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1 Oluline

•

Kui katkestusseadmena kasutatakse
pistikühendusega adapterit, peab
katkestusseade olema pidevalt töövalmis.

Patareide alla neelamise oht!

Ohutus

•

Hoiatus
• Ä
 rge kunagi eemaldage selle kellraadio korpust.
• Ärge kunagi määrige ühtki selle kellraadio osa.
• Ärge asetage seda kellraadiot kunagi muule
elektrilisele seadmele.
• Hoidke seda kellraadiot otsese päikesekiirguse, tule
ja kuumuse eest.
• Veenduge, et teil on alati lihtne juurdepääs
toitejuhtmele, kontaktile või adapterile, et saaksite
kellraadio vooluvõrgust lahti ühendada.

•
•
•
•
•

•

•
•

2

Lugege ja järgige neid juhiseid.
Veenduge, et kellraadio ümber on piisavalt
vaba ruumi ventilatsiooniks.
Kasutage ainult lisavarustust/tarvikuid, mis on
valmistatud tootja poolt.
Kasutage üksnes toiteallikaid, mis on
nimetatud kasutusjuhendis.
Eemaldage kellraadio äikese ajaks või
ajal, mil seadet pikemat aega ei kasutata,
elektrivõrgust.
HOIATUS patareide kasutamise kohta
– vältimaks patareide lekkimist, mis võib
põhjustada kehavigastuse või tekitada kahju
varale või kellraadiole:
• Paigaldage patarei õigesti, vastavalt
+ ja - märkidele kellraadiol.
• Eemaldage patarei, kui kellraadiot ei
kasutata pikemat aega.
• Patarei ei tohi kokku puutuda liigse
kuumusega nagu päikesepaiste, tuli jms.
Kellraadiot tuleb kaitsta tilkuva vee ja
pritsmete eest.
Ärge pange kellraadiole ohu allikaks olevaid
esemeid (nt vedelikku sisaldavaid anumaid,
süüdatud küünlaid).
ET

•

•

•

Kellraadio võib sisaldada mündi / nupu
suuruses patareid, mille võib alla neelata.
Hoidke patareid lastele kättesaamatus kohas!
Allaneelamisel võib patarei põhjustada
raskeid vigastusi ning see võib surmaga
lõppeda.Tõsised sisemised põletused
võivad tekkida kahe tunni jooksul pärast
allaneelamist.
Kui te kahtlustate, et patarei on alla neelatud
või sattunud keha sisse, siis pöörduge kohe
arsti juurde.
Patarei vahetamisel hoidke kõik uued ja
vanad patareid lastele kättesaamatus kohas.
Pärast patarei vahetamist veenduge, et
patareikate oleks kindlalt suletud.
Kui patareipesa kinnitamine täielikult ei ole
võimalik, lõpetage toote kasutamine. Hoidke
lastele kättesaamatus kohas ja pöörduge
tootja poole.
Märkus

• Tüübiplaat asub seadme tagaküljel.

2 Teie kellraadio
Õnnitleme ostu puhul ja tere tulemast Philipsi
juurde! Maksimeerimaks kasu Philipsi pakutavast
klienditoest registreerige oma toode veebilehel
www.philips.com/welcome.

Sissejuhatus
Selle kellraadioga saate:
• kuulata FM-raadiot;
• laadida enda mobiiliseadmeid; ja
• seadistada kaks erinevat alarmi.

Mis on karbis
Kontrollige ja tuvastage pakendi sisu:

Quick start guide

•
•

kellraadio
trükitud materjal.
ET
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Kellraadio ülevaade










 



Allikas/
• Raadio sisse/välja
• Alarmi seadistamine (pikk vajutus)



HÄÄLESTAMINE/
• Raadio häälestamise aktiveerimine
(FM-režiim)
• Unetaimeri seadistamine



SALVESTAMINE/
• Raadiojaamade skannimine ja
salvestamine (FM-režiim)
• Ekraani heleduse reguleerimine



HELITUGEVUS/
• Helitugevuse reguleerimine (FM-režiim)
• FM-raadiojaamade häälestamine
(FM-režiim)
• Tundide ja minutite reguleerimine
• 12/24 kellaaja vormingu valimine



Kella/ekraani paneel
• Puuteklahvide aktiveerimine
• Oleku kuva

4
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Edasilükkamine
• Alarmi edasilükkamine




Patareipesa



USB-laadimispesa
• Mobiiliseadmete laadimine
Toiteadapteri pistik

3 Alustamine

2

Järgige selle peatüki juhiseid alati õiges järjestuses.

