteri�pistikupesa�(AY3162�ei�ole
13.
� ............................jätab�loo�vahele�ja�otsib�lugusid�edasisuunas
............................jätab�loo�vahele�ja�otsib�lugusid�edasisuunas
12. �
12.
13. 4.5/450�mA�DC ..........välise�vooluadapteri�pistikupesa�(AY3162�ei�ole
kaasas)
4.5/450�mA�DC ..........välise�vooluadapteri�pistikupesa�(AY3162�ei�ole
..........välise�vooluadapteri�pistikupesa�(AY3162�ei�ole
13. 4.5/450�mA�DC
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PROBLEEMIDE�LAHENDAMINE
PROBLEEMIDE�LAHENDAMINE
PROBLEEMIDE�LAHENDAMINE
Heli�puudub�või�on�halva�kvaliteediga
PROBLEEMIDE�LAHENDAMINE

�
CD-RW�(CD-R)�plaat�ei�ole�korralikult�salvestatud.�Kasutage�oma�CDHeli�puudub�või�on�halva�kvaliteediga
Heli�puudub�või�on�halva�kvaliteediga
� salvestajal�lõpetamise�funktsiooni.
CD-RW�(CD-R)�plaat�ei�ole�korralikult�salvestatud.�Kasutage�oma�CDHeli�puudub�või�on�halva�kvaliteediga
� Esitus�on�peatatud�(paus).�Vajutage
�.
CD-RW�(CD-R)�plaat�ei�ole�korralikult�salvestatud.�Kasutage�oma�CDsalvestajal�lõpetamise�funktsiooni.
� CD-RW�(CD-R)�plaat�ei�ole�korralikult�salvestatud.�Kasutage�oma�CDCD-RW�(CD-R)�plaat�ei�ole�korralikult�salvestatud.�Kasutage�oma�CD�
salvestajal�lõpetamise�funktsiooni.
� Lahtised,�valed�või�mustad�ühendused.�Kontrollige�ja�puhastage
Esitus�on�peatatud�(paus).�Vajutage
salvestajal�lõpetamise�funktsiooni. �.
salvestajal�lõpetamise�funktsiooni.
� ühendusi.
Esitus�on�peatatud�(paus).�Vajutage �.
�
Lahtised,�valed�või�mustad�ühendused.�Kontrollige�ja�puhastage
Esitus�on�peatatud�(paus).�Vajutage �
�..
� Esitus�on�peatatud�(paus).�Vajutage
� Helitugevus�ei�pruugi�olla�õigesti�reguleeritud.�Reguleerige�helitugevust.
ühendusi.
Lahtised,�valed�või�mustad�ühendused.�Kontrollige�ja�puhastage
� Lahtised,�valed�või�mustad�ühendused.�Kontrollige�ja�puhastage
Lahtised,�valed�või�mustad�ühendused.�Kontrollige�ja�puhastage
�
ühendusi.
� Tugevad�magnetväljad.�Kontrollige�seadme�asukohta�ja�ühendusi.
Helitugevus�ei�pruugi�olla�õigesti�reguleeritud.�Reguleerige�helitugevust.
ühendusi.
ühendusi.
� Samuti�hoidke�mängijat�eemal�mobiiltelefonidest.
Helitugevus�ei�pruugi�olla�õigesti�reguleeritud.�Reguleerige�helitugevust.
�
Tugevad�magnetväljad.�Kontrollige�seadme�asukohta�ja�ühendusi.
� Helitugevus�ei�pruugi�olla�õigesti�reguleeritud.�Reguleerige�helitugevust.
Helitugevus�ei�pruugi�olla�õigesti�reguleeritud.�Reguleerige�helitugevust.
�
� Autovarutuse�kasutamisel�kontrollige,�et�kassetiadapter�on�sisestatud
Tugevad�magnetväljad.�Kontrollige�seadme�asukohta�ja�ühendusi.
Samuti�hoidke�mängijat�eemal�mobiiltelefonidest.
�
Tugevad�magnetväljad.�Kontrollige�seadme�asukohta�ja�ühendusi.
� korralikult,�et�kassetimängija�esitamise�pool�on�õige�(vajutage�vajadusel
Tugevad�magnetväljad.�Kontrollige�seadme�asukohta�ja�ühendusi.
Samuti�hoidke�mängijat�eemal�mobiiltelefonidest.
Autovarutuse�kasutamisel�kontrollige,�et�kassetiadapter�on�sisestatud
� Samuti�hoidke�mängijat�eemal�mobiiltelefonidest.
Samuti�hoidke�mängijat�eemal�mobiiltelefonidest.
poole�vahetamise�nuppu),�ja�et�sigaretisüütaja�pesa�on�puhas.
� korralikult,�et�kassetimängija�esitamise�pool�on�õige�(vajutage�vajadusel
Autovarutuse�kasutamisel�kontrollige,�et�kassetiadapter�on�sisestatud
Võimaldage�aega�kohanemaks�temperatuuri�muutustega.
�
Autovarutuse�kasutamisel�kontrollige,�et�kassetiadapter�on�sisestatud
� Autovarutuse�kasutamisel�kontrollige,�et�kassetiadapter�on�sisestatud
korralikult,�et�kassetimängija�esitamise�pool�on�õige�(vajutage�vajadusel
poole�vahetamise�nuppu),�ja�et�sigaretisüütaja�pesa�on�puhas.
korralikult,�et�kassetimängija�esitamise�pool�on�õige�(vajutage�vajadusel
korralikult,�et�kassetimängija�esitamise�pool�on�õige�(vajutage�vajadusel
Võimaldage�aega�kohanemaks�temperatuuri�muutustega.
poole�vahetamise�nuppu),�ja�et�sigaretisüütaja�pesa�on�puhas.
poole�vahetamise�nuppu),�ja�et�sigaretisüütaja�pesa�on�puhas.
poole�vahetamise�nuppu),�ja�et�sigaretisüütaja�pesa�on�puhas.
Võimaldage�aega�kohanemaks�temperatuuri�muutustega.
Võimaldage�aega�kohanemaks�temperatuuri�muutustega.
Võimaldage�aega�kohanemaks�temperatuuri�muutustega.

