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1. Ohutus
Lugege kõik juhendid läbi ning tehke need endale
selgeks enne, kui hakkate seadet kasutama. Garantii
ei kehti, kui seade saab kahjustatud instruktsioonide
mitte järgimise tõttu.

Vigastuse või seadme kahjustumise oht!
Sellele tootele ei tohi pritsida või tilgutada vett.

H

Ärge asetage seadmele ohuallikaid (nt.
vedelikuga täidetud anumaid, süüdatud
küünlaid).

H

Elektrilöögi või tulekahju oht!
H

H

H

H

H

H

Toode ei tohi puutuda kokku vihma ega veega.
Ärge kunagi asetage seadme lähedusse
vedelikuanumaid, näiteks vaase. Kui toote peale
või sisse satub vedelikke, eemaldage seade
kohe seinakontaktist. Võtke ühendust Philipsi
kasutajatoega ja laske seadet enne selle
kasutamist kontrollida.
Ärge kunagi asetage toodet lahtise tule või
muude soojusallikate lähedusse, sealhulgas
otsese päikesevalguse kätte.
Ärge kunagi asetage esemeid seadme
ventilatsiooniavadesse või muudesse
avaustesse.
Kohtades, kus seadme lahti ühendamiseks on
kasutatud pikendusjuhet, peab see jääma vabalt
ligipääsetavaks.
Ühendage seade enne äikesetormi
seinakontaktist lahti.
Eemaldage toitejuhe seinakontaktist alati
pistikust, mitte aga juhtmest tõmmates.

Ärge kunagi asetage toodet ega teisi objekte
voolujuhtmele või teistele elektroonilistele
seadmetele.

H

Kui toodet transporditakse madalamal
temperatuuril kui 5°C, siis pakkige see lahti ja
oodake, kuni seadme temperatuur ühtlustub
toatemperatuuriga, enne kui selle seinakontakti
ühendate.

H

Ülekuumenemise oht!
Ärge paigaldage seadet kinnisesse kohta. Jätke
alati seadme ümber ventilatsiooniks vähemalt
10 cm vaba ruumi.

H

Veenduge, et kardinad või muud esemed ei kata
kunagi seadme ventilatsiooniavasid.

H

Märkus
H

Seadme pinge ja sagedus on kirjutatud
seadme taha. Seadme mudeli number ja
seerianumber on kirjutatud seadme alla.

Lühise või tulekahju oht!
H

H

H

Enne toote vooluvõrku ühendamist kontrollige,
et voolunäitajad oleksid vastavuses näitajatega,
mis on trükitud toote taha või alla. Ärge kunagi
ühendage toodet vooluvõrku, kui pinge on
erinev.
Ärge pritsige seadmele vett, ärge jätke seda
vihma kätte ega asetage seda liigse kuumuse
(kaasa arvatud otsese päikesevalguse) kätte.
Ärge avaldage voolupistikule liigset survet.
Lahtised voolupistikud võivad põhjustada lühist
või tulekahju.
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2. Mis kuulub varustusse?

3. Vooluvõrku ühendamine

Kontrollige üle ja tuvastage, kas varustusega on
kaasas järgmised asjad:

Ühendage voolupistik seinakontakti.
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4. Sisse lülitamine

5. Helitugevuse
reguleerimine
H

H

Helitugevuse suurendamiseks keerake vasakut
nuppu päripäeva.
Helitugevuse vähendamiseks keerake vasakut
nuppu vastupäeva.

Keerake vasakut nuppu päripäeva, kuni kuulete
klõpsu.
H

Seadme välja lülitamiseks keerake vasakut
nuppu vastupäeva, kuni kuulete klõpsu.
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6. Raadiojaamade
kuulamine
Märkus

7. Välise heliseadme
kuulamine
Selle seadme kaudu on teil võimalik kuulata välist
heliseadet nagu näiteks MP3-mängijat.

Parima vastuvõtu saavutamiseks
pikendage antenn täielikult, muutke selle
asukohta või ühendage välisantenn.

H

1. Ühendage heli sisendkaabli (3,5mm) mõlemad
otsad:
H

H

seadme tagapaneelil asuva AUDIO IN
pesaga, ja
välise heliseadme kõrvaklappide pesaga.

2. Taasesitage heli välise seadmega (vaadake
seadme kasutusjuhendit).
1. Vajutage alla nupp FM/MW, et lülitada raadio
laineala MW peale.
H

Selleks, et lülitada raadio laineala FM peale,
vajutage uuesti nupule FM/MW, et see
vabastada.

