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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.

See toode ning lisatarvikud ei tohi kokku
puutuda 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 voolujuhet või pikendusjuhet, peab
seade jääma vabalt ligipääsetavateks.

Ühendage seade enne äikesetormi
seinakontaktist lahti.

Eemaldage toitejuhe seinakontaktist alati
pistikust, mitte aga juhtmest tõmmates.

Enne toote vooluvõrku ühendamist kontrollige,
et voolunäitajad oleksid vastavuses näitajatega,
mis on trükitud toote taha. Ärge kunagi
ühendage toodet vooluvõrku, kui pinge on
erinev.

Ärge pritsige seadmele vett, ärge jätke seda
vihma kätte ega asetage seda liigse kuumuse
kätte.

Ärge avaldage voolupistikule liigset survet.
Lahtised voolupistikud võivad põhjustada lühist
või tulekahju.

Sellele tootele ei tohi pritsida või tilgutada vett.

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

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

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

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

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

Elektrilöögi või tulekahju oht!

Lühise või tulekahju oht!

Vigastuse või seadme kahjustumise oht!

Ülekuumenemise oht!

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Märkus

� Seadme tüübiplaat asub seadme taga.



Õnnitleme teid ostu puhul ning tere tulemast
Philipsi kasutajaks!

Et täielikult osa saada Philipsi poolt pakutavatest
võimalustest, siis registreerige oma toode aadressil
www.philips.com/welcome.

kuulata FM-raadiojaamu (RDS toega);

kuulata DAB raadiojaamu;

kuulata muusikat välisest heliseadmest,
kasutades pesa;

kuulata muusikat välisest heliseadmest,
kasutades Bluetooth ühendust.

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

Selle tootega on teil võimalik:

�

�

�

�

AUDIO-IN

(1) Digitaalne raadio

(2) Kasutusjuhend

(3) Helikaabel

(4) AC voolujuhe

Tutvustus

Mis kuulub varustusse?
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2. Teie DAB+ raadio



1. INFO

2. SCAN

3. SOURCE

4.

�

�

�

�

�

�

�

Vajutage korduvalt, et kuvada
saadavalolevat informatsiooni.

Vajutage, et aktiveerida järgmise tugeva
signaaliga FM-raadiojaama otsing.

Vajutage ja hoidke all, et aktiveerida
automaatne FM-raadiojaamade otsing ja
salvestamine.

Keerake, et valida allikas.

Keerake, et lülitada süsteem puhkere iimist
tavalisse re iimi.

Vajutage, et lülitada süsteemi puhkere iimi
ja tavalise re iimi vahel.

Keerake, et reguleerida helitugevust.

þ
þ

þ
þ
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... Teie DAB+ raadio

Ülevaade seadmest
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3. Alustamine... Teie DAB+ raadio

5.

6. PRESET

7. PROGRAM

8. MENU

9. LCD ekraan

10. AC MAIN~

11. AUDIO IN

12. DAB SOFTWARE

13.

14. Antenn

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

FM-re iimis: keerake nuppu, et häälestuda
raadiojaamale manuaalselt.

Keerake, et lülituda FM ja DAB menüüde
vahel.

FM ja DAB menüüs vajutage nupule, et
siseneda madalama taseme menüüsse või
et valikut kinnitada.

Keerake, et valida salvestatud raadiojaam.

Vajutage, et aktiveerida raadiojaamade
salvestamine.

Vajutage, et siseneda või väljuda FM või
DAB menüüst.

Ühenduspesa AC voolujuhtme jaoks.

Ühenduspesa välise heliseadme
ühendamiseks helikaabli abil.

Tarkvara uuendamise pesa.

USB pesa, mõeldud ainult seadme
laadimiseks.

þ

Järgige siin peatükis olevaid juhendeid järjekorras.

Ühendage AC voolujuhe seadme pesaga
ning seinakontaktiga.

Vajutage nupule või keerake nuppu.
Seade lülitub sisse viimasena valitud allikale.

Seadme lülitamiseks puhkereþiimi vajutage
uuesti nupule .

Vajutage ja hoidke puhkereþiimis 2 sekundit all
nuppu .

12-Hour (12-tunni formaat) või 24-Hour
(24-tunni formaat) hakkab vilkuma.

Keerake nuppu , et valida ajaformaat ning
vajutage seejärel kinnitamiseks nupule .

Tunninäit hakkab vilkuma.

Keerake nuppu , et valida tunninäit ning
vajutage seejärel kinnitamiseks nupule .