ETTEVAATUST!
�
Nuppude�või�teiste�toimingute�kasutamine,�mida�ei�ole�kirjeldatud
ETTEVAATUST!
siin,�võib�lõppeda�ohtliku�kiirguse�saamise�või�muu�ohtliku
ETTEVAATUST!
� toiminguga.
Nuppude�või�teiste�toimingute�kasutamine,�mida�ei�ole�kirjeldatud
ETTEVAATUST!
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

siin,�võib�lõppeda�ohtliku�kiirguse�saamise�või�muu�ohtliku
Nuppude�või�teiste�toimingute�kasutamine,�mida�ei�ole�kirjeldatud
Seadet�ei�tohi�asetada�tilkuvate�või�pritsivate�esemete�lähedusse.
Nuppude�või�teiste�toimingute�kasutamine,�mida�ei�ole�kirjeldatud
Nuppude�või�teiste�toimingute�kasutamine,�mida�ei�ole�kirjeldatud
siin,�võib�lõppeda�ohtliku�kiirguse�saamise�või�muu�ohtliku
toiminguga.
siin,�võib�lõppeda�ohtliku�kiirguse�saamise�või�muu�ohtliku
siin,�võib�lõppeda�ohtliku�kiirguse�saamise�või�muu�ohtliku
Ärge�asetage�seadmele�ohtlikke�esemeid�(nagu�näiteks�vedelikega
toiminguga.
Seadet�ei�tohi�asetada�tilkuvate�või�pritsivate�esemete�lähedusse.
toiminguga.
toiminguga.
täidetud�asjad,�süüdatud�küünlad).
Seadet�ei�tohi�asetada�tilkuvate�või�pritsivate�esemete�lähedusse.
Ärge�asetage�seadmele�ohtlikke�esemeid�(nagu�näiteks�vedelikega
Seadet�ei�tohi�asetada�tilkuvate�või�pritsivate�esemete�lähedusse.
Seadet�ei�tohi�asetada�tilkuvate�või�pritsivate�esemete�lähedusse.
täidetud�asjad,�süüdatud�küünlad).
Ärge�asetage�seadmele�ohtlikke�esemeid�(nagu�näiteks�vedelikega
Ärge�asetage�seadmele�ohtlikke�esemeid�(nagu�näiteks�vedelikega
Ärge�asetage�seadmele�ohtlikke�esemeid�(nagu�näiteks�vedelikega
täidetud�asjad,�süüdatud�küünlad).
täidetud�asjad,�süüdatud�küünlad).
täidetud�asjad,�süüdatud�küünlad).
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See�seade�vastab�Euroopa�Liidu�raadiosageduste�tingimustele.
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seda�tehes�tühistate�te�seadme�garantii.�Kui�seadme�toimimises�esineb�viga,
vaadake�esmalt�alljärgnevaid�punkte.�Kui�järgnevad�punktid�ei�aita�viga
PROBLEEMIDE�LAHENDAMINE
kõrvaldada,�pöörduge�oma�edasimüüja�poole�või�hoolduskeskusesse.

