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Tärkeää

Varoitus
• Älä koskaan irrota tämän laitteen koteloa.
• Älä koskaan voitele mitään tämän laitteen
osaa.
• Älä koskaan katso suoraan laitteen sisällä
olevaan lasersäteeseen.
• Älä koskaan aseta tätä laitetta muiden
sähkölaitteiden päälle.
• Pidä tämä laite poissa suorasta
auringonvalosta, avotulesta ja
lämmönlähteistä.
• Varmista, että virtajohto, pistoke tai sovitin
on sijoitettu niin, että voit irrottaa laitteen
virtalähteestä helposti.

Turvallisuus
Lue ja ymmärrä kaikki ohjeet ennen
tämän mikromusiikkijärjestelmän käyttöä.
Jos ohjeiden laiminlyönnistä aiheutuu
vaurioita, takuu ei kata niitä.

•
•
Tämä salama tarkoittaa, että laitteen
sisällä oleva eristämätön materiaali voi
aiheuttaa sähköiskun. Älä irrota koteloa
kotitalouden jokaisen jäsenen
turvallisuuden vuoksi. Huutomerkki
kiinnittää huomion ominaisuuksiin, joiden
takia oheinen opas tulee lukea huolella,
jotta vältytään käyttö- ja
huolto-ongelmilta.
VAROITUS: Tulipalon ja sähköiskun vaaran
vähentämiseksi laitetta ei tule altistaa
sateelle tai kosteudelle eikä nesteillä
täytettyjä esineitä, kuten maljakoita, saa
asettaa laitteen päälle.
HUOMIO: Kytke pistoke kunnolla
estääksesi sähköiskut. (Alueet, joissa
käytetään polaroituja pistokkeita: Estä
sähköiskut sovittamalla leveä haarukka
leveään aukkoon.)
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•

•
•

•

Varmista, että tuotteen ympärillä on
tarpeeksi tilaa ilman vaihtumista varten.
Käytä vain valmistajan nimeämiä
lisävarusteita/lisälaitteita.
Paristojen käytön HUOMIO - jotta
paristot eivät vuotaisi, mistä saattaisi
seurata vamma, omaisuusvahinko tai
tuotteen vahingoittuminen:
• Asenna paristo oikein, + ja tuotteen merkintöjen mukaan.
• Paristoa (pakattua tai asennettua) ei
saa altistaa liialliselle kuumuudelle,
kuten auringonpaisteelle, tulelle
tms.
• Poista paristo, kun tuotetta ei
käytetä pitkään aikaan.
Suojaa tuote tippuvalta vedeltä ja
roiskeilta.
Älä aseta tuotteen päälle mitään
vaarallisia esineitä (esim. nestettä
sisältävät esineet, palavat kynttilät).
Jos virran katkaisemiseen käytetään
verkkovirtapistoketta tai laitteen liitintä,
sen on oltava aina toimintakunnossa.

Ilmoitus
Kaikki tähän laitteeseen tehdyt muutokset ja
muokkaukset, joita MMD Hong Kong Holding
Limited ei ole nimenomaisesti hyväksynyt,
voivat mitätöidä käyttäjien valtuudet käyttää
laitetta.

Vaatimustenmukaisuus
TPVision Europe B.V. vakuuttaa täten, että
tämä tuote noudattaa direktiivin 2014/53/EU
keskeisiä vaatimuksia ja muita asiaankuuluvia
säännöksiä. Vaatimustenmukaisuusvakuutus
on luettavissa osoitteessa
www.philips.com/support.

Ympäristönsuojelu
Vanhan tuotteen ja akun hävittäminen

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

Tämä tuotteessa oleva symboli
tarkoittaa, että tuote noudattaa
direktiiviä 2012/19/EU.

Tämä symboli tarkoittaa, että tuote
sisältää direktiivin 2013/56/EU
mukaisia paristoja, joita ei voi hävittää
tavallisen kotitalousjätteen mukana.

Ota selvää paikallisesta sähkö- ja
elektroniikkatuotteita ja paristoja
koskevasta erilliskeräysjärjestelmästä.
Noudata paikallisia sääntöjä äläkä
koskaan hävitä tuotetta ja paristoja
tavallisen kotitalousjätteen mukana.
Asianmukainen vanhojen tuotteiden ja
paristojen hävittäminen auttaa
ehkäisemään kielteisiä vaikutuksia
ympäristölle ja ihmisten terveydelle.
Paristojen irrottaminen
Katso ohjeet paristojen irrottamiseen
paristojen asennusta koskevasta osiosta.
Ympäristötiedot
Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on
jätetty pois. Olemme pyrkineet tekemään
pakkauksesta helpon lajitella kolmeen
materiaaliin: kartonki (laatikko),
polystyreenivaahto (puskuri) ja polyeteeni
(pussit, suojavaahtoarkit). Järjestelmäsi
koostuu materiaaleista, jotka voidaan
kierrättää ja käyttää uudelleen, jos
purkamisen suorittaa asiantunteva yritys.
Noudata pakkausmateriaalien, loppuun
käytettyjen akkujen ja vanhan laitteen
hävittämistä koskevia paikallisia
määräyksiä.

Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat
Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröityjä
tavaramerkkejä, ja MMD Hong Kong
Holding Limited käyttää niitä
lisenssillä.

Kopiointisuojattujen materiaalien,
mukaan lukien tietokoneohjelmien,
tiedostojen, lähetysten ja
audiotallennusten, luvaton kopiointi
saattaa olla tekijänoikeuksien vastaista
ja rikollinen teko. Tätä laitetta ei saa
käyttää sellaisiin tarkoituksiin.
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Pidä huolta tuotteesta
•
•
•
•

Älä laita levytilaan muita esineitä kuin
levyjä.
Älä laita levytilaan vääristyneitä tai
lohjenneita levyjä.
Ota levyt pois levytilasta, jos et käytä
tuotetta pitkään aikaan.
Puhdista tuote vain mikrokuituliinalla.

