
OTT2000
Alati seal, et teid aidata
Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt

www.philips.com/welcome

Küsimus?
Kontakteeruge

Philipsiga

Küsimus?
Kontakteeruge

Philipsiga

Eestikeelne kasutusjuhend



2

Sisukord

1. Ohutus ..........................................3

2. Teie klassikaline helisüsteem ..............5

3. Alustamine.....................................9

4. Taasesitamine ...............................11

5. FM-raadio kuulamine.......................15

6. Välise heliseadme kuulamine.............16

7. Teised funktsioonid .........................17

8. Tehnilise informatsioon ....................18

9. Probleemide lahendamine.................20

10. Teade..........................................21

Ohutus.............................................................3

Sissejuhatus ....................................................5

Mis kuulub varustusse? ..................................5

Ülevaade seadmest..........................................6

Vooluvõrku ühendamine..................................9

Kaugjuhtimispuldi ettevalmistamine................9

Sisse lülitamine ...............................................9

Kellaaja seadistamine ....................................10

Plaadi taasesitamine......................................11

Vinüülplaadi taasesitamine ............................12

USB taasesitamine ........................................13

Bluetooth seadme taasesitamine ..................13

Salvestamine USB seadmele .........................13

Raadiojaamade automaatne otsimine ............15

Raadiojaamade automaatne salvestamine .....15

Raadiojaamade manuaalne salvestamine ......15

Stereo/mono ülekande valimine ....................15

Unetaimeri seadistamine ...............................17

Äratusalarmi seadistamine ............................17

Helitugevuse reguleerimine ...........................17

Tehnilised andmed.........................................18

Informatsioon USB taasesitamise kohta........19

Toetatud MP3-plaadi formaadid ....................19

Üldine ............................................................20

Informatsioon Bluetooth ühenduse kohta......20

Ühilduvus ......................................................21

Tootest hoolimine..........................................21

Keskkonnast hoolimine .................................21

Info kaubamärgi kohta...................................22

Autoriõigused................................................22



3

1. Ohutus

Lugege ja saage aru neist juhenditest enne, kui
hakkate toodet kasutama. Kui kahju tekib juhendite
mittejärgimise tõttu, siis garantii ei kehti.

Ärge tilgutage ega pritsige seadmele vedelikke.

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

Kohtades, kus seadme lahti ühendamiseks on
kasutatud voolujuhet või pikendusjuhet, peavad
need jääma vabalt ligipääsetavateks.

Veenduge, et seadme ümber on ventilatsiooni
toimimiseks piisavalt ruumi.

Kasutage ainult tootja poolt ettenähtud
lisavarustust/-tarvikuid.

Ärge jätke seadmeid vihma või niiskuse kätte.
Ärge asetage seadme lähedale vedelikega
täidetud ainumaid (nagu näiteks vaase). Kui
seadme peale või sisse on sattunud vedelikke,
eemaldage seade kohe vooluvõrgust. Võtke
ühendust klienditeeninduskeskusega, et lasta
seade enne uuesti kasutamist üle kontrollida.

Ärge asetage seadet või lisatarvikuid lahtise
leegi ega teiste soojusallikate lähedale, kaasa
arvatud otsene päikesevalgus.

Ärge asetage objekte seadme
ventilatsiooniavadesse või teistesse avaustesse.

Kohtades, kus seadme lahti ühendamiseks on
kasutatud voolujuhet või pikendusjuhet, peavad
need jääma vabalt ligipääsetavateks.

Eemaldage seade äikesetormide ajal
vooluvõrgust.

Kui te eemaldate voolujuhet vooluvõrgust,
tõmmake pistikust, ärge kunagi tõmmake
voolujuhtmest.

Ärge kunagi eemaldage seadme kesta.

Enne kui ühendate seadme vooluvõrku,
veenduge, et vooluvõrgu pinge ühtib
väärtusega, mis on kirjutatud seadme taha. Kui
number on erinev, ärge kunagi ühendage
seadet vooluvõrku.

Ärge kunagi laske seadmel kokku puutuda
vihma, vee, otsese päikesevalguse ega liigse
kuumusega.

Vältige liigse surve tekitamist voolupistikutele.
Lahtised voolupistikud võivad põhjustada
lühiseid või tulekahju.

Ärge tilgutage ega pritsige seadmele vedelikke.

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

Ärge asetage seadet või teisi objekte seadme
voolujuhtmete ega elektrilistele seadmetele.

Kui seadet transporditakse temperatuuril alla
5 C, pakkige seade lahti ja oodake, kuni
seadme temperatuur ühtlustub
toatemperatuuriga, enne kui ühendate seadme
vooluvõrku.

Kasutage ainult tootja poolt ettenähtud
lisavarustust/-tarvikuid.
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�Elektrilöögi või tulekahju oht!

Lühise või tulekahju oht!

Vigastuse oht või oht kahjustada toodet!