Ühendage toide

Paigaldage patarei
Tähelepanu
• P
 lahvatusoht! Hoidke aku eemale kuumusest,
päikesevalgusest või tulest.  Ärge kunagi kõrvaldage
akut tules.
• Kui aku on valesti paigaldatud, siis tekib
plahvatusoht.  Asendamiseks tohib kasutada üksnes
sama või samaväärset tüüpi akut.
• Patarei sisaldab keemilisi ühendeid, see tuleb
nõuetekohaselt utiliseerida.

Sisestage 1 x CR2032 patarei nagu näidatud.

Tähelepanu
• T
 oote kahjustamise oht! Veenduge, et toiteallika ja
kellraadio pinged vastavad, infot kellraadio pinge
kohta leiate seadme alt või tagaküljel.
• Elektrilöögi oht! Vahelduvvoolu kontakti lahti
ühendamisel tõmmake alati pistikust.  Ärge sikutage
juhtmest.

Ühendage toiteadapter seinakontaktiga.

Märkus
• E
 lektritoitena võite kasutada ainult vahelduvvoolu.
CR2032 liitiumpatarei on kasutusel ainult kella ja
alarmi sätete varundamiseks.
• Toitekatkestuse korral ekraani taustvalgus ei põle.

Esmakordsel kasutamisel:
Patarei aktiveerimiseks eemaldage kaitsekile.
Patarei vahetamisel:

1

Suruge vasakul olevat klambrit ja tõmmake
patareialus välja.

ET
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Kella seadistamine

3 sek

1
2
3
4
5
6
7

3-sekundine pikk vajutus kella pinnal, et
aktiveerida kella seadistamine.
	[12H] hakkab vilkuma.
Vajutage
, et valida 12/24 tunni
vormingu vahel.
Vajutage

kinnitamiseks.

Tundide seadistamiseks vajutage korduvalt
.
Kinnitamiseks vajutage

.

Minutite seadistamiseks vajutage korduvalt
.
Kinnitamiseks vajutage .
Kuvatakse seadistatud aeg.

Sisse lülitamine
Raadio sisse lülitamiseks vajutage .
Toode lülitub FM-häälestuse režiimi.
6
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4	FM-raadio
kuulamine

4

FM-antenni ettevalmistamine
Parema vastuvõtu tagamiseks kerige antenn
täielikult lahti ja kohandage selle asendit.

5

Vajutage ja hoidke kolm sekundit TUNE
(HÄÄLESTUS).
Vajutage ja hoidke /
kolm sekundit .
	Kellraadio leiab automaatselt tugeva
signaaliga raadiojaama.
Täiendavate jaamade häälestamiseks korrake
sammu 4.

Jaama käsitsi häälestamine
Sageduse valimiseks vajutage häälestamise
režiimis korduvalt / .

FM-raadiojaamade automaatne
salvestamine
Märkus
• Salvestada saab kuni 20 FM-raadiojaama.

Märkus
• H
 äirete vältimiseks paigutage antenn teistest
elektriseadmetest võimalikult kaugele.

FM-raadiojaamade
häälestamine
(STANDBY)

1
2

FM häälestamise režiimis vajutage ja hoidke kolm
sekundit .
Kellraadio salvestab kõik saadaval
FM-raadiojaamad automaatselt.
	Esimene saadaval jaam esitatakse
automaatselt.

Puuteklahvide aktiveerimiseks puudutage
kella pinda.
FM-raadio sisse lülitamiseks vajutage

.
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FM-raadiojaamade käsitsi
salvestamine
Märkus
• Salvestada saab kuni 20 FM-raadiojaama.

Valige varem salvestatud
FM-raadiojaam
Vajutage FM häälestamise režiimis .
Varem salvestatud raadiojaama valimiseks
vajutage korduvalt / .