Tässä laitteessa on seuraava tarra:
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Mikromusiikkijärjestelmäsi

Onnittelut ostostasi ja tervetuloa
Philips-tuotteen käyttäjäksi! Jotta saisit
täyden hyödyn Philipsin tarjoamasta
tuesta, rekisteröi tuotteesi osoitteessa
www.philips.com/support.

Johdanto
Tällä yksiköllä voit
•

•

Huomautus
• Tyyppikilpi sijaitsee tuotteen takana

•
•

nauttia levylle, USB-laitteille,
Bluetooth-laitteille ja muille ulkoisille
laitteille tallennetusta audiosta
kuunnella Internet-radiota
verkkoyhteydellä
kuunnella FM- ja DAB-radiota (Digital
Audio Broadcasting)
ladata USB-laitteesi USB-liitännästä

Tämä yksikkö tukee seuraavia mediamuotoja:

Pakkauksen sisältö
Tarkista ja tunnista pakkauksen sisältö:
· Pääyksikkö
· 2 verkkovirtajohtoa
· 1 radioantenni
· Kauko-ohjain (ja kaksi AAA-paristoa)
· Painetut materiaalit
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Pääyksikkö yleisesti

SELECT-nuppi
•
•
•
•

Viritä radioasemille kääntämällä myötä- tai
vastapäivään.
Navigoi valikkoa kääntämällä myötä- tai
vastapäivään.
Vahvista valinta painamalla.
Skannaa kaikki asemat automaattisesti
FM-viritystilassa painamalla ja pitämällä
painettuna.

•

Kytke tämä tuote päälle tai valmiustilaan.

•

Kytke USB-tallennuslaitteita.

SOURCE
•

Paina siirtyäksesi lähdevalikkoon.

AUDIO IN
•

Kytke ulkoisia audiolaitteita.

MENU
•
•

PRESET
•
•

Tallenna radioasemia.
Näytä esiasetettu asema

•

Avaa tai sulje levytila.

Levytila
VOL-nuppi/MUTE
•
•

Säädä äänenvoimakkuutta kääntämällä.
Paina mykistääksesi äänen tai
poistaaksesi mykistyksen.

Näyttöruutu
•

Näytä nykytila.

FM/DAB-antenni
•

Paranna FM/DAB-radiovastaanottoa.

AC IN -liitäntä

Siirry käyttötilassa ylävalikkoon.
Paina ja pidä näyttääksesi tietoja
FM/DAB-tilassa.

EARPHONE
•

Yhdistä ulkoisiin kuulokkeisiin.

•

Aloita tai keskeytä toisto.

•
•

Lopeta toisto.
Poista ohjelma.

•

Siirry edelliseen/seuraavaan
kappaleeseen.
Etsi kappaleessa/levyllä.
Viritä radioasemille.
Säädä aika.

•
•
•
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Kauko-ohjain yleisesti

OK
•

Aloita tai keskeytä toisto tai jatka sitä tai
vahvista valinta painamalla.

•
•

Siirry edelliseen albumiin.
Säädä aika.

SCAN
•

Tallenna radioasemat automaattisesti.

VOL•

Pienennä äänenvoimakkuutta.

EQ
•

Valitse esiasetettu äänitehoste.

INFO
•

Näytä toistotiedot.

PRESET

•
•

Näytä asemaluettelo painamalla.
Tallenna asema painamalla ja pitämällä.

Numeronäppäimistö (0-9)
•

Valitse digitaalinen kappale
tai esiasetettu radioasema

CLOCK
•
•
•

Säädä kello.
Näytä kellon tiedot.

RANDOM

Siirry satunnaistoistotilaan.

OPEN/CLOSE
•

Kytke tämä tuote päälle tai
valmiustilaan.

REPEAT
•

Ohjelmoi kappaleita.

SOURCE
•

•
•

BACK
Palaa edelliseen valikkoon
valikkoasetuksissa.

•
•
•

Siirry seuraavaan kappaleeseen.
Etsi kappaleessa/levyllä/USB-laitteella.
Viritä FM-asemalle.

•

Lopeta toisto tai poista ohjelma.

Paina siirtyäksesi lähdevalikkoon.

MENU
•
•

Avaa tai sulje levytila.

•

Valitse uusintatoistotila.

PROG
•

•

Siirry käyttötilassa ylävalikkoon.
Paina ja pidä näyttääksesi tietoja
FM/DAB-tilassa.

•

Siirry seuraavaan albumiin.
Säädä aika.

•

VOL+
Lisää äänenvoimakkuutta.

MUTE
Mykistä tai palauta äänenvoimakkuus.

DIM
•
•
•
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Siirry edelliseen kappaleeseen.
Etsi kappaleessa/levyllä/USB-laitteella.
Viritä FM-asemalle.

•

Säädä näytön kirkkautta.

TIMER/SLEEP
•
•

Säädä uniajastin.
Säädä herätysajastin.
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Aloita käyttö
Huomio

• Muiden kuin tässä kuvattujen säädinten,
säätöjen tai menetelmien käyttö saattaa
aiheuttaa vaarallista säteilyaltistumista tai
muita vaaroja.

Noudata aina tämän luvun ohjeita
esitysjärjestyksessä.
Kytke virta
Huomio
• Tuotteen vaurioitumisen vaara! Varmista, että
virtalähteen jännite vastaa yksikön taakse tai
pohjaan painettua jännitettä.
• Sähköiskun vaara! Varmista, että pistoke on
kiinnitetty kunnolla, ennen kuin kytket
verkkovirtajohdon. Kun irrotat
verkkovirtajohdon, vedä aina pistokkeesta, ei
johdosta.
• Varmista, että olet tehnyt muut kytkennät,
ennen kuin kytket verkkovirtajohdon.