°

Ohutus

Hoiatus
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Ärge kunagi eemaldage seadme kesta.

Ärge kunagi määrige ühtegi seadme osa.

Ärge kunagi vaadake otse seadme laserit.

Ärge kunagi asetage seadet teiste
elektriliste seadmete peale.

Hoidke seade eemal otsesest
päikesevalgusest, leekidest ja kuumusest.

Veenduge, et voolujuhtmetele ja pistikutele
on kergelt võimalik juurde pääseda, et
vajadusel seade vooluvõrgust kiiresti
eemaldada.
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... Ohutus

Ülekuumenemise oht!

Oht patareisid alla neelata!

�

�

�

�

�

�

Ärge asetage seadet piiratud ruumi. Jätke alati
ventilatsiooniks vähemalt 10 cm vaba ruumi
seadme ümber.

Ärge asetage seadet piiratud ruumi. Jätke
seadme ümber ventilatsiooniks alati vähemalt
10 cm vaba ruumi.

Seade võib sisaldada mündilaadseid patareisid
ning neid saab alla neelata. Hoidke patareid
alati laste käeulatusest väljas! Kui patarei alla
neelata, võib see põhjustada tõsiseid vigastusi
ning isegi surma. Kaks tundi pärast neelamist
võivad tekkida tugevad sisemised põletused.

Kui patarei on alla neelatud, kutsuge kohe
arstiabi.

Kui vahetate patareisid, hoidke vanad ja uued
patareid alati laste käeulatusest väljas.
Veenduge, et pärast patareide vahetamist on
patareide laegas korralikult suletud.

Kui patareide laegast ei saa korralikult sulgeda,
siis lõpetage toote kasutamine. Hoidke toode
laste käeulatusest väljas ning võtke tootjaga
ühendust.

Märkus

� Tüübiplaat asub seadme taga.
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2. Teie klassikaline helisüsteem

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 vinüülplaate;

kuulata FM-raadiot;

kuulata heliplaate;

kuulata välist heliseadet, kasutades
pesa;

kuulata välist heliseadet, kasutades Bluetooth
ühendust;

kuulata heli USB-mäluseadmelt.

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

Selle seadmega saate:

�

�

�

�

�

�

AUDIO-IN

1) Peaseade

2) Lühike kasutusjuhend

3) Infoleht ohutuse kohta

4) Voolujuhe

5) Kaugjuhtimispult

Sissejuhatus

Mis kuulub varustusse?



1. Vinüülplaadiketas

2.

3. REC

4.

5. SOURCE nupp

6. AUDIO IN

7.

8.

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Avab/sulgeb plaadisahtli.

Salvestab loo plaadilt/raadiost/
vinüülplaadilt/AUX/Bluetooth seadmelt
USB seadmele.

Lülitab seadme sisse või puhkere iimi.

Valib allikaks: CD, USB, FM, Phono/Aux või
Bluetooth.

Ühenduspesa välise heliseadme jaoks.

Ühenduspesa kõrvaklappide jaoks.

USB pesa.þ
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... Teie klassikaline helisüsteem

Ülevaade seadmest
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... Teie klassikaline helisüsteem

9. Plaadisahtel

10. Ekraanipaneel

11. Infrapunasensor

12. /

13.

14. VOLUME

15. +/-

16.

17. Vooluindikaator

18. Tõstehoova alus

19. Automaatse lõpetamise lüliti

20. Kiiruselüliti

21. Tõstehoob

22. Bluetooth indikaator

� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Kuvab hetkestaatust.

Tuvastab kaugjuhtimispuldi signaali
(suunake kaugjuhtimispult alati
infrapunasensori suunas).

Liigub eelmise/järgmise loo juurde.

Häälestub raadiojaamale.

Vajutage ja hoidke nuppu all, et otsida
plaadil/USB-l asuva loo raames.

Muudab kellaaega.

Alustab või ajutiselt peatab taasesitamise.

Helitugevuse reguleerimiseks keerake seda
nuppu.

Liigub eelmise/järgmise albumi juurde.

Valib eelsalvestatud raadiojaama.

Lõpetab taasesitamise.

Kustutab programmi.

Valgustub, kui seade on puhkere iimis.

Vilgub, kui seade on sidumis- või
ühendusre iimis.

Valgustub, kui seade on ühendatud
Bluetooth seadmega.

ž

þ

Ülevaade kaugjuhtimispuldist

1. SOURCE

2.

3. /

4. /

5. CLOCK/PROG

�

� �
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Valib allika: CD, USB, FM, Phono/Aux või
Bluetooth.

Lülitab seadme sisse või puhkere iimi.

Liigub eelmise/järgmise loo juurde.

Häälestub raadiojaamale.

Vajutage ja hoidke nuppu all, et otsida
plaadil/USB-l asuva loo raames.

Muudab kellaaega.

Liigub eelmise/järgmise albumi juurde.

Valib eelsalvestatud raadiojaama.

Muudab kellaaega.