Helitugevuse reguleerimine
Helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks
vajutage korduvalt

1
2
3
4
5
6

FM häälestamise režiimis vajutage ja hoidke
kolm sekundit TUNE (HÄÄLESTAMINE) .
	
Sageduse valimiseks vajutage korduvalt
/ .
Kinnitamiseks vajutage .
Eelseadistatud number hakkab vilkuma.
Vajutage

/

ja valige number.

Kinnitamiseks vajutage

.

Täiendavate jaamade salvestamiseks korrake
samme 2 kuni 5.
Märkus

• V
 arem salvestatud jaama eemaldamiseks kirjutage
see lihtsalt uue jaamaga üle.

8
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5	Alarmi aja
seadistamine

Alarmi sisse/välja lülitamine

Alarmi seadistamine
Seadistada saab kaks erinevat alarmi.
Märkus
• Veenduge, et kellaaeg on õige.

1
2
3
4
5

 uuteklahvide aktiveerimiseks puudutage kella
P
pinda.
Alarmi seadistamise režiimi aktiveerimiseks
vajutage ja hoidke kolm sekundit
.
Vajutage

/

, et valida AL1 või AL2.

Alarmi sisse/välja lülitamiseks vajutage kella peale.
Kinnitamiseks vajutage

.

Alarmi edasilükkamine/
peatamine
1	Puuteklahvide aktiveerimiseks puudutage kella
pinda.

2	Alarmi seadistamise režiimi aktiveerimiseks
vajutage ja hoidke kolm sekundit

9 min

.

3	Vajutage / , et valida AL1 või AL2.
4	Kinnitamiseks vajutage .

Alarmi käivitudes vajutage kella peale, et aktiveerida
EDASILÜKKAMINE.

Tunnid hakkavad vilkuma.

5
6
7
8
9
10

Tundide seadistamiseks vajutage korduvalt

/

.

/

.

Kinnitamiseks vajutage .
Minutid hakkavad vilkuma.
Minutite seadistamiseks vajutage korduvalt
Kinnitamiseks vajutage

.

Alarmi allika, sumisti või viimati kuulatud
FM-raadiojaam, valimiseks vajutage
/
Kinnitamiseks vajutage

	Alarm lükkub edasi ja käivitub uuesti üheksa
minuti pärast.

24H

Alarmi peatamiseks vajutage kella ekraanile.
Alarm kordub järgmisel päeval.

.

.
ET
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6	Muud
funktsioonid

Ekraani heleduse reguleerimine

Unetaimer

1
2

Puuteklahvide aktiveerimiseks puudutage
kella pinda.
Vajutage erineva heleduse taseme
valimiseks korduvalt:
•
•
•

kõrge;
keskmine;
madal.

Öövalgus

Taimeri aja valimiseks (minutites) vajutage
korduvalt
.
	Pärast sätestatud aega lülitub kellraadio
automaatselt ooterežiimile.
Unetaimeri välja lülitamiseks:
Unetaimeri seadistamise režiimis vajutage
korduvalt
, kuni kuvatakse [OFF] (VÄLJAS).

Kõrge
Madal
Väljas
Vajutage ooterežiimis korduvalt kella peale, et
valida erinev öövalguse heleduse tase:
• kõrge;
• madal;
• väljas.

10
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Seadme laadimine USB-pesast

Ühendage USB-kaabli standardsuuruses ots
(ei kuulu komplekti) seadme tagaküljel
asuva USB-pesaga ja teine ots enda seadme
laadimispesaga.

ET
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7 Toote andmed

Üldteave
Toiteallikas vahelduvvool

Märkus

Kaubamärgi nimetus:
PHILIPS;
Mudel:

• Toote andmed võivad ilma ette teatamata muutuda.