Minutinäit hakkab vilkuma.

AC MAIN~

SOURCE

1.

2.

3.

�

�

�

�

�

Vooluvõrguga ühendamine

Sisse lülitamine

Kellaaja seadistamine
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... Alustamine 4. FM-raadio kuulamine

4.

5.

6.

Keerake nuppu , et määrata minutid.

Vajutage kinnitamiseks nuppu.

Keerake nuppu, et valida, kas
sünkroniseerida DAB kellaaeg või mitte, ning
vajutage kinnitamiseks nupule .

1. SOURCE

2.

SCAN

SCAN

PRESET

Keerake nuppu , et lülitada seade FM
reþiimi.

Otsige raadiojaamu automaatselt või
manuaalselt.

Vajutage nupule , et aktiveerida automaatne
otsing.

Kui tuvastatakse tugeva signaaliga raadiojaam,
otsing lõppeb ja raadiojaama hakatakse
mängima.

Vajutage ja hoidke raadioreþiimis all nuppu , et
aktiveerida automaatne otsing.

Kui otsing onn lõppenud, hakkab mängima
esimesena salvestatud raadiojaam.

Salvestatud raadiojaamale häälestumiseks
keerake nuppu seni, kuni kuvatakse
soovitud raadiojaama sagedus.

�

�

�

Märkus

�

�

Parima vastuvõtu saavutamiseks
pikendage antenn täielikult või muutke
selle asukohta.

Teil on võimalik salvestada maksimaalselt
kuni 30 FM-raadiojaama.

Raadiojaamade automaatne
otsing

Raadiojaamade automaatne
salvestamine



Raadiojaamade manuaalne
salvestamine

RDS informatsiooni kuvamine

Märkus

� Kui te salvestate raadiojaama sama
järjekorranumbriga, mis juba eksisteerib,
siis kirjutatakse varasem raadiojaam üle.

RDS programmitüübid

1.

2. PROGRAM

3.

4.

5.

PRESET

1.

2. INFO

[NEWS]
[SPORT] [POP M]

Häälestuge raadiojaamale.

Vajutage nupule , et aktiveerida
salvestamise reþiim.

Keerake nuppu , et valida järjekorranumber.

Vajutage kinnitamiseks nuppu .
Raadiojaam salvestatakse valitud
järjekorranumbri alla.

Korrake samme 1-4, et salvestada rohkem
raadiojaamu.

Selleks, et häälestuda salvestatud
raadiojaamale, keerake nuppu, kuni
kuvatakse soovitud raadiojaama sagedus.

RDS (Radio Data System) on teenus, mis võimaldab
FM-raadiojaamadel kuvada rohkem informatsiooni.
Kui te häälestute raadiojaamale, mis kannab üle
RDS signaali, siis kuvatakse raadiojaama nime.

Häälestuge RDS raadiojaamale.

Vajutage korduvalt nupule , et liikuda
järgmise informatsiooni vahel (kui saadaval):

Raadiojaama tekst

Programmitüüp, nagu näiteks
(uudised), , (popp-
muusika)...

Programmiteenus

Mono/Stereo

Kellaaeg

Kuupäev

�

�

�

�

�

�

�

�

Programmitüüp Kirjeldus

NEWS

FINANCE

AFFAIRS

CHILDREN

INFO

SOCIAL

SPORT

RELIGION

EDUCATE

PHONE IN

DRAMA

TRAVEL

CULTURE

Uudised

Finants

Poliitika ja päevakajalised
teemad

Lasteprogramm

Spetsiaalne infoprogramm

Sotsiaalteemad

Sport

Religioon

Haridus ja täiendkoolitus

Sissehelistamine

Kuuldemängud ja kirjandus

Reisimine

Kultuur, religioon ja ühiskond

8

... FM-raadio kuulamine



Programmitüüp Kirjeldus

LEISURE

SCIENCE

JAZZ

VARIED

COUNTRY

POP M

NATION M

ROCK M

OLDIES

MOR M

FOLK M

LIGHT M

DOCUMENT

CLASSICS

TES

OTHER M

ALARM

WEATHER

“

Puhkus

Teadus

Jazz-muusika

Meelelahutusprogramm

Kantrimuusika

Popp-muusika

Rahvusmuusika

Rokk-muusika

Retromuusika

Kerge muusika

Folkmuusika

Kerge klassikaline muusika

Dokumentaalid

Klassikaline muusika

Alarmi test

Spetsiaalne
muusikaprogramm

Alarm

Ilm

þ1. MENU

2.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

Süsteemimenüü
kasutamine“

Vajutage FM re iimis nupule , et siseneda
FM menüüdesse.