Reguleerib puhkere iimis kellaaega.

Programmeerib lugusid, kui seade on
plaadi-/USB-re iimis.

Salvestab raadiojaamu.

þ

þ

þ



6. SLEEP/TIMER

7. REC

8. FIND/FILE/CUT

9. VOL +/-

10. MUTE

11. INFO/DELETE

12. PLAY MODE/FM/ST/MONO

13.

14.

15. DISPLAY

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Seadistab unetaimerit.

Seadistab äratusalarmi.

Salvestab loo
plaadilt/raadiost/vinüülplaadilt/AUX/
Bluetooth seadmelt USB seadmele.

Otsib pealkirja või kaustanime järgi
lugusid, mis asuvad plaadil või USB-
seadmel.

Vajutage, et kopeerida helifaile, kui
salvestate faile vinüülplaadilt/AUX
ühenduse kaudu/Bluetooth allikalt USB
mäluseadmele.

Suurendab või vähendab helitugevust.

Vaigistab või taastab heli.

Vajutage plaadi-/USB-re iimis nupule, et
kuvada informatsiooni .mp3 failide
taasesitamise kohta.

Kustutab faile USB seadmelt.

Plaadi-/USB-re iimis valib korduvesituse
re iimi.

Plaadi-/USB-re iimis valib juhuesituse
re iimi.

Raadiore iimis valib stereo ja mono
taasesituse vahel.

Lõpetab taasesitamise.

Alustab või ajutiselt peatab taasesituse.

Kuvab kõikides allikare iimides kellaaega.

þ

þ
þ

þ
þ

þ

þ
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... Teie klassikaline helisüsteem



Järgige siin peatükis olevaid juhendeid järjekorras.

Ühendage voolujuhe seadme pessa ja
seinakontakti.

Patarei aktiveerimiseks eemaldage kaitsev
kleebis.

Avage patareisahtel.

Sisestage üks CR2032 patarei õigete
polaarsustega, +/- nagu näidatud.

Sulgege patareisahtel.

Vajutage nupule .
Seade lülitub viimasena valitud allikale.

Seadme lülitamiseks puhkereþiimi vajutage
uuesti nupule .

AC MAIN~

1.

1.

2.

3.

Esmakordsel kasutamisel:

Kaugjuhtimispuldi patarei vahetamine:

�

�

�

�

Vooluvõrku ühendamine

Kaugjuhtimispuldi
ettevalmistamine

Sisse lülitamine

Hoiatus

Märkus

�

�

�

�

Plahvatuse oht! Hoidke patareid eemal
kuumusest, päikesevalgusest ja lahtistest
leekidest. Ärge kunagi visake patareisid
tulle.

Plahvatuse oht, kui patarei on valesti
paigaldatud. Asendage vana patarei ainult
sama tüüpi patareiga.

Enne, kui vajutate mõnele
kaugjuhtimispuldi funktsiooninupule,
valige enne kaugjuhtimispuldi (mitte
peaseadme) abil õige allikas.

Kui kaugjuhtimispulti ei kasutata pikema
aja jooksul, eemaldage patarei.

9

3. Alustamine
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... Alustamine

Kellaaja seadistamine
1. CLOCK/PROG

2.

CLOCK/PROG

3.

CLOCK/PROG

4.

Vajutage puhkere iimis nupule .

Kasutage nuppe , et valida
ajaformaat ning vajutage kinnitamiseks nupule

.
Tunninäit hakkab vilkuma.

Kasutage nuppe , et valida tunnid
ning vajutage kinnitamiseks nupule

.
Minutinäit hakkab vilkuma.

Kasutage nuppe , et valida minutit
ning vajutage kinnitamiseks nupule

.

þ

/

/

/

� �

� �

� �

�

�

CLOCK/PROG



11

4. Taasesitamine

Plaatide taasesitamine

Paus/taasesitamise jätkamine

Eelmise/järgmise loo juurde liikumine

Otsing loo raames

Lugude programmeerimine

Informatsiooni kuvamine taasesitamise
kohta

Lugude otsing

Märkus

Märkus

�

�

�

Lugusid on võimalik programmeerida
ainult siis, kui taasesitamine on
katkestatud.

Maksimaalselt on võimalik
programmeerida kuni 20 lugu.

MP3-failide puhul toetatakse bitimäärasid
alates 32 kb/s kuni 320 kb/s.

1. SOURCE

2.

3.

4.

1. PRESET/ALBUM

2.

1.

2.

1.
CLOCK/PROG

[MEMORY]

2.

3.
CLOCK/PROG

4.

5.

INFO

[TITLE] [ARTIST]
[ALBUM]

Vajutage korduvalt nupule , et valida
allikaks CD.

Vajutage nupule , et avada plaadisahtel.

Sisestage plaat, etikett üleval pool, ja sulgege
plaadisahtel.

Taasesitamine algab automaatselt. Kui mitte,
vajutage nupule .