Valmistele kauko-ohjain
Huomio
Tuotteen vaurioitumisen riski! Kun
kauko-ohjainta ei käytetä pitkään aikaan, irrota
paristot.
• Paristot sisältävät kemikaaleja, joten ne tulee
hävittää asianmukaisesti.
•

Kauko-ohjaimen pariston asentaminen:
Avaa paristotila.
Aseta toimitetut AAA-paristot
paikoilleen oikein päin merkintöjen
mukaan (+/-).
Sulje paristotila.

Kytke virtajohto pistorasiaan.
Kytke radioantenni
Kytke toimitettu radioantenni tähän
tuotteeseen ennen radion kuuntelemista.
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Alkuasetusten suorittaminen
•

Kun yksikkö käynnistetään ensimmäisen
kerran, [Setup wizard] avautuu
näyttöpaneeliin. Määritä tietyt
perusasetukset alla olevien ohjeiden
mukaisesti. Jotta voit kuunnella
Internet-radiota, sinun on ensin
määritettävä Wi-Fi-yhteys. Wi-Fi Protected
Setup (WPS) on Wi-Fi Alliancen kehittämä
standardi, jolla suojattu langaton kotiverkko
on helppo määrittää. Jos langaton
reitittimesi tukee WPS:ää, voit yhdistää
radion reitittimeen nopeasti ja suojatusti
sommalla kummalla seuraavista
asetusmenetelmistä: PBC (Push Button
Configuration) tai PIN (Personal
Identification Number). Jos reititin ei tue
WPS:ää, voit yhdistää radion langattomaan
reitittimeen toisella tavalla.

Toista vaiheet 3–4 valitaksesi,
synkronoidaanko aika radioasemien kanssa.

•

[Update from DAB]: synkronoi aika
DAB-asemien kanssa.

•

[Update from FM]: synkronoi aika
FM-asemien kanssa.

•

[Update from Network]: synkronoi aika
Internet-radioasemien kanssa.
Jos [Update from Network] valitaan,
toista vaiheet 3–4 määrittääksesi
aikavyöhykkeen ja määritä sitten
kesäaika toistamalla vaiheet 3–4.

•

[No update]: poista ajan synkronointi
käytöstä.
Jos [No update] valitaan, säädä
päivä ja aika toistamalla vaiheet
3–4.

Huomautus
•
•
•

Ennen kuin muodostat verkkoyhteyden, tutustu
verkkoreitittimeen.
Varmista, että kotisi Wi-Fi-verkko on käytössä.
Voit parantaa Wi-Fi-signaalia kääntämällä ja
säätämällä Wi-Fi-antennin asentoa.

Toista vaiheet 3–4 ja valitse [YES]
säilyttääksesi verkkoyhteyden.
Toista vaiheet 3–4 ja valitse WLAN-alue.
Radio aloittaa langattomien verkkojen
haun automaattisesti.

Kun näytölle tulee teksti [Setup wizard],
käännä SELECT-nuppia valitaksesi [YES]
asennuksen aloittamiseksi. Jos valitset
[NO], sinua pyydetään suorittamaan
ohjattu toiminto seuraavalla kerralla.

Paina SELECT-nuppia vahvistaaksesi.
[12/24 hour format] tulee näkyviin.
Käännä SELECT -nuppia valitaksesi
12 tai 24 tunnin muoto.
Paina SELECT -nuppia vahvistaaksesi.
Automaattisten päivitysten
luettelo avautuu
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Näyttöön tulee luettelo käytettävissä
olevista Wi-Fi-verkoista.
Toista vaiheet 3–4 ja valitse Wi-Fi-verkko.
Paina SELECT-nuppia valitaksesi
vaihtoehdon langattoman reitittimen
yhdistämiselle:

•

[Push Button]: valitse tämä toiminto,
jos langaton reitittimesi tukee WPSka PBC-määritystä. Sinua pyydetään
painamaan reitittimen
yhdistämispainiketta ja painamaan
sitten OK jatkaaksesi.

•

•

[Pin]: valitse tämä vaihtoehto, jos
langaton reititin tukee WPS- ja
PIN-määritysmenetelmää. Radio tuottaa
8-numeroisen numeerisen koodin, jonka
voit syöttää reitittimeen
[Skip WPS]: valitse tämä vaihtoehto, jos
langaton reititin ei tue WPS:ää. Sinua
pyydetään antamaan Wi-Fi-verkon avain
Kuten näyttöpaneelissa pyydetään, paina
WPS-painiketta tai syötä PIN
langattomaan reitittimeen; tai syötä avain
muodostaaksesi yhteyden verkkoosi.
(Näytetty vaihtoehto riippuu käytetyn
verkon ja verkon suojauksen tyypistä.)
•

Kun syötät verkkoavaimen, valitse
merkit kääntämällä SELECT -nuppia
ja painamalla SELECT -nuppia
vahvistaaksesi.

Kytke virta
•

Paina

.

Radio siirtyy käyttämään viimeksi
valittua äänilähdettä.

Siirry valmiustilaan
•

Paina

uudestaan.

Näyttöpaneeli himmentyy.
Aika ja päiväys (jos ne on asetettu)
tulevat näkyviin.

Huomautus
•

Jos järjestelmä on toimeton 15 minuuttia,
yksikkö siirtyy valmiustilaan automaattisesti.

Lähdevalikko
Paina
•

Voit peruuttaa kääntämällä
SELECT-nuppia valitaksesi [CANCEL].

•

Voit vahvistaa syötteen kääntämällä
SELECT-nuppia valitaksesi [OK].

•

Voit poistaa syötteen kääntämällä
SELECT-nuppia valitaksesi [BKSP].

•

Voit poistua prosessista painamalla
Jos verkkoyhteys muodostetaan,
[Connected] tulee näkyviin.