PROBLEEMIDE�LAHENDAMINE

PROBLEEMIDE�LAHENDAMINE
HOIATUS:
Mitte�mingil�juhul�ei�tohi�üritada�seadet�ise�parandada,�kuna

CD-mängijal�pole�voolu�või�esitus�ei�alga

seda�tehes�tühistate�te�seadme�garantii.�Kui�seadme�toimimises�esineb�viga,
HOIATUS: Mitte�mingil�juhul�ei�tohi�üritada�seadet�ise�parandada,�kuna
�
vaadake�esmalt�alljärgnevaid�punkte.�Kui�järgnevad�punktid�ei�aita�viga
Veenduge�et�patareid�ei�oleks�tühjad,�et�need�oleksid�õigesti�sisestatud
HOIATUS:
Mitte�mingil�juhul�ei�tohi�üritada�seadet�ise�parandada,�kuna
seda�tehes�tühistate�te�seadme�garantii.�Kui�seadme�toimimises�esineb�viga,
kõrvaldada,�pöörduge�oma�edasimüüja�poole�või�hoolduskeskusesse.
ja�et�klemmid�oleksid�puhtad.
vaadake�esmalt�alljärgnevaid�punkte.�Kui�järgnevad�punktid�ei�aita�viga
seda�tehes�tühistate�te�seadme�garantii.�Kui�seadme�toimimises�esineb�viga,
�
kõrvaldada,�pöörduge�oma�edasimüüja�poole�või�hoolduskeskusesse.
Adapter�võib�olla�lõdvalt�ühendatud�või�võib�ühendus�olla�lahti.
vaadake�esmalt�alljärgnevaid�punkte.�Kui�järgnevad�punktid�ei�aita�viga
Ühendage�adapter�kindlalt.
kõrvaldada,�pöörduge�oma�edasimüüja�poole�või�hoolduskeskusesse.

