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1 Tärkeää

Turvallisuus

VAARA
SÄHKÖISKUN VAARA

ÄLÄ AVAA

VAARA: VÄHENTÄÄKSESI SÄHKÖISKUN VAARAA, ÄLÄ IRROTA 
KANTTA (TAI TAKAOSAA). SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN 

HUOLLETTAVISSA OLEVIA OSIA. ANNA HUOLTOTYÖT AINA 
VALTUUTETUN HUOLTOTEKNIKON TEHTÄVÄKSI.

Tämä 'salamanisku' viittaa eristämättömään 
materiaaliin laitteessa ja mahdollisesti aiheuttavan 
sähköiskun. Kaikkien kotitaloutesi jäsenten 
turvallisuuden vuoksi, älä irrota päällystä.
"Huutomerkki" pyytää kiinnittämään huomiota 
ominaisuuksiin, joihin tulee tutustua lukemalla 
mukana toimitetut ohjeet, jotta vältytään käyttöön ja 
huoltoon liittyviltä ongelmilta.
VAROITUS: Tulipalon tai sähköiskun riskin 
vähentämiseksi laitetta ei saa altistaa sateelle ja 
kosteudelle, eikä nestettä sisältäviä esineitä, kuten 
maljakoita, saa asettaa tämän laitteen päälle.
VAARA: Estääksesi sähköiskun, työnnä pistoke 
kokonaan kiinni. (Alueita varten, joissa polarisoituja 
pistokkeita: Aseta pistokkeen leveä levy leveään 
aukkoon sähköiskun välttämiseksi.)

Varoitus

 Älä koskaan irrota tämän laitteen koteloa.
 Älä koskaan voitele mitään tämän tuotteen osaa.
 Älä koskaan katsele laser-säteeseen tämän laitteen 

sisäpuolella.
 Älä koskaan aseta tätä laitetta toiselle sähkölaitteelle.
 Älä pidä tuotetta suorassa auringonvalossa, avotulen tai 

lämmönlähteen lähellä.
 Varmista, että sinulla on aina helppo pääsy virtajohtoon, 

pistokkeeseen tai sovittimeen irrottaaksesi laitteen 
virtalähteestä.

 Laitetta ei saa altistaa pisaroille tai roiskeille.
 Älä aseta laitteen läheisyyteen mitään vaaraa 
aiheuttavia esineitä (esim. nestettä sisältäviä 
esineitä tai palavia kynttilöitä).

 Kun laitteen irrottamiseen verkosta käytetään 
verkkovirtapistoketta, verkkovirrasta irrottamisen 
täytyy aina olla helposti tehtävissä.

 Varmista, että tuotteen ympärillä on riittävä määrä 
tilaa ilmanvaihtoa varten.

 Paristojen käyttöön liittyvä VAROITUS – Estääksesi 
paristojen vuotamisen, mikä saattaa johtaa 
henkilö-, omaisuus- tai laitevahinkoihin:
 Asenna kaikki paristot oikein, +- ja –-navat 
laitteen merkintöjen mukaisesti.

 Paristoja (paristopakkaus tai asennetut paristot) 
ei saa altistaa äärimmäisille lämpötiloille kuten 
suoralle auringonpaisteelle, avotulelle tai 
vastaavalle.

 Poista akut, kun laitetta ei käytetä pitkään aikaan.

 Käytä vain valmistajan määrittämiä liittimiä/
lisälaitteita.

Vaara

 Suojaa kuulosi käyttämällä kuulokkeita vain rajoitetun 
ajan korkealla äänenvoimakkuudella ja säätämällä 
äänenvoimakkuus turvalliselle tasolle. Mitä suurempi 
äänenvoimakkuus on, sitä lyhyempi turvallinen 
kuunteluaika.

Kuulon turvaaminen
Noudata kuulokkeiden käytössä seuraavia ohjeita.
 Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella 
kohtuullisia aikoja.

 Älä lisää äänenvoimakkuutta kuulosi totuttua 
nykyiseen äänentasoon.

 Älä lisää äänenvoimakkuutta niin korkeaksi, ettet 
kuule, mitä ympärilläsi tapahtuu.