Kun näytölle tulee teksti [Setup wizard
completed], paina OK poistuaksesi
asetuksista.

siirtyäksesi lähdevalikkoon.

.

Internetradio

Käännä SELECT-nuppia valitaksesi lähteen

Vinkki

Paina SELECT-nuppia vahvistaaksesi
valinnan

• Joissakin Wi-Fi-reitittimissä WPS-painiketta on
pidettävä painettuna Wi-Fi-yhteyden
muodostamiseksi. Katso tarkemmat tiedot
reitittimen käyttöoppaasta.
• Voit suorittaa ohjatun asennustoiminnon
uudelleen valitsemalla [System settings]>
[Setup wizard] -valikon (katso luku
Järjestelmäasetusvalikon käyttäminen).
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Huomautus
• Jos mitään painiketta ei paineta 15 sekuntiin,
valikko poistuu näkyvistä.
Asemaluettelot ja alivalikot voivat muuttua
ajoittain ja riippuvat sijainnista.
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Podcastien kuunteleminen

Paina
Source ja käännä SELECT-nuppia
valitaksesi [Podcasts] -tilan.
Paina

MENU siirtyäksesi valikkoon.

Käännä SELECT-nuppia selataksesi valikon
vaihtoehtoja:
Valitse vaihtoehto painamalla SELECT-nuppia.
Toista vaiheet 3–4, jos jonkin vaihtoehdon alla
on alivaihtoehto.
Palaa edelliseen valikkoon painamalla .

FI

6

Spotifyn kuunteleminen

Käytä puhelinta, tablettia tai
tietokonetta Spotifyn kaukosäätimenä.
Lue ohjeet osoitteesta spotify.com/
connect

Spotify-ohjelmistolla on kolmannen
osapuolen lisenssi, joka löytyy täältä:
https://www.spotify.com/connect/third-partylicenses.
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Kuuntele DAB-radiota

DAB-radioasemien hakeminen
Kun valitset DAB-radiotilan ensimmäistä kertaa
tai jos asemaluettelo on tyhjä, radio suorittaa
täyden haun automaattisesti.
•

Paina
Source ja käännä SELECTnuppia valitaksesi [DAB radio] -tilan.
[Scanning] tulee näkyviin.
Radio skannaa ja tallentaa kaikki
DAB-radioasemat automaattisesti ja
alkaa sen jälkeen toistaa ensimmäisen
saatavilla olevan aseman lähetystä.
Radio muistaa asemaluettelon. Kun
kytket radioon seuraavan kerran virran,
asemaskannausta ei enää suoriteta.

DAB-radioasemien tallentaminen
Huomautus
• Radioon voi tallentaa enintään 20 esiasetettua
radioasemaa.

Virittäydy DAB-tilassa DAB-radioasemalle.
Paina

PRESET kahden sekunnin ajan.

Esiasetettujen asemien luettelo avautuu.
Käännä SELECT-nuppia valitaksesi
esiasetusnumeron
Paina SELECT-nuppia vahvistaaksesi.
[Preset stored] tulee näkyviin.

Aseman virittäminen käytettävissä olevien
asemien luettelosta:
•

Asema tallentuu valitulle numerolle.

Käännä DAB-tilassa SELECT-nuppia jos
haluat navigoida saatavilla olevien
DAB-asemien läpi.
Vinkki

• Asemat voivat muuttua ajoittain. Voit päivittää
asemaluettelon valitsemalla valikosta
vaihtoehdon [Scan] suorittaaksesi täyden haun.

FI

Esiasetetun DAB-radioaseman valinta
DAB-tilassa esiasetetun radioaseman voi valita
kahdella eri tavalla.
Vaihtoehto A:
Paina

PRESET.

Valikon käyttäminen DAB-tilassa
Paina DAB-tilassa
DAB-valikkoon.

MENU siirtyäksesi

Käännä SELECT-nuppia selataksesi
valikon vaihtoehtoja:

Käännä SELECT-nuppia valitaksesi numeron.
Paina SELECT-nuppia vahvistaaksesi.
Vaihtoehto B:
•

Siirry edelliselle/seuraavalle esiasetetulle
asemalle painamalla
.

•

•
•
•
•

•
•
•

[Station list]: näytä kaikki
DAB-radioasemat. Jos asemia ei löydy,
radio alkaa etsimään DAB-asemia ja
lisäämään niitä asemaluetteloon
[Scan]: skannaa ja tallenna kaikki
saatavilla olevat DAB-radioasemat.
[Manual tune]: viritä tietylle
asemalle/taajuudelle manuaalisesti ja
lisää se asemaluetteloon
[Prune invalid]: poista kaikki
toimimattomat asemat luettelosta.
[DRC]: pakkaa radiosignaalin
dynaaminen alue, jotta hiljaisten
äänten äänenvoimakkuus kasvaa ja
voimakkaiden äänten
äänenvoimakkuus pienenee.
[Station order]: voit määrittää asemien
järjestyksen selatessasi
asemaluetteloa.
[System settings]: säädä
järjestelmäasetuksia. (katso luku
Järjestelmäasetusvalikon käyttäminen).
[Main menu]: siirry päävalikkoon (katso
luku Päävalikon käyttäminen).

Valitse vaihtoehto painamalla
SELECT-nuppia.
Toista vaiheet 2–3, jos jonkin vaihtoehdon
alla on alivaihtoehto.
• Palaa edelliseen valikkoon painamalla
.
[Prune invalid]
• [YES]: poista kaikki toimimattomat asemat
luettelosta.
• [No]: palaa edelliseen valikkoon.
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[DRC]
• [DRC high]: kytke DRC korkealle tasolle
(suositeltu oletusasetus meluisalle
ympäristölle).
• [DRC low]: kytke DRC matalalle tasolle.
• [DRC off]: kytke DRC pois päältä.
[Station order]
• [Alphanumeric]: järjestä asemat
aakkosjärjestykseen (oletusasetus).
• [Ensemble]: luettele yhdessä
lähetettävät asemat samassa ryhmässä
(esim. BBC tai Etelä-Walesin
paikallinen).
• [Valid]: luettele ensin toimivat asemat
ja sitten poissa käytöstä olevat.