Vajutage taasesitamise ajal nupule , et
taasesitamine ajutiselt peatada või taastada.

Vajutage nupule , et valida mõni
teine lugu.

Kasutage nuppe , et
valida album või kaust.

Kasutage nuppe , et valida lugu või
fail.

Vajutage ja hoidke taasesitamise ajal all nuppu
.

Normaalse taasesitamise taastamiseks
vabastage nupp.

Kui taasesitamine on katkestatud, vajutage
nupule , et aktiveerida
programmeerimise reþiim.

(ekraanile kuvatakse
memory“ (mälu)).

MP3 lugude puhul vajutage albumi valimiseks
nupule / .

Loo valimiseks kasutage nuppe
ning kinnitamiseks .

Korrake samme 2 kuni 3, et programmeerida
rohkem lugusid.

Vajutage nupule , et taasesitada
programmeeritud lugusid.

Programmi kustutamiseks, vajutage stopp-
positsioonis nupule .
Kui ühelegi nupule ei vajutata umbes 10
sekundi jooksul, siis väljub seade
automaatselt programmeerimise re iimist.

Vajutage ja hoidke taasesitamise ajal all nuppu
.

CD puhul:

Praeguse loo algusest kulunud aeg;

Praeguse loo lõpuni jääv aeg;

Kõikide lugude algusest kulunud aeg;

Kõikide lugude lõpuni jääv aeg.

MP3-plaadi ja USB puhul: ID3 informatsioon
nagu (pealkiri), (artist),

(album).

Teil on võimalik otsida lugusid pealkirja või
kaustanime järgi plaadil/USB-l.

�

� �

	 


� �

� �

� �

�

�

	 


�

�

�

�

�

�

�

�

�

CD puhul:

MP3 plaadi ja USB puhul:

/

/

/

/

“

/

þ

�

�

�

�
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... Taasesitamine

CD/MP3 puhul: otsing pealkirja järgi

MP3 puhul: otsing kausta järgi

1.
FIND/FILE CUT

2.

3.

1.
FIND/FILE CUT

2.

3.

1. PLAY
MODE/FM/ST/MO

LL

RAN

2.
PLAY MODE/FM/ST/MO

1. SOURCE
PHONO/AUX

2.

3.

4.

5.

6.

AUTO STOP NO

7.

Kui taasesitamine on katkestatud, vajutage üks
kord nupule .

Kõikide lugude pealkirjad kuvatakse
alfabeetilises järjestuses.

Kasutage nuppe , et leida
alfabeetilisest järjestusest soovitud loo pealkiri.

Vajutage nupule , et alustada valitud loost
taasesitamist.

Kui taasesitamine on katkestatud, vajutage kaks
korda nupule .

Kõik kaustad kuvatakse alfabeetilises
järjestuses.

Kasutage nuppe , et valida kaust.

Vajutage nupule , et alustada kõikide selles
kaustas olevate lugude taasesitamist.

Vajutage taasesitamise ajal nupule
, et valida korduvesituse või

juhuesituse reþiim.

: Kordab praegust lugu

: Kordab praegust kausta (MP3
plaadi puhul)

A : Kordab kõiki lugusid

: Juhuesitus

Normaalse taasesitamise taastamiseks vajutage
korduvalt nupule , kuni
ühtegi valikut ei kuvata.

Vajutage korduvalt nupule , et valida
allikaks .

Valige kiiruselüliti abil õige kiirus.

Teil on võimalik valida kiirus 33 või kiirus
45, sõltuvalt erinevatest
vinüülplaaditüüpidest.

Asetage vinüülplaat vinüülplaadikettale.

Tõstke ettevaatlikult tõstehooba ja liigutage
seda vinüülplaadi suunas.

Vinüülplaadiketas hakkab automaatselt
pöörlema.

Asetage tõstehoob õrnalt vinüülplaadi ääre
peale, et alustada vinüülplaadi taasesitamist
algusest.

Algab taasesitamine.

Reguleerige helitugevust vastavalt soovile.

Kui on määratud valiku
peale, siis lõpetab vinüülplaadiketas
automaatselt pöörlemise pärast
taasesitamise lõppemist.

Pange tõstehoob tagasi tõstehoova alusele.

�

�

�

�

� �

�

� �

�

/

/

�

�

�

�

�

�

Korduv- ja juhuesituse valikud

Vinüülplaadi taasesitamine

Hoiatus
Märkus

�

�

�

�

Enne kasutamist eemaldage tõstehoova
nõelalt kaitse.

Asetage vinüülplaadikettale korraga ainult
üks vinüülplaat.

Hoidke seadme ja teiste objektide vahel
vahet vähemalt 15 cm.

Seade lülitub automaatselt AUX allikale, kui
pesa kaudu on ühendatud väline

heliallikas.
AUDIO IN
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... Taasesitamine

USB taasesitamine

Bluetooth seadme taasesitamine

Salvestamine USB seadmele

Märkus

Märkus

Nõuanne

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Veenduge, et USB mäluseade sisaldab
taasesitatavaid heliandmeid.