 Lopeta tai keskeytä kuunteleminen mahdollisesti 
vaarallisissa tilanteissa.

 Kuulokkeiden ja kuulokemikrofonien liian suuri 
äänenpaine voi aiheuttaa kuulonaleneman.

Ilmoitus
Kaikki tähän laitteeseen tehdyt muutokset tai 
muuntelut, joita MMD HongKong Holding Limited ei 
ole yksinomaisesti valtuuttanut saattavat mitätöidä 
käyttäjän valtuuden käyttää laitetta.

Vaatimuksenmukaisuusvakuutus
Täten MMD HongKong Holding Limited vakuuttaa, 
että tämä tuote on 2014/53/EU-direktiivin olennaisten 
vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien säännösten 
mukainen. Löydät vaatimustenmukaisuusvakuutuksen 
osoitteesta www.philips.com/support.

Ympäristöstä huolehtiminen
Vanhan tuotteen ja pariston hävitys

Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu 
korkealaatuisista materiaaleista ja osista, 
jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.

Tämä symboli tuotteessa tarkoittaa että 
tuote on katettu Eurooppalaisella Direktiivillä 
2012/19/EU.

Tämä symboli tarkoittaa, että tuote sisältää 
paristoja, joihin sovelletaan eurooppalaista 
direktiiviä 2013/56/EU, joita ei voida hävittää 

tavallisen talousjätteen mukana.

Hanki itsellesi tiedot koskien paikallisia erillisiä 
keräysjärjestelmiä sähköisille ja tuotteille ja 
elektronisille paristoille. Noudata paikallisia sääntöjä 
äläkä koskaan hävitä tuotetta ja paristoja normaalin 
kotitalousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden ja 
paristojen oikea hävittäminen ehkäisee negatiivisia 
seuraamuksia ympäristölle ja terveydelle.
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Hävitettävien paristojen poistaminen
Katso ohjeet hävitettävien paristojen poistamiseen 
paristojen asennusta koskevasta osiosta.

Ympäristötiedot
Kaikki tarpeeton paketointi on jätetty pois. 
Olemme pyrkineet tekemään paketoinnista helpon 
jakaa se kolmeen materiaaliin: pahvi (laatikko), 
polystyreenivaahto (pehmuste) ja polyetyleeni 
(pussit, suojaava vaahtolevy.)
Järjestelmäsi käsittää materiaaleja, jotka voidaan 
kierrättää ja käyttää uudelleen mikäli puretaan 
erikoistuneen yhtiön toimesta. Huomioi paikalliset 
säännökset koskien pakkausmateriaalien, vanhojen 
paristojen ja vanhan laitteiston hävitystä.

Bluetooth® -sanamerkki ja -logot 
ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia 

rekisteröityjä tavaramerkkejä ja MMD Hong Kong 
Holding Limited käyttää näitä merkkejä lisenssillä.

Kopiosuojattujen materiaalien, kuten 
tietokoneohjelmat, tiedostot, lähetysten ja 
äänen tallennusten luvaton kopiointi voi loukata 
tekijänoikeuksia ja aiheuttaa rikossyytteen. Tätä 
laitetta ei tule käyttää kyseisiä tarkoituksia varten.

Huomaa

 Tyyppikilpi on sijoitettu yksikön taakse.
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2 Bluetooth-
kaiuttimesi

Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden 
käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi 
tuotteesi osoitteessa www.philips.com/support.

Pääyksikön yleisnäkymä

1
2 3

1. IR-anturi.

2. LED-merkkivalo
 - Valmiustilan ilmaisin: muuntuu punaiseksi 

tämän tuotteen ollessa kytkettynä 
valmiustilaan.

3. Näyttöpaneeli
 - Näytä nykyinen tila.

4. 
 - Kytke tämä tuote päälle tai valmiustilaan.

5.  / LAITEPARIN MUODOSTAMINEN
 - Paina painiketta lähteen valitsemiseksi: FM, 

DAB+, AUDIO IN, BT.
 - Bluetooth-tilassa paina ja pidä painettuna yli 

2 sekuntia siirtyäksesi parimuodostustilaan.

