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welcome.
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Turvallisuus

Perehdy kaikkiin ohjeisiin, ennen kuin alat käyttää tätä laitetta. Takuu ei
ole voimassa, jos vika johtuu siitä, että ohjeita ei ole noudatettu.
Sähköiskun tai tulipalon vaara!

•

•
•
•
•
•

Älä altista tuotetta tai lisätarvikkeita sateelle tai vedelle. Älä
aseta nestettä sisältäviä astioita kuten maljakoita tuotteen lähelle.
Jos nesteitä kaatuu tuotteen päälle tai sisään, irrota laite heti
verkkopistorasiasta. Ota yhteys Philipsin asiakastukeen, jotta tuote
tarkastetaan ennen käyttöä.
Älä aseta tuotetta tai lisätarvikkeita avotulen tai muiden
lämmönlähteiden lähelle tai suoraan auringonvaloon.
Älä koskaan aseta esineitä ilmastointiaukkoihin tai muihin tuotteen
aukkoihin.
Kun järjestelmän virta katkaistaan laitteen katkaisimesta tai
irrottamalla pistoke, laite on helppo ottaa uudelleen käyttöön.
Irrota tuotteen virtajohto pistorasiasta ennen ukkosmyrskyjä.
Irrota virtajohto aina vetämällä pistokkeesta, ei johdosta.

Oikosulun tai tulipalon vaara!

•
•
•

Ennen kuin liität tuotteen pistorasiaan, varmista, että virran jännite
vastaa laitteen takapaneeliin painettua arvoa. Älä liitä tuotetta
pistorasiaan, jos jännite ei ole sama.
Älä altista tuotetta sateelle, vedelle, auringonpaisteelle tai liialliselle
kuumuudelle.
Vältä pistokkeisiin kohdistuvaa voimaa. Löystyneet pistokkeet voivat
aiheuttaa kipinöintiä tai tulipalon.

Loukkaantumisen tai tuotteen vaurioitumisen vaara!

•

Suojaa laite tippuvalta vedeltä tai roiskeilta.

•
•
•

Älä aseta laitteen päälle mitään sitä mahdollisesti vahingoittavia
esineitä, kuten nestettä sisältäviä esineitä tai kynttilöitä.
Älä koskaan aseta tuotetta tai muita esineitä virtajohtojen tai muiden
elektronisten laitteiden päälle.
Jos tuotetta kuljetetaan alle 5 °C:n lämpötilassa, poista tuote
pakkauksesta ja anna sen lämmetä huoneenlämpöiseksi ennen sen
liittämistä virtalähteeseen.

Ylikuumenemisen vaara!

•
•

Älä koskaan asenna tuotetta ahtaaseen tilaan. Jätä tuotteen ympärille
vähintään 10 cm tilaa, jotta ilma pääsee kiertämään.
Varmista, että verhot tai muut esineet eivät peitä tuotteen
ilmastointiaukkoja.

Huomautus

•• Tyyppikilpi on laitteen takaosassa.
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Pakkauksen sisältö (kuva 1)

Tarkista pakkauksen sisältö:
1. Radio

2. Virtajohto

3. MW/LW-antenni

4. FM-antenni

5. MP3-linkkikaapeli

6. Käyttöopas
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Antennien liittäminen (kuva 2)

4

Virran kytkeminen (kuva 31)

5

Käynnistäminen (kuva 32)

Paina

-nuppia tai kierrä SOURCE-nuppia.

»» Tuote siirtyy viimeiseen valittuun lähteeseen.

•

6
1

Siirrä laite valmiustilaan painamalla

Kellonajan asettaminen (kuva 4)
Kun laite on valmiustilassa, paina
ajan.

»»

2

-nuppia uudelleen.

(12 tunnin kello) tai

-painiketta 2 sekunnin
(24 tunnin kello) vilkkuu.

Valitse ajan esitysmuoto kääntämällä PRESET-nuppia. Vahvista
painamalla

-nuppia.

»» Tunnit vilkkuvat.

3

Aseta tunnit kääntämällä PRESET-nuppia. Vahvista painamalla
-nuppia.

»» Minuutit vilkkuvat.

4
5

Aseta minuutit kääntämällä PRESET-nuppia.
Vahvista painamalla

-nuppia.
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Radioasemien kuunteleminen

1
2

Valitse taajuus kääntämällä SOURCE-nuppia.
Hae radioasemia automaattisesti tai manuaalisesti.
Huomautus

•• Voit varmistaa optimaalisen vastaanoton avaamalla antennin

kokonaan ja säätämällä sen asentoa tai liittämällä ulkoantennin.

•• Voit tallentaa enintään 20 asemaa jokaiselle taajuudelle.

Radioasemien automaattinen haku
Käännä
-nuppia myötäpäivään tai vastapäivään ja paina
-nuppia sekunnin sisällä.
»»

•

Radion taajuus muuttuu kunnes havaitaan vahva asema.