Keerake nuppu, et lülituda menüüde vahel.

Vajutage nupule , et siseneda
allmenüüdesse.

Keerake nuppu, et valida seadistus.

: otsib ainult tugeva
signaaliga raadiojaamu.

: otsib kõiki
raadiojaamu, sõltumata sellest, kas neil on
tugev või nõrk signaal.

Vajutage valiku kinnitamiseks nupule .

Vajutage nupule , et siseneda
allmenüüdesse.

Keerake nuppu, et valida seadistus.

: Lubab stereo
väljundi isegi siis, kui raadiojaam kannab
üle nõrka stereo helisignaali.

: Muundab stereo signaali
mono signaaliks isegi siis, kui raadiojaam
kannab üle tugevat stereo helisignaali.

Vajutage valiku kinnitamiseks nupule .

Vajutage nupule , et siseneda
süsteemimenüüdesse.

Keerake nuppu, et valida allmenüü.
Detailsema informatsiooni saamiseks
vaadake peatükki

.

�

�

�

�

�

FM seadete reguleerimine

Skaneerimise seaded

Heliseaded

Süsteemimenüüd

9

... FM-raadio kuulamine
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5. DAB raadiojaamade kuulamine

Märkus

Nõuanne

Märkus

�

�

�

�

�

�

Parima vastuvõtu saavutamiseks
pikendage antenn täielikult ja muutke selle
asukohta.

Teil on võimalik salvestada maksimaalselt
30 DAB raadiojaama.

Lisainformatsiooni saamiseks DAB
raadiosageduste kohta teie piirkonnas,
kontakteeruge oma kohaliku müüjaga või
külastage kodulehte www.WorldDAB.org.

Teil on võimalik uuendada salvestatud
raadiojaamade nimekirja, teostades
skaneerimise uuesti (vaadake peatükki

.

Teil on võimalik häälestuda raadiojaamale
manuaalselt (vaadake peatükki

).

Kui te salvestate raadiojaama sama
järjekorranumbriga, mis juba eksisteerib,
siis kirjutatakse varasem raadiojaam üle.

Esmakordne kasutamine

Raadiojaamade salvestamine

DAB informatsiooni kuvamine

“DAB menüüde kasutamine“ >
“Raadiojaamade uuesti skaneerimine“)

“DAB
menüüde kasutamine“ > “Raadiojaamale
manuaalselt häälestumine“

Info spetsiaalsete sümbolite kohta

1. SOURCE

2. [Full scan]

3.

4.

1.

2. PROGRAM

3.

4.

5.

PRESET

INFO

Keerake nuppu , et lülitada seade DAB
re iimi.

Keerake nuppu , kuni kuvatakse
menüü.

Vajutage nupule , et aktiveerida automaatne
otsing.

Seade salvestab automaatselt kõik DAB
raadiojaamad, millel on piisavalt tugev
signaal.
Kui otsing on lõppenud, hakkab mängima
esimesena salvestatud raadiojaam.

Keerake nuppu, et valida raadiojaam ja
vajutage seejärel nupule , et alustada
kuulamist.

Mõne raadiojaama nime ees kuvatakse teatud
sümboleid.

H: Raadiojaam on üks kümnest
lemmikraadiojaamast.

?: Raadiojaam ei ole saadaval või on
mitteaktiivne.

: Raadiojaam on esmane raadiojaam, millel
on teisene teenus.

: Raadiojaam on teisene raadiojaam.

Häälestuge DAB raadiojaamale.

Vajutage nupule , et salvestamine
aktiveerida.

Keerake nuppu, et valida salvestise
järjekorranumber.

Vajutage kinnitamiseks nupule .
Raadiojaam salvestatakse valitud
järjekorranumbri alla.

Korrake samme 1-4, et salvestada rohkem
raadiojaamu.

Salvestatud raadiojaamale häälestumiseks,
keerake nuppu seni, kuni kuvatakse
soovitud raadiojaama sagedus.

DAB raadiojaama ülekandmisel kuvatakse esimesel
real raadiojaama nime ning teisel real raadiojaama
teenuse informatsiooni.