AS150-050-AE150
Sisend: 100-240 V,
50/60 Hz, 0,7 A;

Tehnilised andmed

Väljund: 5 V 1,5 A

Võimendi
Väljundvõimsus kokku

1 W RMS

Häälestusseade (FM)

Toiteallikas - patarei
CR2032
(kellaaja varundamine)
Elektritarve
ooterežiimis

<1 W

Mõõdud - põhiseade
(L x K x S)

110 x 110 x 55 mm

Häälestusvahemik

87,5-108 MHz

Kaal - põhiseade

0,27 kg

Häälestusvõrk

50 KHz

Kaal - pakendiga

0,47 kg

Salvestatud jaamade arv

20

USB-laadimine

Alalisvool 5 V, 1 A /
A-tüüpi pesa

12
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8	Tõrkeotsing
Hoiatus
• Ärge kunagi eemaldage seadme korpust.

Garantii säilitamiseks ärge proovige ise teha
parandustöid.
Probleemide ilmnemisel kontrollige enne
teeninduse poole pöördumist järgmist. Kui
probleemi siiski lahendada ei õnnestu, avage
Philipsi veebisait (www.philips.com/support).
Veenduge, et Philipsiga ühendust võttes on seade
läheduses ning teate selle mudelinumbrit ja
seerianumbrit.
Puudub toide
•

Veenduge, et kellraadio
vahelduvvooluadapter on õigesti ühendatud.
• Veenduge, et pistikupesas on vool.
Kellraadio ei reageeri
•

Ühendage vahelduvvooluadapter lahti ja
tagasi ning lülitage kellraadio uuesti sisse.
Raadio vastuvõtt on halb
•

Raadiohäirete vältimiseks hoidke kellraadio
eemale teistest elektroonikaseadmetest.
• Parema vastuvõtu tagamiseks kerige antenn
täielikult lahti ja kohandage selle asendit.
Alarm ei toimi
•

Seadistage kell/alarm õigesti.

ET
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9 Teatis

patareide õige kõrvaldamine aitab ennetada
keskkonnale ja inimeste tervisele tekkivaid
negatiivseid tagajärgi.

Selle seadme mis tahes viisil muutmine või
modifitseerimine ettevõtte MMD Hong Kong
Holding Limited selgesõnalise nõusolekuta võib
tühistada kasutaja õiguse käesoleva seadmega
töötamiseks. Käesolevaga kinnitab ettevõte
MMD Hong Kong Holding Limited, et see toode
on vastavuses direktiivi 2014/53/EL oluliste
nõuete ja teiste asjakohaste sätetega.Toote
vastavusdeklaratsioon on toodud aadressil
www.philips.com/support.

Ühekordsete patareide eemaldamine

Hoolige keskkonnast
Teie vana toote ja aku utiliseerimine

Teie toode on kavandatud ja toodetud
kvaliteetsete materjalide ja koostisosadega, mida
saab ringlusse saata ja taaskasutada.

Nimetatud sümbol tootel tähendab, et tootele
kohaldatakse Euroopa direktiivi 2012/19/EL.

Käesolev sümbol tähendab, et toode sisaldab
patareisi, millele kohaldatakse Euroopa direktiivi
2013/56/EL ning seda ei tohi utiliseerida koos
majapidamisjäätmetega.
Tutvuge kohaliku elektri- ja elektroonikatoodete
ning patareide kogumise süsteemiga. Järgige
kohalikke eeskirju ning ärge kõrvaldage
toodet ja patareisi kunagi koos tavaliste
majapidamisjäätmetega.Vanade toodete ja
14
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Ühekordsete patareide eemaldamiseks lugege
patarei paigaldamise peatükki.
Keskkonnaalane teave
Välditud on igasugust üleliigset pakendamist.
Oleme püüdnud teha lihtsaks pakendi eraldamise
kolmeks materjalide alusel: papp (karp),
paberimass (puhver) ja polüetüleen (kotid,
katisevahuplaat).
Teie süsteem koosneb materjalidest, mida
saab uuesti ringlusse võtta ja taaskasutada, kui
lahtivõtmisega tegeleb spetsiaalne ettevõte. Järgige
pakendimaterjali, tühjenenud patareide ja vanade
seadmete kõrvaldamisel kohalikke eeskirju.

2019 © Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V.
registreeritud kaubamärgid mida kasutatakse litsentsi alusel. See toode on
valmistatud ja müüdud MMD Hong Kong Holding Limitedi või mõne tema
tütarettevõtte vastutusel ning toote garantiiandja on MMD Hong Kong
Holding Limited.

