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1 Tärkeää
•	 Lue nämä ohjeet.
•	 Noudata kaikkia ohjeita.
•	 Älä käytä laitetta veden lähellä.
•	 Älä tuki ilmastointiaukkoja. Asenna 

valmistajan ohjeiden mukaisesti.
•	 Älä asenna lähelle lämmönlähteitä, 

kuten lämpöpattereita, uuneja tai muita 
lämpöä tuottavia laitteita (mukaan lukien 
vahvistimia). 

•	 Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä 
lisälaitteita.

•	 Anna vain valtuutetun huoltohenkilön 
huoltaa laite. Huolto on tarpeen, kun 
laite on vahingoittunut, esimerkiksi jos 
laitteen sisään on päässyt nestettä tai 
vieraita esineitä, laite on kastunut, ei toimi 
normaalisti tai on pudonnut.

•	 Paristoja ei saa altistaa korkeille 
lämpötiloille, kuten auringonvalolle tai 
tulelle.

•	 Laitteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita 
nesteitä. 

•	 Älä aseta laitteen päälle mitään sitä 
mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten 
nestettä sisältäviä esineitä tai kynttilöitä. 

 
Kuunteluturvallisuudesta

 
Varoitus

 • Kuunteleminen pitkään suurella äänenvoimakkuudella 
voi vahingoittaa kuuloasi. Aseta äänenvoimakkuus 
turvalliselle tasolle. Mitä suurempi äänenvoimakkuus on, 
sitä lyhyempi on turvallinen kuunteluaika.

Noudata kuulokkeiden käytössä seuraavia 
ohjeita.
•	 Kuuntele kohtuullisella 

äänenvoimakkuudella kohtuullisia aikoja.
•	 Älä lisää äänenvoimakkuutta kuulosi 

totuttua nykyiseen ääneen.
•	 Älä lisää äänenvoimakkuutta niin korkeaksi, 

ettet kuule, mitä ympärilläsi tapahtuu.
•	 Lopeta tai keskeytä kuunteleminen 

vaarallisissa tilanteissa.
•	 Kuulokkeen liiallinen äänenpaine saattaa 

vahingoittaa kuuloa.
 
Akun poistaminen on jätettävä alan 
ammattilaisen tehtäväksi.
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2 Kannettava 
kaiutin

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi 
Philipsin laitteen. Saat parhaan mahdollisen 
hyödyn Philipsin palveluista rekisteröimällä 
tuotteen osoitteessa www.philips.com/welcome.

Johdanto
Tällä kaiuttimella voit:
•	 kuunnella FM-radiota
•	 kuunnella ääntä Micro SD -kortilta ja 

muista ulkoisista laitteista.

Toimituksen sisältö
Tarkista pakkauksen sisältö:
•	 Päälaite
•	 USB-kaapeli X 1
•	 FM-antenni X 1
•	 Pikaopas

Kaiuttimen yleiskuvaus

   

a        
•	 Kannettavan kaiuttimen ottaminen 

käyttöön tai poistaminen käytöstä.

b -/+
•	 Äänenvoimakkuuden säätäminen.

c 
•	 Toiston aloittaminen tai 

keskeyttäminen.

d  / 
•	 Raidan valitseminen.
•	 Raidalta hakeminen
•	 FM-radioasemien virittäminen.

e S    
•	 Lähteen valitseminen.

f DC 5V
•	 Sisäisen akun lataaminen.

g BATT
•	 LED-merkkivalo.

h AUX
•	 Ulkoisen laitteen liittäminen.

i MICRO SD
•	 Micro SD -korttipaikka.

j     
•	 Kuulokeliitäntä.

a

b

e

d

c

f
g

j

ih



5 FI

3 Aloitus
Noudata aina tämän luvun ohjeita järjestyksessä.
Jos otat yhteyttä Philipsiin, sinulta kysytään 
laitteen mallia ja sarjanumeroita. Malli- ja 
sarjanumero ovat laitteen pohjassa. Kirjoita 
numerot tähän: 
Mallinumero __________________________
Sarjanumero ___________________________

Virtalähde
Varoitus

 • Väärin asennettu paristo saattaa aiheuttaa 
räjähdysvaaran. Vaihda vain samanlaiseen tai vastaavaan.

 • Laitevahinkojen vaara. Lataa ainoastaan tietokoneen 
USB-liitännän kautta.

Kaiutinta voi käyttää sisäisellä ladattavalla akulla.

Sisäisen akun lataaminen:
Liitä laitteen mukana toimitettu USB-kaapeli
•	 kaiuttimen DC 5V-liitäntään.
•	 tietokoneen USB-liitäntään. 
 » Virran merkkivalo syttyy.
 » Kun akku on ladattu täyteen, virran 

merkkivalo sammuu. 