6. 
 - Kuulokeliitäntä.

7.  ja 
 - Ohita edelliseen tai seuraavaan kappaleeseen.
 - Virittäydy radioasemalle.
 - Säädä aika.

8. SKANNAUS / OK 
 - DAB+ tai FM -asema ja skannaa valinta; ja 

vahvistus.

9. VALIKKO / TIEDOT 
 - Siirry DAB+ -valikkoon tai poistu siitä.

Mitä pakkaus sisältää
Tarkista ja tunnista pakkauksesi sisältö:
 Pääyksikkö
 Pöytäjalusta
 1 x AC-verkkolaite
 1 x radioantenni
 Kauko-ohjain (ja 2 AAA-paristoa)
 Tulostetut materiaalit

Johdanto
Tällä yksiköllä voit:
 nauti äänestä Bluetooth-laitteista ja muista 
ulkoisista laitteista;

 kuuntele FM- ja digitaalisia äänilähetyksiä + (DAB+) 
-radiota.

4 5 7 8 9 10 11

12

14

6 13

10. - ÄÄNENVOIMAKKUUS ja ÄÄNENVOIMAKKUUS+
 - Säädä äänenvoimakkuutta.

11. Esiasetus
 - Valitse esiasetettu radioasema tai DAB+ -asema.

12. ANT
 - Yhdistä toimitettuun radioantenniin.

13. AUX IN
 - Yhdistä ulkoiset äänilaitteet.

14. DC IN -liitin
 - Yhdistä toimitettuun virtasovittimeen.



5FI

Kaukosäätimen yleisnäkymä

1

2

3

4

5

6
7

9

8

10

11

1. 

 - Kytke tämä tuote päälle tai valmiustilaan.

2. 

 - Valise FM- tai DAB+-lähde.

3. 

 - Valitse FM-asema.
 - Valitse DAB+-asema.
 - Ohjelmoi radioasemia.
 - Automaattinen radio-asemien tallennus.
 - Säädä äänenvoimakkuutta.

4. 

 - Valitsee esiasetetun radioaseman.

5. 

 - Näyttää toistotiedot tai radion palvelutiedot.

6. 

 - Asettaa uniajastimen.
 - Asettaa hälytysajastimen.

7. 

 - Asettaa kellon.
 - Kellon tietojen tarkastelu.

8. 
 - Mykistä tai palauta äänenvoimakkuus.

9. ÄÄNI/DBB
 - Valitse esiasetettu äänitehoste.

10. AUX IN
 - Valitse AUX IN -lähde.

11. 

 - Valitse Bluetooth-lähde.
 - Bluetooth-tilassa paina ja pidä painettuna yli 

2 sekuntia siirtyäksesi parimuodostustilaan.
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3 Alkutoimet

Vaara

 Muiden kuin tässä mainittujen suoritusten tai 
toimenpidemenetelmien käyttö saattaa tuottaa 
tuloksena vaarallisen säteilyaltistuksen tai muun ei-
turvallisen toiminnon.

Noudata aina tämän luvun ohjeita niiden 
järjestyksessä.
Jos otat yhteyttä Philipsiin, sinulta kysytään mallia 
ja tämän kaiuttimen sarjanumeroa. Mallinumero ja 
sarjanumero ovat kaiuttimen takana. Kirjoita numerot 
tähän:
Malli Nro. ________________________
Sarjanro _________________________

Radioantennin liittäminen
Liitä toimitettu radioantenni tähän tuotteeseen 
ennen radion kuuntelemista.

Yhdistä virta
Kytke virtajohto seinärasiaan.

Vaara

 Tuotevahingon riski! Varmista, että virtalähteen jännite 
vastaa yksikön jännitettä yksikön takana tai pohjassa.

 Sähköiskun vaara! Ennen kuin liität AC-virtasovittimen, 
varmista, että sovittimen pistokkeen muunnin on 
kiinnitetty tukevasti. Kun irrotat AC-virtasovittimen, vedä 
aina kiinni pistokkeesta, ei koskaan johdosta.