MP3-failide puhul toetatakse ainult
bitimäärasid alates 32 kb/s kuni 320 kb/s.

USB pesa ei toeta ühendusi USB kaabliga
ja see ei ole loodud selleks, et ühendada
arvutiga.

Enne, kui ühendate selle seadmega
Bluetooth seadme, viige ennast kurssi
Bluetooth seadme võimalustega.

Interferentsi vältimiseks hoidke see seade
eemal teistest elektroonilistest
seadmetest.

Selle seadme ja ühendatud seadme
efektiivne toimimisvahemik on umbes 10
meetrit.

Kõik takistused selle seadme ja Bluetooth
seadme vahel võivad toimimisvahemikku
vähendada.

Kui seade lülitub Bluetooth allikat mõnele
teisele allikale, katkestatakse Bluetooth
ühendus automaatselt.

Seade suudab mälus salvestada kuni 4
eelnevalt ühendatud seadet.

1.

2. SOURCE

1. SOURCE

2.

3.

4.

5.

Lükake USB pesa kaitsev kate alla ja sisestage
USB mäluseade pessa.

Vajutage korduvalt nupule , et valida
allikaks USB.

Taasesitamine algab automaatselt. Kui
mitte, vajutage nupule .

Kausta valimiseks vajutage nupule
/ .

Helifaili valimiseks vajutage nupule
/ .

Selle seadme kaudu on võimalik kuulata Bluetooth
seadet.

Vajutage korduvalt nupule , et valida
allikaks BT.

Bluetooth indikaator vilgub siniselt.

Aktiveerige oma Bluetooth seadmel Bluetooth
(vaadake seadme kasutusjuhendit).

Valige oma Bluetooth seadmel PHILIPS
OTT2000“.

Pärast edukat ühendust muutub Bluetooth
indikaator püsivalt siniseks.

Alustage oma Bluetooth seadmel taasesitamist.

Heliplaate (CD), MP3-plaate, heli vinüülplaatidelt ja
heli Bluetooth ühenduse kaudu, raadiot ja heli
välistelt heliseadmetelt on võimalik salvestada .mp3
formaadis USB mäluseadmele. Kui te salvestate
esimest korda USB mäluseadmele, luuakse USB
mäluseadmele automaatselt kaust nimega PHILIPS
OTT2000“. Iga kord kui te teete salvestise,
salvestatakse failid sellesse kausta.

�

�

�

	 


� �

�

�

“

“



Salvestamine USB seadmele Failide kopeerimine

Failide kustutamine USB seadmelt

Märkus

�

�

�

Kui USB mäluseadmel ei ole helifailide
salvestamiseks piisavalt vaba ruumi,
kuvatakse teade täisoleva mälu kohta.

CD-plaadi puhul on salvestamise protsess
lõpetatud ainult siis, kui terve lugu on
salvestatud.

MP3-plaadi puhul kopeerib süsteem failid
USB seadmele siis, kui te vajutate nupule

.REC

Sisestage USB mäluseade seadme pessa.

Valmistage ette allikas, millelt soovite heli
salvestada.

Plaat - valige allikaks disc“ (plaat) ja
sisestage plaat. Teil on võimalik valida
lugu, millest soovite salvestamist alustada.

Raadio - häälestuge raadiojaamale.

Väline heliseade - valige allikaks
Phono/Aux, ühendage väline heliseade ja
alustage sellega taasesitamist.

Vinüülplaat - valige allikaks Phono/Aux ja
alustage taasesitamist vinüülplaadilt.

Bluetooth - valige allikaks Bluetooth ja
alustage lugude taasesitamist.

Salvestamise alustamiseks vajutage nupule
.

CD-plaatide puhul vajutage korduvalt
nupule , et valida:

(A) (salvesta üks): salvestab
esimese/praeguse loo.

(B) (salvesta kõik): salvestab kõik
lood/ülejäänud lood.
Plaadi taasesitamine algab automaatselt
plaadi/valitud loo algusest ja algab
salvestamine.

Salvestamise katkestamiseks vajutage
nupule .

Kui te salvestate helifaile Bluetooth/AUX/PHONO/FM
reþiimis USB mäluseadmele, siis on teil võimalik
salvestamise ajal kopeerida faili, vajutades nupule

. Genereeritakse uus helifail ja
salvestamine jätkub.

Kui taasesitamine on katkestatud, vajutage
korduvalt nupule , et valida allikaks
USB.

Vajutage nupule .
Ekraanile kuvatakse .

Kasutage nuppe , et valida fail, mida
soovite kustutada.

Vajutage kinnitamiseks nupule .

Kustutamise reþiimist väljumiseks vajutage
nupule .

1.

2.
REC

REC
[REC_ONE]

[REC_ALL]

FIND/FILE CUT

1.
SOURCE

2. INFO/ DELETE
DEL - 001

3.