Vajutage korduvalt nupule , et valida järgmise
informatsiooni vahel (kui on saadaval):

Dünaamilised pealkirjad (DLS)

Signaali tugevus

Programmitüüp (PTY)

Ansambli nimi

Sagedus

Signaali veamäär

Bitimäära koodek

Kellaaeg

Kuupäev

þ

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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... DAB raadiojaamade kuulamine

DAB menüüde kasutamine

Häälestumine salvestatud raadiojaamale

Raadiojaamade uuesti skaneerimine

Raadiojaamale manuaalselt
häälestumine

DRC (Dynamic Range Control,
dünaamiline ulatuse kontroll)

1. MENU

2.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

Vajutage DAB re iimis nupule , et
siseneda DAB menüüdesse.

Keerake nuppu, et lülituda menüüde vahel.

Vajutage nupule , et siseneda salvestatud
raadiojaamade nimekirja.

Kui ühtegi DAB raadiojaama ei ole
salvestatud, alustab seade automaatselt
otsingut.

Keerake nuppu, et valida raadiojaam.

Vajutage nuppu, et alustada kuulamist.

Täisulatuslikku skaneerimist (Full scan) kasutatakse
laiaulatuslikuks DAB raadiojaamade otsinguks.

Vajutage nupule , et alustada saadavalolevate
DAB raadiojaamade skaneerimist.

Kui skaneerimine on lõppenud, hakkab
mängima esimesena tuvastatud raadiojaam.

Selle funktsiooni abil on teil võimalik manuaalselt
häälestuda konkreetsele kanalile/sagedusele. Lisaks
antenni suuna muutusele on võimalik vastuvõttu
parandada selle funktsiooni abil.

Vajutage nupule , et siseneda raadiojaamade
nimekirja.

Keerake nuppu, et valida raadiojaam alates
5A kuni 13F.

Vajutage valiku kinnitamiseks nupule .

DRC lisab juurde või vähendab raadiojaamade
dünaamilise ulatuse vahe kompenseerimise astet.

Vajutage nupule , et siseneda allmenüüdesse.

Keerake nuppu, et teha valik. (Tärn valiku
taga tähistab praegust valikut.)

(väljas): kompensatsiooni ei
rakendata.

(madal): rakendatakse
keskmist kompensatsiooni.

(kõrge): rakendatakse
maksimaalset kompensatsiooni.

Vajutage valiku kinnitamiseks nuppu.

þ

�

�

�

�

�
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6. Süsteemimenüü
kasutamine

... DAB raadiojaamade
kuulamine

Kehtetute raadiojaamade eemaldamine

Süsteemimenüüd

See funktsioon kuvab aktiivsete raadiojaamade
nimekirja ja eemaldab kõik nimekirjas olevad
raadiojaamad, millel puudub teie piirkonnad
teenindus. Kehtetute raadiojaamade nime ees
kuvatakse küsimärk (?).

Vajutage nuppu, et siseneda allmenüüdesse.

Keerake nuppu, et teha valik.

: Naaseb eelmisesse menüüsse.

: Eemaldab nimekirjast kehtetud
raadiojaamad.

Vajutage nupule , et siseneda
süsteemimenüüdesse.

Keerake nuppu, et valida allmenüü.

Lisainformatsiooni saamiseks vaadake peatükki
.

1.

2.

1.

2.

Süsteemimenüü kasutamine

�

�

�

3.

“ “

Valiku kinnitamiseks vajutage nupule .

Kasutage süsteemimenüüd selleks, et:

kontrollida seadme tarkvaraversiooni;

uuendada vajadusel tarkvara;

taastada kõik seadme tehaseseaded.

Vajutage nupule , et kuvada praegust
tarkvaraversiooni.

Vajutage nupule , et kuvada valikud.

Keerake nuppu, et teha valik.

: Naaseb eelmisesse menüüsse.

: Taastab kõik seadme
tehaseseaded.

Valiku kinnitamiseks vajutage nupule .

�

�

�

�

�

1.

2.

3.

Tarkvaraversiooni leidmine

Seadistuste algse väärtuse
taastamine
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... Süsteemimenüü
kasutamine

7. Välise heliseadme
kuulamine

Tarkvara uuendamine

1.

2.
ORT7500/12“

3. Firmware Upgrade Readme
File“

4.

5.

Minge veebilehele www.philips.com/support.

Otsige tugiinformatsiooni oma toote kohta,
kasutades otsingusõnana .

Kui uuenduspakett on saadaval, on
saadaval link nimega Firmware Upgrade
Readme File“. Lingi täpne nimi võib olla
erinev, sõltuvalt keelest.

Klikkige lingil
.

Lugege läbi ja saage aru tarkvara uuendamise
juhendeist.