 Ennen AC-virtasovittimen liittämistä, varmista vieneesi 
päätökseen kaikki muut liitännät.

Tuotteesi sijoittaminen
Ennen tämän tuotteen asettamista pöydälle, liitä 
toimitettu pöytäjalusta pääyksikköön, alla kuvatulla 
tavalla.
Vinkki: Ks. liitetty seinäkiinnitystiedote sen osalta, miten tämä 

tuote kiinnitetään seinään.

Valmistele kaukosäädin

Vaara

 Tuotevahingon riski! Kun kaukosäädintä ei käytetä 
pitkiin aikoihin, poista paristot. 

 Paristot sisältävät kemiallisia aineita, joten ne tulee 
poistaa asianmukaisesti.

Asettaaksesi kaukosäätimen paristot.

1. Avaa paristolokeron kansi.

2. Aseta paikalleen kaksi 
toimitettu AAA-paristoa oikealla 
polaarisuudella (+/-) kuten 
ilmaistu.

3. Sulje paristolokero.
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Virta päälle
Paina 
 - tuote palaa viimeksi valittuun lähteeseen.

Siirry lepotilaan
Paina ja pidä painettuna  uudelleen vaihtaaksesi 
tuotteen valmiustilaan, ilman kellonäyttöä, 
valmiustilaan kellolla.
 - Punainen ilmaisinvalo syttyy palamaan.

Huomaa

 Tuote kytkeytyy valmiustilaan 15 minuutin 
toimettomuuden jälkeen.

Aseta kellonaika, käyttämällä 
kaukosäädintä

1. Valmiustilassa paina ja pidä painettuna  yli 

2 sekuntia siirtyäksesi kellon asetustilaan.
 - tai tulee näkyviin.

2. Paina  valitaksesi [24H] tai [12H] tunnin 

muodon, ja paina sitten  vahvistaaksesi.

 - Kellon tuntinumerot alkavat vilkkua.

3. Paina  valitaksesi tunnin ja paina sitten 
tallentaaksesi.
 - Kellon minuuttinumerot alkavat vilkkua.

4. Paina  valitaksesi minuutin ja paina sitten  

tallentaaksesi.
 - Kello on asetettu.

Huomaa

 Tarkastellaksesi  virta päällä -tilassa, paina lyhyesti.

 Jos kellonajan näyttö on kytketty päälle valmiustilassa, 
virrankulutus kasvaa.

4 Toisto

Huomaa

 Kaikkien Bluetooth-laitteiden yhteensopivuutta ei taata.
 Mikä tahansa este tämän yksikön ja laitteen välillä voi 

vähentää käyttökantamaa.
 Tämän yksikön ja Bluetooth-laitteesi välinen 

toimintaetäisyys on noin 10 m (30 jalkaa).
 Yksikköön voidaan asettaa muistiin 8 aikaisemmin 

yhdistettyä Bluetooth-laitetta.

Toista Bluetooth-
mahdollistetuilta laitteilta

1. Paina  valitaksesi Bluetooth-lähteen 

käyttämällä etäohjausta.
 - [BT] on näkyvillä.

 -  näytön vilkkuessa.

2. Laitteellasi, joka tukee

Bluetoothin ja haun Bluetooth-laitteiden osalta, 
joiden kanssa parimuodostus voi tapahtua (ks. 
laitteen käyttöopas).

3. Valitse "Philips M2505" Bluetooth-
mahdollistetussa laitteessasi ja jos tarvittavaa, 
syötä '0000' parimuodostuksen salasanaksi.
 Mikäli hakusi epäonnistuu "Philips M2505" 
osalta tai tätä tuotetta ei voi parimuodostaa, 
paina ja pidä painettuna PARIMUODOSTUS yli 
2 sekunnin ajan siirtyäksesi 
parimuodostustilaan.

 Onnistuneen parimuodostuksen ja liitännän 

jälkeen,  muuntuu vakaasti palavaksi 
näytöllä ja kuuluu vahvistusääni.

4. Toista ääntä liitetyssä laitteessa.
 Äänivirtaukset Bluetooth-laitteeltasi tähän 
tuotteeseen.

Bluetooth-laiteyhteyden katkaisemiseksi:
 Poista Bluetooth käytöstä laitteeltasi.