CD-mängijal�pole�voolu�või�esitus�ei�alga

� Autovarustuse�kasutamisel�kontrollige,�et�autol�oleks�süüde�sisse
� Veenduge�et�patareid�ei�oleks�tühjad,�et�need�oleksid�õigesti�sisestatud
CD-mängijal�pole�voolu�või�esitus�ei�alga
lülitatud.
CD-mängijal�pole�voolu�või�esitus�ei�alga
ja�et�klemmid�oleksid�puhtad.
� Veenduge�et�patareid�ei�oleks�tühjad,�et�need�oleksid�õigesti�sisestatud
Err
Kuvatakse�kiri
� ja�et�klemmid�oleksid�puhtad.
Adapter�võib�olla�lõdvalt�ühendatud�või�võib�ühendus�olla�lahti.
Veenduge�et�patareid�ei�oleks�tühjad,�et�need�oleksid�õigesti�sisestatud
Ühendage�adapter�kindlalt.
ja�et�klemmid�oleksid�puhtad.
�
� Kontrollige,�et�CD�oleks�puhas�ja�õigesti�sisestatud�(kirjadega�pool
Adapter�võib�olla�lõdvalt�ühendatud�või�võib�ühendus�olla�lahti.
� üleval).
Autovarustuse�kasutamisel�kontrollige,�et�autol�oleks�süüde�sisse
Ühendage�adapter�kindlalt.
Adapter�võib�olla�lõdvalt�ühendatud�või�võib�ühendus�olla�lahti.
lülitatud.
Ühendage�adapter�kindlalt.
�
� Kui�lääts�on�muutunud�uduseks,�oodake�mõned�minutid�kuni�see
Autovarustuse�kasutamisel�kontrollige,�et�autol�oleks�süüde�sisse
selgineb.
�
lülitatud.
Autovarustuse�kasutamisel�kontrollige,�et�autol�oleks�süüde�sisse
Err
Kuvatakse�kiri
lülitatud.
Ilmub�kiri�Hold�ja/või�juhtnuppude�vajutamisele�ei�järgne
� Kontrollige,�et�CD�oleks�puhas�ja�õigesti�sisestatud�(kirjadega�pool
Err
Kuvatakse�kiri
midagi
Err
Kuvatakse�kiri
üleval).
� Kontrollige,�et�CD�oleks�puhas�ja�õigesti�sisestatud�(kirjadega�pool
� Kui�funktsioon�HOLD�on�sisse�lülitatud,�siis�lülitage�see�välja.
Kui�lääts�on�muutunud�uduseks,�oodake�mõned�minutid�kuni�see
üleval).
Kontrollige,�et�CD�oleks�puhas�ja�õigesti�sisestatud�(kirjadega�pool
selgineb.
üleval).
� Elektrostaatiline�probleem.�Eemaldage�patareid�või�ühendage�seade
Kui�lääts�on�muutunud�uduseks,�oodake�mõned�minutid�kuni�see
�
vooluvõrgust�mõneks�sekundiks�välja.
selgineb.
Kui�lääts�on�muutunud�uduseks,�oodake�mõned�minutid�kuni�see
Ilmub�kiri�Hold�ja/või�juhtnuppude�vajutamisele�ei�järgne
selgineb.

midagi
Muusikafaile�ei�esitata
Ilmub�kiri�Hold�ja/või�juhtnuppude�vajutamisele�ei�järgne
Ilmub�kiri�Hold�ja/või�juhtnuppude�vajutamisele�ei�järgne
� Kontrollige,�kas�MP3�lugude�failinimed�lõpevad�faililaiendiga�.mp3.
midagi
Kui�funktsioon�HOLD�on�sisse�lülitatud,�siis�lülitage�see�välja.
�
midagi
� Kui�funktsioon�HOLD�on�sisse�lülitatud,�siis�lülitage�see�välja.
Elektrostaatiline�probleem.�Eemaldage�patareid�või�ühendage�seade
MP3�CD�plaadil�puuduvad�mõned�kataloogid
� Kui�funktsioon�HOLD�on�sisse�lülitatud,�siis�lülitage�see�välja.
vooluvõrgust�mõneks�sekundiks�välja.