Huomautus
• Jos mitään painiketta ei paineta 15 sekuntiin,
valikko poistuu näkyvistä.

DAB-tietojen tarkastelu
Kun kuuntelet DAB-radiota, voit käydä läpi
seuraavat tiedot (jos saatavilla) painamalla
ja pitämällä
toistuvasti:
Aseman nimi
Dynaaminen selitesegmentti (DLS)
Signaalin voimakkuus
Ohjelman tyyppi (PTY)
Kokoonpanon nimi
Taajuus
Signaalin virheaste
Bittinopeus ja audion tila
Pakkausmuoto
Aika ja päivä
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Kuuntele FM-radiota

FM-radioasemien hakeminen
Paina
Source ja käännä SELECT-nuppia
valitaksesi [FM radio] -tilan.
Paina
kaksi sekuntia
Radio virittyy FM-radioasemalle, jolla on
voimakas signaali, automaattisesti.
Jos haluat löytää lisää radioasemia, toista
vaihe 2.
Aseman virittäminen manuaalisesti:
• Käännä FM-viritintilassa SELECT-nuppia
valitaksesi taajuuden.

Vinkki
• Voit poistaa tallennetun aseman tallentamalla
toisen aseman sen tilalle.

Esiasetetun FM-radioaseman valinta
FM-tilassa esiasetetun radioaseman voi valita
kahdella eri tavalla.
Vaihtoehto A:
Paina

PRESET.

Käännä SELECT-nuppia valitaksesi numeron.
Paina SELECT-nuppia vahvistaaksesi.

FM-radioasemien tallentaminen
Huomautus
•

Voit tallentaa enintään 20 FM-radioasemaa.

Virittäydy FM-tilassa FM-radioasemalle.
Paina
PRESET kahden sekunnin ajan.
Esiasetettujen asemien luettelo avautuu.
Käännä SELECT-nuppia valitaksesi
esiasetusnumeron
Paina SELECT-nuppia vahvistaaksesi.
[Preset stored] tulee näkyviin.
Asema tallentuu valitulle numerolle.

Tallenna FM-radioasemat automaattisesti
Paina FM-tilassa SELECT-nuppia
Laite tallentaa kaikki käytettävissä olevat
FM-radioasemat ja lähettää ensimmäistä
asemaa.
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Vaihtoehto B:
Siirry edelliselle/seuraavalle esiasetetulle
asemalle painamalla
.

Valikon käyttäminen FM-tilassa
Paina FM-tilassa
FM-valikkoon.

Näytä RDS-tiedot
RDS (Radio Data System) -palvelua käytettäessä
FM-asemat voivat esittää lisätietoja.
Jos kuuntelet FM-asemaa RDS-signaalilla,
RDS-kuvake ja aseman nimi näkyvät näytössä.

MENU siirtyäksesi

Käännä SELECT-nuppia selataksesi
valikon vaihtoehtoja:

Virittäydy RDS-asemalle.
Paina ja pidä
toistuvasti selataksesi
seuraavia tietoja (jos saatavilla):
•

[Scan setting]:

•

[Audio setting]

•

[System settings]: säädä
järjestelmäasetuksia. (katso luku
Järjestelmäasetusvalikon käyttäminen).

•

[Main menu]: siirry päävalikkoon (katso
luku Päävalikon käyttäminen).

Aseman nimi
Radiotekstiviestit
Ohjelmatyyppi
Taajuus
Päivämäärä

Valitse vaihtoehto painamalla SELECT-nuppia.
Toista vaiheet 2–3, jos jonkin vaihtoehdon alla
on alivaihtoehto.
•

Palaa edelliseen valikkoon painamalla

.

[Scan setting]:
. [Strong stations only?]-[YES]: etsi vain ne
FM-radioasemat, joilla on
voimakassignaali.
• [Strong stations only?]-[NO]: etsi kaikki
käytettävissä olevat FM-radioasemat.
[Audio setting]
• [Listen in Mono only?]-[YES]: valitse
monolähetys.
• [Listen in Mono only?]-[NO]: valitse
stereo-lähetys.

Huomautus
•

Jos mitään painiketta ei paineta 15 sekuntiin, valikko
poistuu näkyvistä.
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Järjestelmäasetusvalikon
käyttäminen

•

Käännä SELECT-nuppia toistuvasti valitaksesi
[System settings].

[PBC Wlan setup]: valitse tämä vaihtoehto,
jos langaton reititin tukee WPS- ja
PBC-asetusmenetelmää.

•

[View settings]: näytä tämän hetkisen
verkon tiedot.

Paina SELECT-nuppia vahvistaaksesi.

•

[Manual settings]:

Siirry käyttötilassa valikkoon painamalla

.

Toista vaiheet 2–3 ja valitse vaihtoehto.

•

[Equaliser]: valitse taajuuskorjaintila.

•

[Network]: voit määrittää
verkkoyhteyden.

•

[Time/Date]: aseta aika ja päivä.

•

[Language]: valitse järjestelmän kieli.

•

[Factory Reset]: palauta radio
tehdasasetuksiin.

•

[Software update]: tarkista
ohjelmistopäivitystiedot.

•

[Setup wizard]: opastaa alkuasetuksissa.

•

[Info]: näytä ohjelmistoversio.

•

[Privacy policy ]: näytä tietosuojailmoitus.

•

[Backlight]: säädä taustavaloasetuksia.

Huomautus
•

Jos mitään painiketta ei paineta 15 sekuntiin,
valikko poistuu näkyvistä.

•

[DHCP disable]: määritä IP-osoite
manuaalisesti

[Network profile]: näytä radion muistamien
verkkojen luettelo.

