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

www.philips.com/welcome

Küsimus?
Kontakteeruge

Philipsiga

Küsimus?
Kontakteeruge

Philipsiga

Eestikeelne kasutusjuhend
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Enne toote kasutamist vaadake selles
broðüüris olevaid detaile.
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Laadimine

Laadige
autoadapteriga.

Punane tuluke põleb:

Punane tuluke ei põle:

toimub laadimine.

laadimine on lõppenud.

Märkus

� Laadige seadet vähemalt iga kahe kuu tagant.

Laadige vahelduvvoolu
adapteriga.
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Sisse- ja väljalülitamine

Vajutage nuppu, et seadet
sisse või välja lülitada, või et
lülitada seade laadimisreþiimi.

POWER
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Keele valimine

Ekraanile ilmuvate juhendite keele valimiseks tehke järgnevat:
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Taasesitamise
alustamiseks, peatamiseks
või jätkamiseks vajutage

nuppu.
Taasesitamise lõpetamiseks
vajutage kaks korda
nuppu või lülitage seade
teise reþiimi. Menüüvalikute
kuvamiseks vajutage
taasesitamise ajal

nuppu. Plaadi
taasesitamise keele
valimiseks vajutage
korduvalt (heli) ja

(subtiitrid)
nuppu.

OK/�

�

.
(OPTIONS)

AUDIO
SUBTITLE
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Plaadi taasesitamiseks
televiisori ekraanil
ühendage seade
televiisoriga.
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Kasutusjuhendi allalaadimiseks ja probleemide lahendamiseks
külastage veebilehte .www.philips.com/support
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Märkus

� Toote tehnilised andmed võivad ilma ette teatamata
muutuda.

Põhiseade

Taasesitatavad meediaformaadid

Failiformaadid

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Vahelduvvoolu adapter: ASUC12E-090080 (Philips)

Vooluvarustus

Sisend: 100-240V~, 50Hz/ 60Hz

Väljund: alalisvool 9V 0,8A

Voolutarbimine: 9W

Kasutamise temperatuuride vahemik: 0 – 45 °C

Plaadid

DVD, DVD-Video, VCD/SVCD, Audio CD

DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD +R/-R DL (Dual Layer)

CD-R/CD-RW, MP3 meedia, JPEG failid.

Video: .avi, .divx, .mp4, .xvid

Heli: .mp3

Informatsioon toote kohta
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Ohutus ja garantii

1. Ohutus ja teade

2. Ohutus

3. Kuulamisohutus

Hoiatus

Hoiatus

�

�

�

�

�

�

�

Ärge kunagi eemaldage seadme kesta.

Ärge kunagi määrige ühtegi seadme osa.

Ärge kunagi asetage seadet teise elektriliste seadmete
peale.

Hoidke seadet eemal otseset päikesevalgusest, lahtisest
leegist ja liigsest soojusest.

Ärge kunagi vaadake seadme sees olevasse laserisse.

Veenduge, et voolujuhe või adapter on kergesti ligipääsetav,
et vajaduse korral seade vooluvõrgust lahti ühendada.

Ärge kuulake muusikat pikalt kõrgel helitugevusel, et ära
hoida võimalikke kuulmiskahjustusi.

Lugege ja saage aru kõikidest juhenditest enne, kui hakkate seda
toodet kasutama. Garantii ei kehti, kui kahjustus on tekkinud
juhendite mitte järgmise tõttu.

Kasutage ainult tootja poolt määratud lisaseadmeid/tarvikuid.

Ärge kasutage seadet vee lähedal.

Ärge asetage seadmele ühtegi ohuallikat (nt. vedelikega täidetud
anumaid, põlevaid küünlaid).

Patareisid (patareide pakke ega paigaldatud patareisid) ei tohiks
jätta suure kuumuse kätte, nagu päikesevalgus, lahtine leek või
midagi sarnast.

Ebakorrektselt paigaldatud patarei võib plahvatada. Vahetage ainult
sama või võrdväärse tüübiga.

Muudatused tootes võivad põhjustada ohtlikku elektromagnetilist
radiatsiooni või muid ohtlikke tagajärgi.