� Elektrostaatiline�probleem.�Eemaldage�patareid�või�ühendage�seade
�
Kontrollige,�et�kogufailide�ja�albumite�arv�ei�ületa�tele�MP3�CD�plaadil
�
vooluvõrgust�mõneks�sekundiks�välja.
Elektrostaatiline�probleem.�Eemaldage�patareid�või�ühendage�seade
Muusikafaile�ei�esitata
999.
vooluvõrgust�mõneks�sekundiks�välja.
� Kuvatakse�ainult�MP3�failidega�katalooge.
Muusikafaile�ei�esitata
Kontrollige,�kas�MP3�lugude�failinimed�lõpevad�faililaiendiga�.mp3.
�
Muusikafaile�ei�esitata
�
Kontrollige,�kas�MP3�lugude�failinimed�lõpevad�faililaiendiga�.mp3.
MP3�CD�plaadil�puuduvad�mõned�kataloogid
CD�jätab�lugusid�vahele
� Kontrollige,�kas�MP3�lugude�failinimed�lõpevad�faililaiendiga�.mp3.
� CD�on�kahjustunud�või�määrdunud.�Asendage�CD�uuega�või�puhastage
MP3�CD�plaadil�puuduvad�mõned�kataloogid
Kontrollige,�et�kogufailide�ja�albumite�arv�ei�ületa�tele�MP3�CD�plaadil
�
MP3�CD�plaadil�puuduvad�mõned�kataloogid
999.
see.
� Kontrollige,�et�kogufailide�ja�albumite�arv�ei�ületa�tele�MP3�CD�plaadil
�
Kuvatakse�ainult�MP3�failidega�katalooge.
999.
Kontrollige,�et�kogufailide�ja�albumite�arv�ei�ületa�tele�MP3�CD�plaadil
� SHUFFLE�on�aktiveeritud.�Lülitage�see�välja.
999.
�
Kuvatakse�ainult�MP3�failidega�katalooge.
CD�jätab�lugusid�vahele
Muusika�on�hüplik�MP3�lugude�esitamise�ajal
� Kuvatakse�ainult�MP3�failidega�katalooge.
� Esitage�muusikafaili�arvutis.�Kui�probleem�on�püsiv,�siis�enkodeerige
CD�jätab�lugusid�vahele
CD�on�kahjustunud�või�määrdunud.�Asendage�CD�uuega�või�puhastage
�
CD�jätab�lugusid�vahele
see.
muusikalugu�uuesti�ja�tehke�uus�CD.
� CD�on�kahjustunud�või�määrdunud.�Asendage�CD�uuega�või�puhastage
� see.
SHUFFLE�on�aktiveeritud.�Lülitage�see�välja.
CD�on�kahjustunud�või�määrdunud.�Asendage�CD�uuega�või�puhastage
see.
�
SHUFFLE�on�aktiveeritud.�Lülitage�see�välja.
Muusika�on�hüplik�MP3�lugude�esitamise�ajal
� SHUFFLE�on�aktiveeritud.�Lülitage�see�välja.
� Esitage�muusikafaili�arvutis.�Kui�probleem�on�püsiv,�siis�enkodeerige
Muusika�on�hüplik�MP3�lugude�esitamise�ajal
Muusika�on�hüplik�MP3�lugude�esitamise�ajal
muusikalugu�uuesti�ja�tehke�uus�CD.
� Esitage�muusikafaili�arvutis.�Kui�probleem�on�püsiv,�siis�enkodeerige
� muusikalugu�uuesti�ja�tehke�uus�CD.
Esitage�muusikafaili�arvutis.�Kui�probleem�on�püsiv,�siis�enkodeerige
8
muusikalugu�uuesti�ja�tehke�uus�CD.

(vaadake�joonist�2)

Loo�number
1. JUHTNUPUD�/�ÜLDINE�INFORMATSIOON
Nupud�on�lukustatud
2. JUHTNUPUD�/�ÜLDINE�INFORMATSIOON

JUHTNUPUD�/�ÜLDINE�INFORMATSIOON

LCD�ekra
an
Elektroonilise�katkestamisvastase�kaitse�(ESP)�(45�sekundit)
3.
(vaadake�joonist�2)
LCD�ekra
a
n
4. Bassitäiustumissüsteem

LCD�ekra
an
1. Loo�number
(vaadake�joonist�2)
Patarei�on�tühi
5.
(vaadake�joonist�2)
Nupud�on�lukustatud
2. Loo�number
1.
Mp3�indikaator
6.
1. Loo�number
Elektroonilise�katkestamisvastase�kaitse�(ESP)�(45�sekundit)
3. Nupud�on�lukustatud
2.
Korda�ühte�lugu�/�korda�kõiki�lugusid
7.
2. Nupud�on�lukustatud
Bassitäiustumissüsteem
4. Elektroonilise�katkestamisvastase�kaitse�(ESP)�(45�sekundit)
3.
8. Lugude�tutvustamine
3. Elektroonilise�katkestamisvastase�kaitse�(ESP)�(45�sekundit)
Patarei�on�tühi
5. Bassitäiustumissüsteem
4.
Lugude�juhujärjestuses�esitus
9.
4. Bassitäiustumissüsteem
Mp3�indikaator
6. Patarei�on�tühi
5.
10. MP3�albumi�number�(kuvage�albumi�number�vajutades�nupule MP3 �
5. /Patarei�on�tühi
�
Korda�ühte�lugu�/�korda�kõiki�lugusid
7. Mp3�indikaator
6.
Mp3�indikaator
6. Esitusaeg
11.
Lugude�tutvustamine
8. Korda�ühte�lugu�/�korda�kõiki�lugusid
7.
7. Korda�ühte�lugu�/�korda�kõiki�lugusid
Lugude�juhujärjestuses�esitus
9. Lugude�tutvustamine
8.
8. Lugude�tutvustamine
MP3�albumi�number�(kuvage�albumi�number�vajutades�nupule MP3 �
10. Lugude�juhujärjestuses�esitus
9.
PATAREID�(ei�ole�kaasas)
/�
9. Lugude�juhujärjestuses�esitus
MP3 �
MP3�albumi�number�(kuvage�albumi�number�vajutades�nupule
10.
Te�saate�kasutada�selle�mängijaga�järgmisi�patareisid:
Esitusaeg
11. /MP3�albumi�number�(kuvage�albumi�number�vajutades�nupule
�
MP3 �
10.
� tavalised�patareid�tüübiga
LR6��UM3
,
või AA (soovituslikult�Philipsi
/�
Esitusaeg
11. omad)�või
11. Esitusaeg
�
alkaline�patareid�tüübiga LR6��UM3
,
või AA (soovituslikult�Philipsi�omad)
PATAREID�(ei�ole�kaasas)
Te�saate�kasutada�selle�mängijaga�järgmisi�patareisid:
PATAREID�(ei�ole�kaasas)
PATAREID�(ei�ole�kaasas)
�ETTEVAATUST
tavalised�patareid�tüübiga LR6��UM3
,
või AA (soovituslikult�Philipsi
Te�saate�kasutada�selle�mängijaga�järgmisi�patareisid:

omad)�või
Te�saate�kasutada�selle�mängijaga�järgmisi�patareisid:
�tavalised�patareid�tüübiga
Patareid�sisaldavad�keemilisi�ühendeid,�seega�tuleb�neist�lahti�saada
�
LR6��UM3
,
või AA (soovituslikult�Philipsi
keskkonnasõbralikult. LR6��UM3
� omad)�või
alkaline�patareid�tüübiga
,,
või
tavalised�patareid�tüübiga
LR6��UM3
võiAA
AA(soovituslikult�Philipsi�omad)
(soovituslikult�Philipsi
omad)�või
Plahvatuse�oht,�kui�patareid�on�sisestatud�ebakorrektselt.�Asendage
��alkaline�patareid�tüübiga
LR6��UM3
,
või AA (soovituslikult�Philipsi�omad)
patareid�ainult�samatüübilistega.
� alkaline�patareid�tüübiga
LR6��UM3
,
või AA (soovituslikult�Philipsi�omad)
ETTEVAATUST
� Patareide�vale�kasutamine�võib�lõppeda�elektrolüüdi�lekkimise�ja
� patareipesa�korrodeerumisega�ning�põhjustada�patareide�lõhkemist.
Patareid�sisaldavad�keemilisi�ühendeid,�seega�tuleb�neist�lahti�saada
ETTEVAATUST
keskkonnasõbralikult.
ETTEVAATUST
�
Vanu�ja�uusi�ning�erinevat�tüüpi�patareisid�mitte�koos�kasutada.
� Patareid�sisaldavad�keemilisi�ühendeid,�seega�tuleb�neist�lahti�saada
Plahvatuse�oht,�kui�patareid�on�sisestatud�ebakorrektselt.�Asendage
�
Eemaldage�patareid,�kui�need�on�tühjad�või�mängijat�ei�kasutata
� keskkonnasõbralikult.
Patareid�sisaldavad�keemilisi�ühendeid,�seega�tuleb�neist�lahti�saada
patareid�ainult�samatüübilistega.
pikka�aega.
keskkonnasõbralikult.
� Plahvatuse�oht,�kui�patareid�on�sisestatud�ebakorrektselt.�Asendage
�
Patareide�vale�kasutamine�võib�lõppeda�elektrolüüdi�lekkimise�ja
� patareid�ainult�samatüübilistega.
Plahvatuse�oht,�kui�patareid�on�sisestatud�ebakorrektselt.�Asendage
patareipesa�korrodeerumisega�ning�põhjustada�patareide�lõhkemist.
patareid�ainult�samatüübilistega.
� Patareide�vale�kasutamine�võib�lõppeda�elektrolüüdi�lekkimise�ja
� patareipesa�korrodeerumisega�ning�põhjustada�patareide�lõhkemist.
Vanu�ja�uusi�ning�erinevat�tüüpi�patareisid�mitte�koos�kasutada.
�
Patareide�vale�kasutamine�võib�lõppeda�elektrolüüdi�lekkimise�ja
� Vanu�ja�uusi�ning�erinevat�tüüpi�patareisid�mitte�koos�kasutada.
Eemaldage�patareid,�kui�need�on�tühjad�või�mängijat�ei�kasutata
patareipesa�korrodeerumisega�ning�põhjustada�patareide�lõhkemist.
�
pikka�aega.
� Eemaldage�patareid,�kui�need�on�tühjad�või�mängijat�ei�kasutata
Vanu�ja�uusi�ning�erinevat�tüüpi�patareisid�mitte�koos�kasutada.
�
� pikka�aega.
Eemaldage�patareid,�kui�need�on�tühjad�või�mängijat�ei�kasutata
pikka�aega.
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CD TAASESITAMINE / ÜLDINE INFORMATSIOON
Taasesitamise kohta
! Kui taasesitatakse taaskirjutatavat CD-RW plaati, siis pange tähele, et
pärast nupu ] vajutamist võtab 3-15 sekundit aega, et heli esitus
algaks.
! Taasesitamine lõpeb, kui avatakse CD kaas.
! Kui loetakse CD plaati, siis ekraanil vilgub kiri Read.