•

[Clear network settings]: tyhjennä
verkkoasetusvalinnat:

•

[Keep network connected?]: valitse,
säilytetäänkö verkkoyhteys.

Ajan/päivämäärän asettaminen
Valitse [System settings] > [Time/Date].
Käännä SELECT-nuppia valitaksesi
vaihtoehdon tai alivaihtoehdon ja paina
sitten SELECT-nuppia vahvistaaksesi.

•

[Set Time/Date]: aseta aika ja päivä.

•

[Auto update]:

Valitse [System settings] > [Network].
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[DHCP enable]: määritä IP-osoite
automaattisesti.

•

Verkkoasetusten säätäminen

Käännä SELECT-nuppia valitaksesi
vaihtoehdon tai alivaihtoehdon ja paina sitten
SELECT-nuppia vahvistaaksesi.
[Network wizard]: opastaa verkkoyhteyden
määrittämisessä.

•

•

[Update from DAB]: synkronoi aika
DAB-asemien kanssa.

•

[Update from FM]: synkronoi aika
FM-asemien kanssa.

•

[Update from Network]: synkronoi aika
Internet-radioasemien kanssa.

•

[No update]: poista ajan synkronointi
käytöstä.

•

[Set format]: määritä 12/24 tunnin
esitysmuoto.

•

[Set timezone]: määritä aikavyöhyke.

•

[Daylight savings]: ota kesäaika käyttöön
tai poista se käytöstä.

Huomautus

Huomautus
•
•

Jos päivität ajan DAB- tai FM-radiosta,
kesäaika-asetus ei vaikuta siihen.
Jos päivität ajan verkosta, valitse aikavyöhyke.

•

•

Järjestelmän kielen asettaminen
Valitse [System settings] > [Language].
Kieliluettelo avautuu.
Käännä SELECT-nuppia valitaksesi
järjestelmäkielen ja paina sitten
SELECT-nuppia vahvistaaksesi.

Jos radio havaitsee, että uusi ohjelmisto on
saatavilla, se kysyy, haluatko suorittaa päivityksen.
Jos hyväksyt, uusi ohjelmisto ladataan ja
asennetaan.
Varmista ennen ohjelmistopäivitystä, että radio on
kytketty vakaaseen verkkovirtaan. Virran
katkaiseminen ohjelmistopäivityksen aikana
saattaa vahingoittaa tuotetta.

Ohjelmistoversion selvittäminen
•

Valitse [System settings] > [lnfo].
Nykyinen ohjelmistoversio ilmoitetaan.

Taustavaloasetusten säätäminen
Kaikkien asetusten nollaaminen
Valitse [System settings]>[Factory Reset].
Käännä SELECT-nuppia valitaksesi
vaihtoehdon ja paina sitten
SELECT-nuppia vahvistaaksesi.
•

[Yes]: palauta radio
tehdasasetuksiin.

•

[No]: palaa edelliseen valikkoon.

Ohjelmistopäivitystietojen tarkistaminen

Valitse [System settings] > [Backlight].
Käännä SELECT-nuppia valitaksesi
vaihtoehdon tai alivaihtoehdon ja paina
sitten SELECT-nuppia vahvistaaksesi.
•

[Timeout]: valitse näytön
taustavalon aikakatkaisujakso.

•

[On level]: valitse taustavalon
kirkkaustaso.

•

[Dim level]: valitse näytön
kirkkaustasoksi keskitaso, matala
tai pois.

Valitse [System settings] > [Software update].
Käännä SELECT-nuppia valitaksesi
vaihtoehdon tai alivaihtoehdon ja paina
sitten SELECT-nuppia vahvistaaksesi.
•

[Auto-check setting]: valitse,
tarkistetaanko uusien
ohjelmistoversioiden saatavuus
säännöllisesti.

•

[Check now]: tarkista uusien
ohjelmistoversioiden saatavuus
heti.
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Päävalikon käyttäminen

Paina käyttötilassa
ylävalikkoon.

siirtyäksesi

Käännä SELECT-nuppia toistuvasti
valitaksesi [Main menu].
Paina SELECT-nuppia vahvistaaksesi.
Toista vaiheet 2–3 ja valitse vaihtoehto.
• [Internet radio]: valitse
Internet-radiotila.
• [Podcasts]: valitse Podcastit-radiotila.
• [Spotify]: valitse Spotify-tila.
• [DAB]: valitse DAB-tila.
• [FM]: valitse FM-tila.
• [CD]: valitse CD-tila.
• [USB]: valitse USB-tila.
• [Bluetooth]: valitse Bluetooth-tila.
• [AUDIO IN]: valitse AUDIO IN -tila.
• [Sleep]: aseta torkkuajastin
• [Alarms]: aseta herätys
• [System settings]: säädä
järjestelmäasetuksia (katso luku
Järjestelmäasetusvalikon
käyttäminen).

Huomautus
•
•

Jos mitään painiketta ei paineta 15 sekuntiin,
valikko poistuu näkyvistä.
Voit myös painaa SOURCE valitaksesi tilan:
Internet-radio, Podcastit, Spotify, DAB-radio,
FM-radio, CD, USB, Bluetooth tai AUDIO IN.

Aseta herätys
Huomautus
•

Voit asettaa kaksi herätystä soimaan eri aikoina.
Jotta herätys toimisi normaalisti, varmista että
kello on oikeassa ajassa.

Valitse [Main menu] > [Alarms].
Jos kelloa ei ole asetettu, viesti
kehottaa asettamaan sen.

Käännä SELECT-nuppia valitaksesi päivän ja
paina sitten SELECT-nuppia vahvistaaksesi.
Kuukauden numero vilkkuu.
Toista vaihe 3 määrittääksesi kuukauden,
vuoden ja ajan, tässä järjestyksessä.
[Alarm 1:off [00:00]] ja [Alarm 2:off
[00:00]] -asetukset esitetään.