Parimuodosta ja yhdistä toinen 
laite
Voit parimuodostaa ja yhdistää enimmäismääräisesti 
kaksi Bluetooth-mahdollistettua laitetta tähän 
tuotteeseen aktiivisesti yhtä aikaa.
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1. Bluetooth-tilassa, [PAUSE] ensimmäinen 
yhdistetty laite.

2. Kytke päälle Bluetooth-toiminto toisessa 
laitteessa.

3. Hae ja valitse Bluetooth-toiminto [Philips M2505] 
toisella laitteella. Hae ja valitse Bluetooth-
toiminto toisessa liitettävässä laitteessa.

4. Toistaaksesi musiikkia toisessa laitteessa, 
ensimmäinen laite tulee [PAUSE].

Yhdistääksesi ja toistaaksesi kolmannesta 
Bluetooth-mahdollistetusta laitteesta
 Paina ja pidättele PARIMUODOSTUS-painiketta yli 
2 sekuntia siirtyäksesi parimuodostustilaan.
 - Ensimmäinen liitetty laite tai laite ilman musiikin 
toistoa ei omaa yhteyttä.

5 Radion 
kuuntelu

Huomaa

 Aseta antenni niin etäälle kuin mahdollista TV:stä, tai 
muista säteilyn lähteistä.

 Optimaalista vastaanottoa varten, laajenna antenni 
täyteen mittaansa ja säädä sen asentoa.

Tämän tuotteen kanssa, voit kuunnella DAB+-radiota 
ja FM-radiota.

Kuuntele DAB+-radiota
Digitaalinen äänilähetys (Digital Audio Broadcasting+ 
- DAB+) on lähetysmenetelmä digitaalisille 
radiolähetyksille lähettimien verkon läpi. Se suo 
sinulle enemmän valintoja, paremman äänenlaadun 
ja lisää tietoja.

Huomaa

 Uudet asemat ja palvelut lisätään DAB+-lähetykseen 
ajoittain. Tehdäksesi uudet DAB+ -asemat ja -palvelun 
saatavina oleviksi, suorita skannaus säännöllisesti.

Tallenna DAB+ radioasemat automaattisesti
1. Paina DAB/FM valitaksesi DAB+-lähteen.

 Jos siirryt DAB+ -lähteeseen ensimmäistä 
kertaa tai mitään DAB+ -palvelua ei ole 
tallennettu, paina [SCAN/OK] (skannaus/ok) 
-näppäintä aktivoidaksesi ohjelmatilan.

2. Paina painiketta [SCAN/OK] (skannaus/ok) ja 
pidä painettuna muutaman sekunnin ajan.
 - Tuote skannaa ja tallentaa kaikki DAB+ 

radioasemat automaattisesti.
 - Skannauksen jälkeen, ensimmäinen saatavana 

oleva asemaa toimittaa lähetystä.
Valitse DAB+-radioasema
Kun DAB+ radioasemia on skannattu ja tallennettu, 
paina  /  valitaksesi DAB+-aseman.

Tallenna DAB+ radioasemat manuaalisesti
1. Paina DAB/FM valitaksesi DAB+-radioaseman.

2. Paina ja pidä painettuna 2 sekunnin ajan 
[PRESET] (esiasetus) aktivoidaksesi ohjelmatilan.

3. Paina  /  salliaksesi luvun väliltä 1-20 tälle 
radioasemalle ja paina sitten [PRESET] (esiasetus) 
vahvistaaksesi.

4. Toista vaiheet 1-3 tallentaaksesi muita asemia. 
Valitaksesi esiasetetun DAB+-radioaseman: 
DAB+-tilassa, paina  / .
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DAB+-valikon valikoima ja tietonäyttö
1. DAB+-tilassa, paina VALIKKO / TIEDOT 2 sekuntia 

DAB+-valikolle siirtymiseen.

2. Paina  /  vaihtaaksesi valikon vaihtoehtojen 
välillä.

[SCAN] (skannaus): Skannaa ja tallenna 
kaikki saatavilla olevat 
DAB+ radioasemat.