MP3
Muusika kokkupakkimise tehnoloogia MP3 (MPEG Audio Layer 1) vähendab
tunduvalt audio CD digitaalsete andmete hulka, säilitades samas CD
kvaliteediga heli.
! MP3 failide saamine: te võite kas tõmmata alla legaalseid muusikafaile
internetist oma arvuti kõvakettale või luua selliseid faile ise oma arvutis
olevatest audio CD failidest, kasutades selleks vastavat tarkvara. (MP3failide jaoks soovitatakse vähemalt 128kbps).
! MP3 CD loomine: kirjutage muusikafailid oma arvuti kõvakettalt CDRile või CDRW-le kasutades oma CD-kirjutajat.

Kasulik vihje:

CD mängija ja CD käsitlemine
! Ärge puudutage CD-mängija läätse (A).
! Ärge laske seadmel, patareidel või CD-del kokku puutuda niiskuse,
vihma, liiva lõi liigse kuumusega (mis võib olla põhjustatud näiteks
kütteseadmetest või otsesest päikesevalgusest).
! CD-mängijat võib puhastada pehme kergelt niisutatud villavaba lapiga.
Ärge kasutage puhastusvahendeid, kuna neil võivad olla söövitavad
tagajärjed.
! CD puhastamiseks kasutage pehmet villavaba lappi ja pühkige sirgelt
keskosast ääre poole. Puhastusvahend võib CD-d kahjustada! Ärge
kunagi kirjutage ega kleepige midagi CD pinnale.
! Seadme kiirel viimisel külmast sooja keskkonda võib lääts muutuda
uduseks. Sellisel juhul ei ole CD mängimine võimalik. Jätke CD-mängija
sooja keskkonda kuni niiskus on aurustunud.
! Sisse lülitatud mobiiltelefonid CD-mängija läheduses võivad põhjustada
häireid seadme töös.

0 Tehke kindlaks, et MP3 failide nimed lõppevad .mp3
0 Muusikafailide ja albumite koguhulk on umbes 999 (tavalise
failipikkusega 20 tähemärki).
0 Failinimede pikkus mõjutab taasesitavate lugude arvu. Lühemate
failinimedega on võimalik plaadile rohkem faile kirjutada.

KESKKONNAINFORMATSIOON
! Igasuguste üleliigsete pakkematerjalide kasutamisest on hoidutud.
Oleme teinud kõik endast oleneva, et pakendit oleks võimalik eraldada
kaheks erinevaks materjaliks: papiks (karp) ja polüetüleeniks (kotid,
kaitsev õhuline ümbrus).
! Teie komplekt koosneb materjalidest, mida on võimalik uuesti kasutada
selleks spetsialiseerunud ettevõtte poolt. Järgige kohalikke
regulatsioone pakkematerjalide, vanade patareide ja vanade seadmete
käsitsemise kohta.

! Vältige seadme pillamist, kuna see võib põhjustada kahjustusi.
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