Toista vaihe 3 ja valitse [Alarm 1 :off
[00:00]] > [Enable:] [Off].
Toista vaihe 3 ottaaksesi
herätysajastimen käyttöön tai
poistaaksesi sen käytöstä
• [Off]: poista herätysajastin käytöstä
• [Daily]: hälytys kuuluu joka päivä.
• [Once]: hälytys kuuluu vain kerran.
• [Weekends]: hälytys kuuluu
lauantaisin ja sunnuntaisin.
• [Weekdays]: hälytys kuuluu
päivittäin maanantaista
perjantaihin.
Toista vaihe 3 ja valitse [time]ja määritä
sitten herätysaika.
Toista vaihe 3 ja valitse [mode]ja määritä
sitten hälytyslähde.
• [Buzzer]: valitse hälytyslähteeksi
summeri.
• [Internet radio]: valitse viimeksi
kuuntelemasi Internet-radioasema
hälytyslähteeksi.
• [DAB]: valitse viimeksi kuuntelemasi
DAB-radioasema hälytyslähteeksi.
• [FM]: valitse viimeksi kuuntelemasi
FM-radioasema hälytyslähteeksi.
Toista vaihe 3 ja valitse [preset]ja valitse
sitten viimeksi kuuntelemasi asema tai
esiasetettu radioasema hälytyslähteeksi.
Toista vaihe 3 ja valitse [Volume:]ja
määritä sitten hälytyksen
äänenvoimakkuus.

Paina OK jatkaaksesi.
Päivän numero vilkkuu.
FI

Toista vaihe 3 ja valitse [Save].
Herätys 1 on määritetty.
Toista vaiheet 5–11 määrittääksesi
herätyksen 2.

Huomautus
•
•
•

Kun hälytys otetaan käyttöön, herätyksen 1 tai 2
hälytyskuvake näkyy näytössä.
Lopeta herätys painamalla laitteessa .
Voit myös siirtyä kohtaan [System
settings]>[Time/ Date] ja asettaa ajan ja päivän
(katso Järjestelmäasetusvalikon
käyttäminen>Ajan/päivämäärän asettaminen).

Aseta torkkuajastin

Sleep OFF

15 MINS

30 MINS

60 MINS

45 MINS

Valitse [Main menu]>[Sleep],
Käännä SELECT-nuppia toistuvasti
valitaksesi lepotila-ajastimen ajanjakson
(minuuteissa).
Kun näytölle tulee teksti [Sleep OFF],
lepotila-ajastin on poissa käytöstä.

FI
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Muut ominaisuudet
Paina

Äänentoisto Bluetooth-yhteydellä
Paina
Source ja käännä SELECT-nuppia
valitaksesi [BIuetooth] -tilan.
Paina

MENU siirtyäksesi valikkoon.

Käännä SELECT-nuppia selataksesi valikon
vaihtoehtoja:
•

Valitse parinmuodostus ja paina
SELECT-nuppia.
• Ilmoitus ”Muodosta yhteys laitteeseen:
Philips TAM6805” tulee näyttöön ja
Bluetooth-kuvake vilkkuu.
• Ota Bluetooth käyttöön
Bluetooth-laitteessasi ja etsi
Bluetooth-laitteita, joiden kanssa
voidaan muodostaa laitepari.
• Valitse [Philips TAM6805] näytöstä
muodostaaksesi laiteparin.
• Kun yhteys on muodostettu, näytön
ilmoitukseksi vaihtuu [Connected] ja
Bluetooth-kuvake lakkaa vilkkumasta.
Valitse vaihtoehto painamalla
SELECT-nuppia.
Toista vaiheet 3–4, jos jonkin vaihtoehdon
alla on alivaihtoehto.
Palaa edelliseen valikkoon painamalla

sulkeaksesi levytilan.

Toisto alkaa automaattisesti. Jos
ei, paina
.

Toista USB:ltä
Huomautus
•

Varmista, että USB-laitteessa on toistettavaa
audiosisältöä.

Kytke USB-laite

liitäntään

Paina
Source ja käännä
SELECT-nuppia valitaksesi lähteeksi
USB.
Toisto alkaa automaattisesti. Jos
ei, paina
.

Lataa laitteesi
Tällä mikromusiikkijärjestelmällä voi ladata
ulkoisia laitteita, kuten matkapuhelimen,
MP3-soittimen tai muun mobiililaitteen.
Kytke tämän tuotteen USB-liitäntä laitteesi
USB-liitäntään USB-kaapelilla.

.

Kytke tuote pistorasiaan.
Kun laite tunnistetaan, lataus alkaa.

Huomautus

Säädä äänenvoimakkuutta
•

Käännä musiikin soidessa - VOL+ -nuppia
säätääksesi äänenvoimakkuutta.

Mykistä ääni
•

•

Tämän tuotteen yhteensopivuutta kaikkien
laitteiden kanssa ei taata.

Kuuntele ulkoista laitetta

Paina musiikin soidessa MUTE mykistääksesi
äänen tai poistaaksesi mykistyksen.

Toista levyltä

Voit kuunnella ulkoista laitetta tällä yksiköllä
käyttämällä MP3-kaapelia.
Kytke MP3-kaapeli (ei sisälly toimitukseen)
seuraavien välille:
•

AUDIO IN -liitäntä (3,5 mm) tuotteessa

SELECT-nuppia valitaksesi lähteeksi CD.

•

ja kuulokeliitäntä ulkoisessa laitteessa.

Paina

Paina
Source ja käännä SELECT-nuppia
valitaksesi AUDIO IN lähteeksi.

Paina

Source ja käännä

avataksesi levytilan.