4. DELETE

�
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1. SOURCE

2.

1.

2.

1.
CLOCK/PROG

2.

1.

2. CLOCK/PROG

3.

4. CLOCK/PROG

5.

FM/ST/MO

[STEREO]

[MONO]

Keerake nuppu, et valida allikaks
raadio.

Otsige raadiojaamu automaatselt või
manuaalselt.

Vajutage ja hoidke rohkem kui kaks sekundit all
nuppu / .

Raadio häälestub automaatselt kõige
tugevama signaaliga raadiojaamale.

Korrake sammu 1, et häälestada rohkem
raadiojaamu.

Kui tuvastatakse tugev raadiojaama
signaal, lõppeb otsing ja raadiojaam
hakkab mängima.

Vajutage ja hoidke rohkem kui kaks sekundit all
nuppu , et aktiveerida automaatne
salvestamise reþiim.

Kõik saadavalolevad raadiojaamad
salvestatakse laineala vastuvõtu tugevuse
järgi.
Esimesena salvestatud raadiojaam hakkab
mängima.

Kasutage nuppe , et valida salvestatud
raadiojaam.

Kasutage nuppe , et häälestuda
raadiojaamale.

Vajutage klahvile , et aktiveerida
salvestamine.

Kasutage nuppe , et määrata sellele
raadiojaamale number.

Vajutage kinnitamiseks nupule .
Raadiojaamad salvestatakse valitud
järjekorranumbrite järgi.

Korrake samme 1 kuni 4, et salvestada rohkem
raadiojaamu.

Nõrga signaaliga raadiojaamade vastuvõtu
parandamiseks tuleks valida mono-heli.

Vajutage raadiore iimis nupule , et
valida seadistus:

: stereo ülekanne.

: mono ülekanne.

� �
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Märkus

Märkus
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Parema vastuvõtu saavutamiseks
pikendage antenni või muutke selle
asukohta.

Teil on võimalik salvestada maksimaalselt
20 raadiojaama.

Kui raadiojaam salvestatakse sama
järjekorranumbriga, millega on salvestatud
mõni eelnev raadiojaam, siis kirjutatakse
eelmine raadiojaam üle.

Raadiojaamade automaatne
otsimine

Raadiojaamade automaatne
salvestamine

Raadiojaamade manuaalne
salvestamine

Stereo/mono ülekande valimine

15

5. FM-raadio kuulamine
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6. Välise heliseadme kuulamine

Selle seadme kaudu on teil võimalik kuulata väilist
heliseadet nagu näiteks MP3-mängija.

Keerake nuppu, et valida allikaks
.

Ühendage helikaabel:

seadme esipaneelil asuva
pesaga; ja

välise heliseadme kõrvaklappide pesaga.

Alustage välisel heliseadmel taasesitamist
(vaadake seadme kasutusjuhendit).

1. SOURCE
PHONO/AUX

2.

AUDIO IN

3.

�

�
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7. Teised funktsioonid

Unetaimeri seadistamine

Äratusalarmi seadistamine

Helitugevuse reguleerimine

Alarmi taimeri sisse/välja lülitamine

Märkus

�

�

Kui allikaks on valitud DISC/USB, kuid
kumbagi ei saa taasesitada, siis
aktiveeritakse automaatselt raadio.

See helisüsteem lülitub automaatselt
puhkereþiimi, kui ühtegi tegevust ei
teostata 30 minuti jooksul pärast
äratusalarmi aktiveerimist.

See helisüsteem võib teatud ajaperioodi möödudes
automaatselt välja lülituda.

Kui helisüsteem on sisse lülitatud, vajutage
korduvalt nupule , et valida
ajaperiood (minutites).

Kui unetaimer on aktiveeritud, kuvatakse
.

Vajutage korduvalt nupule , kuni
kuvatakse (unetaimer väljas).

Kui unetaimer on deaktiveeritud, siis
kaob.

Seda helisüsteemi saab kasutada kui äratuskella.
Plaadi, USB või raadio taasesitamine aktiveeritakse
määratud ajal.

Vajutage nupule , et lülitada seade
puhkereþiimi.

Veenduge, et olete kellaaja korrektselt
seadistanud.

Vajutage ja hoidke all nuppu .
Kuvatakse teade, millega palutakse teil
valida allikas.

Vajutage korduvalt nupule , et valida
allikaks: CD, USB või FM.

Vajutage kinnitamiseks nupule .
Tunninäit hakkab vilkuma.

Kasutage nuppe , et määrata
tunninäit.

Vajutage kinnitamiseks nupule .
Minutinäit hakkab vilkuma.

Kasutage nuppe , et määrata
minutinäit.

Vajutage kinnitamiseks nupule .
Äratusalarm on seadistatud ja aktiveeritud.

Vajutage klahvile , et lülitada seade
puhkereþiimi.