Järgige ekraanil olevaid juhendeid, et
uuendamine lõpetada.

“

“

�

“

Selle seadme kaudu on võimalik kuulata välist
heliseadet, näiteks MP3-mängijat.

Keerake nupu, et valida AUDIO IN
re iim.

Ühendage helikaabel:

seadme taga asuva pesaga; ja

välise heliseadme kõrvaklappide pesaga.

Alustage taasesitamist välise heliseadmega
(vaadake seadme kasutusjuhendit).

1. SOURCE

2.

AUDIO IN

3.

þ

�

�
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8. Heli taasesitamine Bluetooth ühenduse kaudu

Selle seadmega on teil võimalik kanda muusikat üle
Bluetooth mängijast.

Apple App Store'is ja Google Play's on saadaval
rakendus nimega . Saamaks
täit naudingut sellest seadmest, laadige see
rakendus alla ja installeerige see on nutitelefonisse.

Keerake nuppu, et lülitada seade BT
re iimi.

Kui ühtegi Bluetooth seadet ei ole
ühendatud, kuvatakse ekraanil

(Bluetooth ühendus
puudub).

Otsige oma seadmel Bluetooth seadmeid.
Valige seadmete nimekirjast .

Kui kuvatakse teada, millega soovitakse
luba Bluetooth ühenduse loomiseks
seadmega , kinnitage see.
Kui ühendus õnnestub, kuvatakse seadme
ekraanil (Bluetooth
ühendus loodud).

Alustage ühendatud seadmel muusika
taasesitamist.

Taasesitamise ajutiseks peatamiseks või
taastamiseks vajutage nupule .

Eelmise või järgmise loo juurde liikumiseks
vajutage nupule / .

Philips DigitalRadio

1. SOURCE

[Bluetooth
No Connection]

2.
ORT7500

ORT7500

[BT Connected]

3.

þ
�

�

�

�

�

�

� �

Märkus

Märkus

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Philips ei garanteeri ühilduvust kõikide
Bluetooth seadmetega.

Enne, kui ühendate oma Bluetooth seadme
selle süsteemiga, lugege seadme
kasutusjuhendist Bluetooth ühilduvuse
kohta.

See seade suudab mälus salvestada
maksimaalselt 4 ühendatud seadet.

Veenduge, et Bluetooth funktsioon on teie
seadmel aktiveeritud ja seade on nähtav
kõikidele teistele Bluetooth seadmetele.

Süsteemi ja Bluetooth seadme vaheline
tegevusraadius on umbes 10 meetrit.

Kõik takistused süsteemi ja Bluetooth
seadme vahel vähendavad tegevusraadiust.

Hoidke seade eemal teistest elektrilistest
seadmetest, mis võivad põhjustada
interferentsi.

/ Kui ühendatud Bluetooth seade on
Advanced Audio Distribution Profile
(A2DP) toega, siis on selle süsteemi kaudu
võimalik kuulata seadmesse salvestatud
lugusid.

Kui seade on ka Audio Video Remote
Control Profile (AVRCP) toega, siis saate
selle seadmega ka taasesitamist juhtida.

Kui ühendatud seadmel ei ole AVRCP tuge,
siis saate taasesitamist juhtida ühendatud
seadmega.

� �
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9. Seadmete laadimine 10. Helitugevuse
reguleerimine

Ühendage oma seade süsteemi taga asuva
pesaga.

Kui seade on tuvastatud, hakkab selle
laadimine.

USB

�

Märkus

�

�

Philips ei garanteeri seadme ühilduvust
kõikide seadmetega.

USB pesa on ainult laadimiseks.

Keerake nuppu.
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11. Toote informatsioon11. Toote informatsioon

Nõuanne

� Toote tehnilised andmed võivad ilma ette
teatamata muutuda.

Üldine informatsioon

Raadio

Võimendi

Kõlarid

Bluetooth
Vooluvõimsus......................100 – 240 V ~, 50/60Hz

Voolutarbivus töö ajal .......................................15 W

Voolutarbivus puhkereþiimis.............................< 1W

Mõõtmed (peaseade) ...............325 x 175 x 167 mm

Kaal (peaseade)...............................................3.5 kg

Lainepikkuste vahemik .......FM: 87.50 – 108.00 MHz
DAB: 174.928-239.200 MHz

Kanalisamm ...................................................50 kHz

DAB tundlikkus (EN50248) .......................< -95 dbm

Täielik harmooniline moonutus.........................< 2%

Müra ja signaali suhe..................................> 50 dBA

Salvestatavate
raadiojaamade arv.........................30 (FM), 30(DAB)