Aseta levy paikoilleen etiketti ylöspäin.
FI

Aloita toisto laitteella (katso laitteen
käyttöopas).
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Tuotetiedot

Tekniset tiedot
Vahvistin

Yleistiedot

Nimellinen lähtöteho

25 W x 2 RMS

Taajuusvaste

50 – 20 000 Hz, ±3 dB

Signaali-kohinasuhde

> 65 dBA

Kaiutin

2x3" täysi alue, 6 Ω

Bassotehoste

2 bassoporttia

Audion tulotaso

600 mV ±100 mV RMS

Tuetut levytyypit

CD-DA, CD-R, CDRW,
MP3-CD (8/12 cm)

USB-toisto

USB-lataus

Type A, USB direct
2.0, 5 V / 1 A,
MSC-tiedostomuoto, FAT
16/32, USB-tuki enintään 32 Gt
2 A maks. (valmiustila); 500 mA
maks. (USB-lähde); 1 A maks.
(muu lähde)
* Todellinen latausvirta riippuu
mobiililaitteesta

Vaihtovirta (virtasovitin)

Tuotemerkki PHILIPS
Tulo: 100-240 V~,
50/60 Hz
(AC-tulo)

Virrankulutus
käytön aikana

≤30 W

Virrankulutus
valmiustilassa
(ilman Wi-Fiä)

≤1 W

Mitat
- Pääyksikkö (L x K x S)

420x140x261 mm

Paino
- Pääyksikkö

4,7 kg

Wi-Fi
Wi-Fi-protokolla

802.11 b/g/n

Wi-Fi-taajuuskaista

2412 MHz ja 2472 MHz

Suurin siirtoteho

15,08 dBm

Viritin
Viritysalue (FM)

87,5-108 MHz

Viritysalue (DAB)

174,928-239,2 MHz
(kaista III)

Tallennettuja asemia

10

Kaiutin
Kaiuttimen impedanssi

6 ohmia

Herkkyys

86 ± 3 dB/m/W

Bluetooth
Bluetooth-versio

V 4.2

Bluetoothtaajuuskaista

2,4 Ghz ~ 2,480 GHz
ISM-kaista /

Suurin siirtoteho
Bluetoothin
kantomatka

-4,1 dBm
10 m (vapaa tila)
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Vianmääritys
Varoitus

•

Älä koskaan irrota tämän laitteen koteloa.

•

Tarkista Wi-Fi-yhteys. Käännä ja säädä
Wi-Fi-antennin asentoa.

Wi-Fi-signaalinvoimakkuus ei riitä
• Tarkista reitittimen ja yksikön välinen
etäisyys.
• Käännä ja säädä Wi-Fi-antennin
asentoa.

Wi-Fi-verkkoon ei voi muodostaa yhteyttä
Jotta takuu pysyisi voimassa, älä koskaan yritä
• Tarkista, onko langaton reititin pois
korjata järjestelmää itse.
päältä.
Jos sinulla on ongelmia tämän laitteen käytössä,
• Tarkista, tukeeko langaton reititin
tarkista seuraavat seikat ennen kuin pyydät huoltoa.
WPS:ää. Yhdistä WPS-reititin yksikköön
Jos ongelma ei ratkea, siirry Philipsin verkkosivulle
oikealla asetusmenetelmällä (PBC tai
(www.philips.com/support). Kun otat yhteyttä
PIN). Katso tarvittaessa langattoman
Philipsiin, varmista, että laite on ulottuvillasi ja
reitittimen käyttöoppaasta, miten
mallinumero ja sarjanumero ovat nähtävissä.
Wi-Fi-yhteys määritetään.
• Määritä Wi-Fi-asetukset uudelleen
Ei virtaa
(katso Aloita käyttö>Alkuasetusten
• Varmista, että yksikön vaihtovirtapistoke on
suorittaminen ja
kytketty oikein.
Järjestelmäasetusvalikon
• Varmista, että pistorasiaan tulee virtaa.
käyttäminen>Verkkoasetusten
säätäminen).
Ei ääntä tai heikko ääni
Jotkut asemat eivät aina toimi
• Säädä äänenvoimakkuutta
• Jotkut asemat voivat tukea vain
• Tarkista, onko yksikkö mykistetty tai
rajoitettua määrää kuuntelijoita. Jos
puskuroidaanko asemaa vielä.
yrität uudelleen muutaman minuutin
• Vedä antenni täyteen pituuteensa ja säädä sen
päästä, voit kuunnella asemia.
asentoa.
• Asemalla ei ole lähetystä. Yritä
• Ehkäise radiohäiriöitä pitämällä yksikkö etäällä
uudelleen myöhemmin
muista elektronisista laitteista.
Jotkut
asemat katoavat asemaluettelosta
• Tarkista Wi-Fi-yhteys.
•
Kun
asema lakkaa lähettämästä
• Käännä ja säädä Wi-Fi-antennin asentoa.
Internetissä, se poistetaan luettelosta.
Yksikkö tarkistaa jatkuvasti, lähettääkö
Laite ei reagoi
asema. Jos se aloittaa lähettämisen
uudelleen, se palaa asemaluetteloon.
• Irrota vaihtovirtapistoke pistorasiasta ja kytke se

•

sitten takaisin. Kytke sitten laitteen virta taas
päälle.
Tarkista, onko yksikkö valmiustilassa. Jos on,
kytke yksikköön virta.

Heikko radiovastaanotto
•
•

Ehkäise radiohäiriöitä pitämällä yksikkö etäällä
muista elektronisista laitteista.
Vedä antenni täyteen pituuteensa ja säädä sen
asentoa.
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Herätys ei toimi
• Aseta kello/herätys oikein.

Teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
Philips ja Philips-kilpisymboli ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja niitä käytetään lisenssillä.
Tämän tuotteen valmistaja on MMD Hong Kong Holding Limited tai jokin sen tytäryhtiö, joiden vastuulla sitä myydään,
ja MMD Hong Kong Holding Limited on tämän tuotteen takuunantaja.