Vajutage korduvalt nupule , et
aktiveerida või deaktiveerida äratusalarm.

Kui äratusalarm on aktiveeritud, kuvatakse
ekraanile .
Kui äratusalarm on deaktiveeritud, siis ei
kuvata ekraanile .

Keerake nuppu , et suurendada/vähendada
helitugevust.
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SLEEP/TIMER

[SLEEP -- 90]

[SLEEP -- 75]

[SLEEP -- 60]

[SLEEP -- 45]

[SLEEP -- 30]

[SLEEP -- 15]

[OFF]

[SLEEP]

SLEEP/TIMER
[SLEEP OFF]

[SLEEP]

1.

2.

3. SLEEP/TIMER

4. SOURCE

5. SLEEP/TIMER

6.

7. SLEEP/TIMER

8.

9. SLEEP/TIMER

1.

2. SLEEP/TIMER

VOLUME
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�Unetaimeri deaktiveerimiseks
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Märkus

� Toote tehnilised andmed võivad ilma ette
teatamata muutuda.

Tehnilised andmed

Üldine informatsioon

Raadio

Vinüül

Võimendi

Kõlarid

Bluetooth

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

Voolutarbivus töö ajal .......................................16 W

Voolutarbivus puhkere iimi ajal .......................< 1 W

Mõõtmed
- Peaseade
(l x k x p) ................................335 x 311 x 169 mm

Kaal (peaseade)...............................................2,5 kg

Lainepikkuste vahemik ..............FM: 87,5 – 108 MHz

Kanalisamm ...................................................50 KHz

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

Müra ja signaali suhe....................................> 50 dB

Salvestatavate raadiojaamade arv .........................20

Toetatud vinüülplaadi suurus ...........17,8 cm (7 tolli)
30,5 cm (12 tolli)

Kiirus ...............................................................33/45

Väljundivõimsus................................1,5 W x 2 RMS

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

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

Aux sisend ..........................0,5 V RMS 20 kilo-oomi

Kõlarite takistus .............................................4 oomi

Kõlarite draiver................................2 x 3'' täisulatus

Tundlikkus...............................................84 dB/m/W

Kommunikatsioonisüsteem ........Bluetooth Standard
versioon 2.1

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

Maksimaalne toimimisvahemik ...............Otsejoones
umbes 10 m

Sagedusala ..........................................2.4 GHz band
(2.4000 GHz – 2.4835 GHz)

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

(A2DP)

Toetatud koodekid
- Vastuvõtt ............................SBC (Sub Band Codec)
- Ülekanne ..................................................Ei toetata

þ

.....................................

8. Tehniline informatsioon
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... Tehniline informatsioon

Informatsioon USB taasesitamise
kohta

Toetatud MP3-plaadi formaadid

Ühilduvad USB seadmed:

Toetatud formaadid:

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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USB mälupulk (USB 1.1 või USB 2.0)

USB mängijad (USB 1.1 või USB 2.0)

mälukaardid (vajavad lisa kaardilugejat, mis
töötaks selle seadmega)

USB või mälufaili formaat FAT12, FAT16, FAT32
(sektori suurus: 512 baiti)

MP3 bitimäär (andmemäär): 32-320 kb/s ja
varieeruv bitimäär

Juurkaustadena kuni 8 taset

Albumite/kaustade arv: maksimaalselt 99

Lugude/pealkirjade arv: maksimaalselt 999

ID3 tag v2.0 kuni v2.3

Faili nimi Unicode UTF8 (maksimaalne pikkus:
16 baiti)

ISO9660, Joliet

Maksimaalne pealkirjade arv: 999 (sõltuvalt
failinime pikkusest)

Maksimaalne albumite arv: 99

Toetatud sämplingumäärad: 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz

Toetatud bitimäärad: 32~320 (kb/s), varieeruv
bitimäär



9. Probleemide lahendamine
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Hoiatus

� Ärge kunagi eemaldage seadme kesta.

Üldine

Informatsioon 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 mudelit ja seerianumbrit.

Veenduge, et seadme AC voolujuhe on
korralikult ühendatud vooluringiga.

Veenduge, et vooluringis on elekter olemas.

Reguleerige helitugevust.

Välise heliseadme kuulamisel veenduge, et
välise heliseadme heli ei oleks vaigistatud.

Veenduge, et seadmel on vool olemas.

Lülitage seade välja ja lülitage seejärel uuesti
sisse.

Voolujuhe on seinast eemaldatud või on
toimunud elektrikatkestus.

Seadistage kellaaeg / äratus uuesti.

Teie seadet ei saa kasutada muusika
mängimiseks läbi selle helisüsteemi.

Bluetooth ühendus on nõrk. Liigutage
Bluetooth seade sellele seadmele lähemale või
eemaldage nende vahelt kõik takistused.

Teie seade ei toeta selle seadme poolt nõutud
profiile.