Väljundivõimsus ................................10W × 2 RMS

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

Signaali ja müra suhe ...................................> 65 dB

Aux sisend ................................0.5 V RMS 20 kOhm

Kõlarite takistus .............................................6 oomi

Kõlarite draiver ................................2 x 3” täisulatus

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

Kommunikat-
sioonisüsteem........Bluetooth Standard versioon 2.0

Väljund ................Bluetooth Standard Power Class 2

Maksimaalne
suhtlusulatus.......................Sirgjoones umbes 10 m

Sagedusala..............................................2,4 GHz ala

(2,4000 GHz – 2,4835 GHz)

Ühilduvad Bluetooth
profiilid.........................Advanced Audio Distribution

Profile (A2DP

.............Audio Video Remote Control Profile (VRCP)

Toetatud koodekid

- Vastuvõtt ............................SBC (Sub Band Codec)

- Ülekanne ............................SBC (Sub Band Codec)
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Hoiatus

� Ärge kunagi eemaldage seadme kesta.

Üldine

Info Bluetooth ühenduse 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/support). 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.

Kui te kuulate väist heliseadet, veenduge, et heli
ei ole välisell heliseadmel vaigistatud.

Veenduge, et seade on ühendatud vooluvõrku.

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

Interferentsi tõttu teistelt elektroonilistelt
seadmetelt või takistuste tõttu võib signaal
muutuda nõrgaks. Liigutage seade kohta, kus
interferentsi ei esine.

Tõmmake antenn täielikult välja. Muutke
antenni asukohta.

On toimunud voolukatkestus või seadme
küljest on voolujuhe eemaldatud.

Seadistage kellaaeg uuesti.

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 re iimis.

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.

Mõned mobiiltelefonid võivad pidevalt
ühenduse luua ja katkestada, kui te teete kõne
või lõpetate kõne. See ei ole süsteemi
talitlushäire.

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

Puudub vool

Puudub heli

Seade ei reageeri

Raadiovastuvõtt on halb

Kellaseaded on kustunud

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

þ

12. Probleemide lahendamine



Kõik selle seadmega tehtud muudatused ja
täiendused, mis ei ole WOOX Innovations poolt
spetsiaalselt lubatud, tühistavad kasutaja volitused
kasutada seda seadet.

See toode on vastavuses Euroopa Ühenduse
raadiosageduste nõuetega.

EC Vastavuse Deklaratsiooni (EC Declaration of
Conformity) koopia on kättesaadav elektroonilises
kasutusjuhendis aadressil
www.philips.com/support.

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

Teie seade koosneb kõrgekvaliteedilistest
materjalidest ja osadest, mida on võimalik
taaskasutada ja ümber töödelda.

See mahatõmmatud prügikasti tähis näitab, et
seade vastab Euroopa direktiivile 2002/96/EÜ.

Kui teie tootele on kinnitatud selline ristiga märgitud
prügikasti sümbol, siis see tähendab, et toode
vastab Euroopa direktiivi 2002/96/EÜ nõuetele.
Palun viige end kurssi elektriliste ja elektrooniliste
toodete kohalike kogumissüsteemidega.

Käituge vastavalt kohalikele reeglitele ja ärge

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

Korrektne seadmete hävitamine aitab vältida kahju
keskkonnale ja inimtervisele.

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.

Bluetooth® sõnaühend ja logod on äriühingule
Bluetooth SIG, Inc. kuuluvad registreeritud
kaubamärgid ning WOOX Innovations kasutab neid
litsentside alusel.

2013© WOOX Innovations Limited. Kõik õigused
kaitstud.

Toote tehnilised andmed võivad ilma ette teatamata
muutuda. WOOX jätab endale õiguse muuta tooteid
igal ajal ilma kohustuseta muuta vastavalt eelnevalt
välja antud tooteid.

Ühilduvus

Keskkonnast hoolimine

Teade kaubamärgi kohta

Autoriõigused

Keskkonnaalane informatsioon
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13. Teade

0890
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Toote tehnilised andmed võivad ilma ette teatamata muutuda.

Kõik registreeritud ja registreerimata kaubamärgid on nende vastavate omanike
omand.

2013© WOOX Innovations Limited. Kõik õigused kaitstud.

Philips ja Philips' Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud
kaubamärgid ja neid kasutab WOOX Innovations Limited Koninklijke Philips N.V
litsentsi alusel.



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