2. Sageduse muutmiseks keerake paremat nuppu
päripäeva või vastupäeva.
9 Punane LED riba tähistab praegust
sagedust.
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Märkus
H

Kui te soovite kuulata raadiot, eemaldage
heli sisendkaabel seadme küljest.

8. Probleemide lahendamine
Hoiatus
H

Ärge kunagi eemaldage seadme kesta.

Seade ei reageeri
H

H

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/support). Kui te võtate Philipsiga
ühendust, veenduge, et teie seade on lähedal ja et te
teate seadme mudelit ja seerianumbrit.

Veenduge, et vooluvõrgus on elekter olemas.
Lülitage seade välja ning lülitage seejärel uuesti
sisse.

Raadiovastuvõtt on halb
H

H

Signaal muutub nõrgaks, kui teised
elektroonilised seadmed põhjustavad
interferentsi või hoone takistab levi. Liikuge
kohtadesse, kus ei esine interferentsi.
Veenduge, et antenn on täielikult pikendatud.
Muutke antenni asukohta.

Puudub vool
H

H

Veenduge, et seadme AC voolujuhe on
korralikult ühendatud vooluringiga.
Veenduge, et vooluringis on elekter olemas.

Heli puudub
H

H

H

Reguleerige helitugevust.
Kui te kuulate välist heliseadet, veenduge, et
välise heliseadme heli ei oleks vaigistatud.
Kui te kuulate raadiot, veenduge, et heli
sisendkaabel ei oleks ühendatud seadme taga
asuva AUDIO-IN pesaga.
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9. Toote informatsioon

H

Märkus

Kõlarid

Toote informatsioon võib ilma ette
teatamata muutuda.

Kõlarite takistus .............................................8 oomi
Kõlarite Driver .......................................3” täisulatus

Üldine informatsioon

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

Vooluvõimsus ...........................220 – 240 V~, 50 Hz

Võimendi

Voolutarbivus tööreþiimis ...................................9 W

Väljundi võimsus .......................................3 W RMS

Mõõtmed (peaseade) ...............245 x 123 x 122 mm

Sageduse vastuvõtt................60 Hz – 16 kHz, ±3 dB

Kaal (peaseade).............................................1,33 kg

Signaali ja müra suhe .................................> 65 dBA

Raadio
Lainepikkuste vahemik .......FM: 87,50 – 108,00 MHz
MW: 531 – 1602 kHz
Täielik harmooniline muundus .........................< 2%
Signaali ja müra suhe ................................> 50 dBA
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Helisisend ...........................0,5 V RMS 20 kilo-oomi

10. Märkus
Kõik muudatused või modifikatsioonid, mis ei ole
sõnaselgelt kinnitatud WOOX Innovations poolt,
võivad tühistada kasutaja õiguse seadme
kasutamiseks.

Vastavus

Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega
vanade elektri- ja elektroonikaseadmete
ümbertöötlemise kohta. Käituge vastavalt kohalikele
reeglitele ja ärge hävitage seda seadet hariliku
majapidamisprügi hulgas. Korrektne seadmete
hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja
inimtervisele.

Keskkonnaalane informatsioon
See seade on vastavuses Euroopa Ühenduse
raadiointerferentsi nõuetega.

See on teise klassi seade, millel on
topeltisolatsioon, kuid maandus puudub.

Keskkonnakaitse

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.

Autoriõigused
Teie toode on kavandatud ja toodetud
kõrgkvaliteetsetest materjalidest ja komponentidest,
mida saab taaskasutada.

2014 © WOOX Innovations Limited. Kõik õigused
kaitstud.
Philips ja Philipsi kilp on äriühingule Koninklijke
Philips N.V. kuuluvad registreeritud kaubamärgid
ning äriühing WOOX Innovations Limited kasutab
neid Koninklijke Philips N.V. litsentsi alusel.
Toote tehnilised andmed võivad ilma ette teatamata
muutuda. WOOX jätab endale õiguse muuta tooteid
igal ajal ilma kohustuseta muuta vastavalt eelnevalt
välja antud tooteid.

Kui te näete seda läbi kriipsutatud prügikonteineriga
sümbolit toote peal, siis see tähendab, et see toode
on vastavuses Euroopa direktiiviga 2002/96/EK.
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Märkused
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Külastage Philipsit internetis:
http://www.philips.com