[Manual] (manuaalinen): Virittäydy DAB+-
asemalle manuaalisesti. 

KARSINTA: Poista ei-
kelvolliset asemat 
asemaluettelosta.

[SYSTEM] (järjestelmä): Säädä 
järjestelmäasetukset.

3. Valitaksesi vaihtoehdon, paina SKANNAUS / OK.

4. Jos alivaihtoehto on käytettävissä, toista  
vaiheet 2-3.
 Poistuaksesi valikosta, paina VALIKKO / INFO 
uudelleen.

[SYSTEM] (järjestelmä) -valikossa
 [RESET] (nollaus): nollaa kaikki asetukset 
tehdasasetuksille.

 [SW VER] (ohjelmistoversio): näytä tämän tuotteen 
ohjelmistoversio.

Näytä DAB+-tiedot
Kuunnellessa DAB+-radiota, paina MENU / INFO 
(valikko/tiedot) toistuvasti näyttääksesi eri tiedot  
(jos käytettävissä), kuten taajuus, signaalin 
voimakkuus, aika, jne.

Kuuntele FM-radiota
Virittäydy FM-radioasemalle

1. Paina DAB/FM valitaksesi FM-radioaseman.

2. Paina  /  ja pidä painettuna yli 2 sekunnin ajan.
 - Radio virittäytyy asemalle voimakkaalla 

vastaanotolla automaattisesti.

3. Toista vaihe 2 virittääksesi muita asemia.
Virittääksesi heikolle radioasemalle. Paina  /  
toistuvasti, kunnes löydät optimaalisen vastaanoton.

Tallenna FM-radioasemat automaattisesti

Huomaa

 Voit tallentaa enintään 20 FM-radioasemaa.

1. Paina DAB/FM toistuvasti valitaksesi FM-lähteen.

2. Paina ja pidä painettuna SCAN/OK yli 2 sekunnin 
ajan.
 - Kaikki saatavilla olevat asemat ovat 

ohjelmoituja aaltoalueen vastaanoton 
voimakkuuden mukaan.

 - Ensimmäinen ohjelmoitu radioasema 
lähetetään automaattisesti.

Tallenna FM-radioasemat manuaalisesti
1. Virittäydy FM-radioasemalle.

2. Paina ja pidä painettuna [PRESET] (esiasetus) 
2 sekuntia toiston aikana, [P01] tulee näkyviin.

3. Paina  /  salliaksesi luvun väliltä 1-20 tälle 
radioasemalle ja paina sitten [PRESET] (esiasetus) 
vahvistaaksesi [STORED] (tallennettu) näytöllä.

4. Toista vaiheet 1-3 tallentaaksesi muita asemia.

Huomaa

 Ylikirjoittaaksesi ohjelmoidun aseman, tallenna toinen 
asema sen sijaan.

Valitsee esiasetetun FM-radioaseman.
FM-tilassa, paina [PRESET] (esiasetus) ja paina  /  
valitaksesi esiasetetun numeron, paina sitten  
[OK/SCAN] (ok/skannaus). 

 FM-radiota kuunnellessa, voit painaa SCAN/OK 
(skannaus/ok) vaihtaaksesi stereo- ja mono-äänen 
välillä.

Näytön RDS-tiedot
RDS (Radiotietojärjestelmä) on palvelu, joka sallii 
FM-asemien näyttävän lisätietoja.

1. Virittäydy FM-radioasemalle.

2. Paina MENU/INFO toistuvasti tuodaksesi 
näytölle eri RDS-tietoja (jos saatavina), kuten 
aseman nimi, ohjelman tyyppi, aika jne.
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6 Säädä ääntä
Seuraavat toiminnot ovat sovellettavissa kaikkia 
tuettuja medioita varten.

Valitse esiasetettu äänitehoste
 Paina SOUND (ääni) toistuvasti valitaksesi 
esiasetetun äänitehosteen.

Säädä äänenvoimakkuuden tasoa
 Kaukosäätimessä, paina  (äänenvoimakkuus) 
toistuvasti.