Bluetooth seadmel ei ole Bluetooth sisse
lülitatud. Vaadake Bluetooth seadme
kasutusjuhendit, et leida, kuidas Bluetooth
sisse lülitada.

See seade ei ole sidumisreþiimis.

See seade on juba ühendatud mõne teise
Bluetooth seadmega. Katkestage see ühendus
ja proovige siis uuesti.

Vajutage nupule , et algkäivitada seade või
lülitage seade uuesti Bluetooth allikale, et
proovida ühendust uuesti luua.

Bluetooth ühendus on nõrk. Liigutage
Bluetooth seade sellele seadmele lähemale või
eemaldage nende vahelt kõik takistused.

Osad mobiiltelefonid võivad ühenduse
katkestada kõne alustamise ja lõpetamise
korral. See ei ole selle seadme viga.

Mõnedel Bluetooth seadmetel lülitatakse
Bluetooth voolu säästmiseks automaatselt
välja. See ei ole selle seadme viga.

Puudub vool

Puudub heli

Seade ei reageeri

Kellaaja/äratuse seaded on kustutatud

Muusika taasesitamine ei ole selle seadmega
võimalik isegi peale Bluetoothi edukat
ühendamist

Kuigi Bluetooth ühendus õnnestus, on
helikvaliteet kehv

Bluetooth ühendus selle seadmega ei õnnestu

Ühendatud Bluetooth seadme ühendus katkeb
pidevalt
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Raadiovastuvõtt on halb

�

�

Teistelt elektroonilistelt seadmetelt pärit
interferentsi ja takistuste tõttu muutub signaal
nõrgaks. Liigutage seade kohta, kus
interferentsi ei esine.

Veenduge, et antenn on täielikult välja
tõmmatud. Muutke antenni asukohta.

�
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10. Teade

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

See toode on vastavuses Euroopa Ühenduse
raadiosageduste nõuetega.

Käesolevaga deklareerib WOOX Innovations, et see
seade on vastavuses direktiivi 1999/5/EÜ põhiliste
nõuete ja teiste asjakohaste sätetega. EÜ Vastavuse
Deklaratsiooni (EC Declaration of Conformity)
koopia on kättesaadav elektroonilises
kasutusjuhendis aadressil
www.philips.com/support.

Sellel teise klassi seadmel on topeltisolatsioon, kui
kaitsev maandus puudub.

Ärge sisestage plaadisahtlisse teisi objekte
peale plaatide.

Ärge sisestage plaadisahtlisse kõveraid või
pragunenud plaate.

Eemaldage plaadid plaadisahtlist, kui te ei
kasuta seadet pikema ajaperioodi jooksul.

Kasutage seadme puhastamiseks mikrofiibrist
lappi.

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. Palun
tutvuge kohalike nõuete vanade elektri- ja
elektroonikaseadmete ümbertöötlemise kohta.

Palun käituge vastavalt kohalikele reeglitele ning
ärge hävitage seda seadet hariliku
majapidamisprügi hulgas. Korrektne seadmete
hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja
inimtervisele.

Teie seade sisaldab patareisid, käsitletud Euroopa
direktiivis 2006/66/EÜ, mida ei tohi visata minema
koos tavalise majapidamisprahiga. Palun viige end
kurssi kohalike vanade patareide
kogumissüsteemiga. Teiepoolne õige patareide
äraviskamine aitab vältida võimalikke negatiivseid
tagajärgi keskkonnale ja inimtervisele.

Kõik ebavajalikud pakendid on välja jäetud. Me
oleme proovinud teha selle pakendi lihtsasti
kolmeks materjaliks lahutatavaks: papp (karp),
polüstüreen (mullikile), polüetüleen (kotid, kaitsev
vahukile).

Teie seade koosneb materjalides, mida on võimalik
ümber töödelda, kui viite seadme elemendid
vastavatele ümbertöötlemisfirmadele. Palun järgige
kohalikke seadusi, mis puudutavad pakendi, vanade
patareide või vana seadme äraviskamist.

�

�

�

�

Ühilduvus

Tootest hoolimine

Keskkonnast hoolimine

Keskkonnaalane informatsioon

0890
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Info kaubamärgi kohta

Autoriõigused

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

2013 © WOOX Innovations Limited. Kõik õigused
kaitstud.

Toote tehnilised andmed võivad ilma ette teatamata
muutuda. WOOX jätab endale õiguse teha
muudatuse seadme juures ilma kohustuseta muuta
vanu seadmeid vastavalt.
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Toote tehnilised andmed võivad ilma ette teatamata muutuda.

2013 © WOOX Innovations Limited. Kõik õigused kaitstud.

Selle toote tõi turule WOOX Innovations Limited või mõni selle tütarettevõtetest, edaspidi
viidatud selles kasutusjuhendis kui WOOX Innovations, ning on ka selle seadme tootja. WOOX
Innovations on selle seadme, mille kasutusjuhend käesolev broðüür on, garantiiandja. Philips ja
Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.



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