Pysäytä haku painamalla

-nuppia uudelleen.

Radioasemien manuaalinen haku
Kierrä

-nuppia, kunnes kohderadioaseman taajuus tulee näkyviin.

Tallenna radioasemat automaattisesti (kuva 5)
Käynnistä automaattinen haku pitämällä
kahden sekunnin ajan.

•

-nuppia painettuna

»» Kun haku on valmis, ensimmäinen tallennettu radioasema
kuuluu.
Siirry tallennetulle radioasemalle kääntämällä PRESET-nuppia, kunnes
sen järjestysnumero näkyy.

Radioasemien ohjelmointi manuaalisesti
1
2

Viritä kohderadioasemalle.
Pidä

-nuppia painettuna.

»» PXX vilkkuu, (XX ilmaisee järjestysluvun).

3
4
5

Valitse järjestysluku kiertämällä PRESET-nuppia.

•

Siirry pikavalintaradioasemalle kääntämällä PRESET-nuppia, kunnes
sen järjestysnumero näkyy.
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Vahvista painamalla

-nuppia.

Tallenna muita radioasemia toistamalla vaiheet 1–4.
• Korvaa pikavalintaradioasema tallentamalla toinen kanava
sen järjestysluvulle.

Ulkoisen laitteen kuunteleminen
(Kuva 6)

Voit kuunnella ulkoista äänentoistolaitetta, kuten MP3-soitinta, tämän
laitteen kautta.

1

Siirrä laite AUX-tilaan kääntämällä SOURCE-nuppia.

2
3

9
Kierrä

10

Liitä MP3 link -kaapeli
• laitteen takapaneelin MP3-LINK-liitäntään ja
• ulkoisen äänentoistolaitteen kuulokeliitäntään.
Toista ulkoisesta äänentoistolaitteesta (katso lisätietoja laitteen
käyttöoppaasta).

Säädä äänenvoimakkuutta
-nuppia.

Vianmääritys
Vakava varoitus

•• Älä koskaan avaa laitteen koteloa.
Älä yritä korjata tuotetta 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.
Laitteessa ei ole virtaa

•
•

Varmista, että virtajohto on liitetty oikein.
Varmista, että verkkolaitteeseen tulee virtaa.

Ääntä ei kuulu
• Äänenvoimakkuuden säätö.
• Varmista MP3-Link-tilassa, että ulkoinen äänentoistolaite ei ole
mykistetty.

Laite ei vastaa.
• Varmista, että laite saa virtaa.
• Sammuta laite ja käynnistä se uudelleen.
Huono radion kuuluvuus
• Signaali heikkenee muiden sähkölaitteiden tai rakennusten
aiheuttamien häiriöiden vuoksi. Siirrä laite häiriöttömään paikkaan.
• Varmista, että antenni on vedetty kokonaan ulos. Säädä antennin
asentoa.

Kellon asetukset on nollattu.

•
•

Virta on katkennut tai virtajohto on irrotettu.
Aseta kello uudelleen.
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Tuotetiedot
Huomautus

•• Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Vahvistin
Taajuusvaste

60 Hz–16 kHz, ±3 dB

Signaali–kohina-suhde

>65 dBA

Aux-tulo

0,5 V RMS 20 kohmia

Viritin
Viritysalue

FM: 87,50–108,00 MHz;
MW: 522–1 710 kHz
LW: 153–279 kHz

Virityskaavio

50 kHz (FM), 9 kHz (MW),
1 kHz (LW)

Harmoninen kokonaishäiriö

<2 %

Signaali–kohina-suhde

>50 dBA

Pikavalintaradioasemien
lukumäärä

20 jokaiselle taajuudelle

Kaiuttimet
Kaiuttimen impedanssi

4 ohmia

Kaiutinelementti

2 X 3" koko äänialue

Herkkyys

>82 dB/m/W

Yleistä
Virran luokitus

220–240 V ~, 50 Hz

Virrankulutus käytössä

10 W

Mitat (päälaite)

325 x 175 x 167 mm

Paino (päälaite)

3,5 kg
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Huomautus

Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin Philips
Consumer Lifestylen erityisesti hyväksymällä tavalla voi mitätöidä
käyttäjän valtuudet laitteen käyttämiseen.

Vaatimustenmukaisuus
Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä
koskevien vaatimusten mukainen.
Tämä on LUOKAN II laite, jossa on kaksoiseristys
ja jossa ei ole maadoitusta.

Ympäristöstä huolehtiminen
Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty
laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää
ja käyttää uudelleen.
Tuotteeseen kiinnitetty yliviivatun roskakorin kuva
tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin
ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.
Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden
keräysjärjestelmään.
Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita
talousjätteiden mukana.
Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään
ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.

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, vanhoja paristoja ja
käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.
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