Selle seadme maksimaalne pingeväljund ei ole suurem kui 150 mV.



4. Vastavus

5. Keskkonnast hoolimine

Märkus

� Tüübiplaat asub toote all.

See seade on vastavuses Euroopa Ühenduse raadiointerferentsi
nõuetega.

Toode on loodud ja toodetud kõrgekvaliteedilistest materjalidest ja
osadest, mida võib taaskasutada ja ümber töödelda.

Kui see ratastega mahatõmmatud prügikasti märk on toote küljes,
tähendab see, et toode on osa Euroopa Direktiivist 2002/96/EC.

Palun tutvuge kohalike nõuetega elektroonikaseadmete kogumise
kohta.

Palun käituge vastavalt kohalikele reeglitele ja ärge visake oma
vanasid elektrilisi tooteid tavalise olmeprügi hulka. Teiepoolne õige
toodete äraviskamine aitab vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi
keskkonnale ja inimtervisele.

Teie toode sisaldab akusid, mis on vastavuses Euroopa Direktiiviga
2006/66/EC. Akusid ei tohi hävitada tavalise majapidamisprügi
hulgas. Palun tutvuge kohalike nõuetega patareide kogumise kohta.
Korrektne patareide hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja
inimtervisele.

Sisseehitatud aku eemaldamiseks tooge seade alati professionaali
juurde.

Sellel seadmel on järgnev tähis:
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Ohutus ja garantii

ESIMESE KLASSI
LASERTOODE
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Ohutus ja garantii

6. Autorikaitse

Selles tootes on autoriõigustega kaitstud tehnoloogiat, mida
kaitsevad USA patendid ja teised Rovi Corporationi intellektuaalse
vara õigused. Muudatuste tegemine ja toote osadeks lahti võtmine
on keelatud. Toote tehnilised andmed võivad ilma ette teatamata
muutuda. Kaubamärgid on Koninklijke Philips Electronics N.V või
nende vastavate omanike omandid. Philips jätab endale õiguse teha
tootele igal hetkel muudatusi, olemata seejuures kohustatud
eelnevaid tooteid vastavalt muutma.

Toodetud äriühingu Dolby Laboratories loal. Dolby ja topelt-D
sümbol on äriühingule Dolby Laboratories kuuluvad kaubamärgid.

DIVX VIDEO: DivX® on digitaalne video formaat, mis on loodud
Rovi Corporationi filiaali DivX, Inc poolt. See on ametlikult DivX
Certified® toode, mis taasesitab DivX videoid. Külastage
veebilehekülge www.divx.com, et saada lisainformatsiooni ja
tarkvaravahendeid, mis muudavad teie failid DivX video failideks.

DIVX VIDEO ON DEMAND: See DivX Certified® seade peab olema
registreeritud selleks, et taasesitada DivX Video-On-Demand (VOD)
sisu. Registreerimiskoodi leidmiseks otsige üles DivX VOD
sektsioon seadme seadistusmenüüst. Minge vod.divx.com, et saada
rohkem informatsiooni, kuidas registreerimine lõpetada.

Olge vastutustundlik
Austage autoriõiguseid
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Ohutus ja garantii

Toote tehnilised andmed võivad ilma ette teatamata muutuda.

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Kõik õigused kaitstud.

7. Garantii

�

�

�

�

Ärge kunagi üritage seadet iseseisvalt parandada, sest see võib
põhjustada vigastusi, kahjustusi tootele ja teie garantii muutub
kehtetuks.

Kasutage toodet ja selle lisaseadmeid ainult nagu tootja poolt
mõeldud. Toote tagaküljel olev hoiatusmärk näitab, et sellelt
seadmelt on oht saada elektrilööki.

Ärge kunagi eemaldage seadme kesta. Hoolduste ja paranduste
jaoks kontakteeruge Philipsi klienditeeninduskeskusega.

Kõik tegevused, mis on selles kasutusjuhendis sõnaselgelt
keelatud ning kõik muud kohandused ja toote lahtivõtmised,
mis ei ole selles kasutusjuhendis soovitatud või lubatud,
muudavad teie garantii kehtetuks.



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