 

Käynnistä/sammuta

1 Siirrä  -liukukytkintä oikealle.
 » Kaiutin vaihtaa viimeiseen valittuun 

lähteeseen.

2 Sammuta kaiutin siirtämällä  vasemmalle.

Lähteen valitseminen
Valitse äänilähde (Micro SD -kortti, FM-viritin tai 
Aux) painamalla toistuvasti S-painiketta.
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4 Toistaminen

Toistaminen Micro SD 
-kortilta

Huomautus

 • Varmista, että Micro SD -kortilla on toistettavaa 
äänisisältöä.

1 Valitse Micro SD -lähde painamalla S-
painiketta toistuvasti.

2 Aseta Micro SD -kortti -korttipaikkaan.
 » Toisto alkaa automaattisesti. 

  
•	 Keskeytä toisto tai jatka sitä  

-painikkeella.
•	 Valitse äänitiedosto painamalla  /  

-painiketta.
•	 Hae toiston aikana pitämällä  / 

 alhaalla ja jatka normaalia toistoa 
vapauttamalla painike. 

Huomautus

 • Eri materiaaleista ja tekniikoista johtuen ei voida taata, 
että kaikki Micro SD -kortit toimivat tämän kaiuttimen 
kanssa.

FM-radion kuunteleminen
Huomautus

 • Vältä radion aiheuttamat häiriöt pitämällä kannettava 
kaiutin poissa muiden elektronisten laitteiden 
läheisyydestä.

1 Valitse FM-radion lähde painamalla 
toistuvasti S-painiketta.

2 Paina  /  -painiketta kahden sekunnin 
ajan.
 » Radio virittää automaattisesti aseman, 

joka kuuluu hyvin.

3 Viritä lisää radioasemia toistamalla 2. vaihe.

Kanavan virittäminen manuaalisesti 
Paina  /  -painiketta toistuvasti, kunnes 
kuuluvuus on paras mahdollinen.

Huomautus

 • Jos radioaseman signaali on heikko, kytke mukana 
toimitettu antenni AUX-liitäntään tai kuuntele 
kuulokkeiden läpi.

Toisto ulkoisesta laitteesta
Tällä kaiuttimella voit toistaa ääntä myös 
ulkoisesta laitteesta.
1 Liitä Aux-in-kaapeli (lisävaruste):

•	 kaiuttimen takapaneelin AUX-liitäntään.
•	 ulkoisen laitteen kuulokeliitäntään.

2 Toista ääntä laitteessa (lisätietoja on laitteen 
käyttöoppaassa). 
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Kuulokkeilla kuunteleminen
Liitä kuulokkeet kaiuttimen  -liitäntään.

 
Vihje

 • Jos kaiuttimeen on liitetty kuulokkeet, joissa on 
mikrofoni, saatat kuulla ääntä sekä kaiuttimesta että 
kuulokkeista. Siinä tapauksessa kokeile muita kuulokkeita.

Äänenvoimakkuuden 
säätäminen
Säädä äänenvoimakkuutta painamalla toiston 
aikana -/+-painiketta.

  

5 Tuotetiedot
Huomautus

 • Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Teknisiä tietoja

Vahvistin
Signaali–kohina-suhde >50 dB
Aux-tulo 600 mV RMS 22 kohmia

Viritin (FM)
Viritysalue 87,5–108 MHz

Yleistä
Virtalähde 5 V  0,6 A
Sisäinen akku Litiumakku
Mitat – päälaite  
(L x K x S)

 
107 x 71 x 36 mm

Paino – päälaite 0,1 kg
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6 Vianmääritys
Vakava varoitus

 • Älä koskaan avaa laitteen runkoa.

Älä yritä korjata järjestelmää 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
•	 Lataa akku.

Ääntä ei kuulu
 • Äänenvoimakkuuden säätäminen.
 • Tarkista, oletko valinnut oikean äänilähteen.
 • Irrota kuulokkeet.

Kaiutin ei vastaa.
 • Kytke kaiutin päälle.
 • Lataa akku.

Huono radion kuuluvuus
 • Siirrä laite ja TV tai videolaite kauemmaksi 

toisistaan.
 • Vedä FM-antenni ääriasentoonsa.

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

 
Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä 
koskevien vaatimusten mukainen.

 
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.

  
Tuotteessa on akkuja tai paristoja, joita 
EU:n direktiivi 2006/66/EY koskee. Niitä 
ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen 
mukana.Tutustu paikalliseen akkujen ja paristojen 
keräysjärjestelmään.Hävittämällä tuotteet oikein 
ehkäiset ympäristö- ja henkilöhaittoja.
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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.

Huomautus

 • Tyyppikilpi on laitteen takaosassa.
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