Vaimenna ääni
 Paina  mykistääksesi tai poistaaksesi äänen 

mykistyksen.

7 Muut 
ominaisuudet

Aseta hälytyksen ajastin.
Tätä tuotetta voidaan käyttää herätyskellona.

Huomaa

 Hälytysajastin ei ole käytettävissä AUX IN -tilassa.

1. Varmista että olet asettanut kellon.

2. Valmiustilassa, paina ja pidä painettuna  yli 
2 sekunnin ajan.
 - Kellon tuntinumerot vilkkuvat.

3. Paina  /  asettaaksesi tunnin ja paina sitten 

 vahvistaaksesi.

 - Kellon minuuttinumerot vilkkuvat.
4. Paina  /  asettaaksesi minuutit ja paina sitten 

 vahvistaaksesi.
 - Viimeinen valittu hälytyslähde vilkkuu.

5. Paina  /  valitaksesi hälytyslähteen (FM tai 

DAB+ radio, BT, summeri), ja paina sitten  

vahvistaaksesi.
 - XX vilkkuu (XX ilmaisee hälytyksen 

äänenvoimakkuuden tason).
6. Paina  /  valitaksesi hälytyksen 

äänenvoimakkuuden ja paina sitten  

vahvistaaksesi.

Aktivoi/passivoi hälytysajastin

Lepotilassa, paina  toistuvasti aktivoidaksesi tai 

passivoidaksesi ajastimen.
 -  näkyy, jos ajastin on aktivoitu.

 Valmiustilassa, voit painaa ja pitää painettuna 
 vaihtaaksesi kellon näytön päälle tai pois 

päältä.

Uniajastimen ajatus
Tämä musiikkijärjestelmä voi vaihtaa lepotilaan 
automaattisesti asetetun aikajakson jälkeen.

 Kun musiikkijärjestelmä on kytketty päälle, paina 

 toistuvasti valitaksesi asetetun aikajakson 

(minuuteissa).
 - Kun uniajastin on aktivoitu,  näkyy.

Poistaaksesi uniajastimen käytöstä

 Paina  toistuvasti, kunnes (lepotila pois päältä) 

on näkyvillä.
 - Kun uniajastin on poistettu käytöstä,  häipyy.

Kuuntele ulkoista laitetta
Voit kuunnella ulkoista laitetta tämän yksikön 
välityksellä MP3-linkin johdolla.

1. Yhdistä MP3-linkin johto (ei toimitettu) välille:
 AUX IN -liitin (3,5 mm) tuotteessa,
 ja kuulokeliitäntä ulkoisessa laitteessa.

2. Paina AUX IN toistuvasti valitaksesi AUDIO IN 
-lähteen.

3. Aloita toisto laitteella (ks. laitteen käyttöopas).
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8 Tuotetiedot

Huomaa

 Tuotetiedot voivat muuttua ilman erillistä huomautusta.

Nimellinen lähtöteho 
(vahvistin): 

Yhteensä 10 W (max.)

Akustinen taajuusvaste: 63 Hz – 20 kHz

Kaiutinajuri: 2 x 2,75" täysi alue, 6 

Basson vahvistus: 2 x basson portti

Bluetooth versio: V4.2

Bluetooth-taajuusalue / 
lähtöteho:

2,402 GHz ~ 2,480 GHz 
ISM taajuus  4 dBm 
(luokka 2)

Virittimen taajuusvaste: 
240 MHz

FM 87,5 - 108 MHz ; 
DAB: 170 - 240 MHz

Esiasetetut asemat: 20

AUX IN syöttötaso: 1000 mV RMS

Kuulokkeet: 3,5 mm liitin

Teho

Malli (Philips-merkin AC-
verkkovirtalaite):

AS190-090-AD190

Tulovirta:
100-240 V~, 50/60 Hz, 
0,7 A

Lähtövirta: DC 9,0 V, 1,9 A

Toiminnallinen 
virrankulutus

15 W

Virrankulutus lepotilassa < 1 W

Mitat (L x K x H):
400 x 206 x 100 mm 
(ilman jalustaa)

Paino: 1,7 kg
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