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1 Tärkeää

•
•
•
•

Turvallisuus
Tutustu näihin turvallisuussymboleihin

•

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 “salama” kertoo, että laitteessa oleva
eristämätön materiaali voi aiheuttaa sähköiskun.
Kaikkien taloudessasi olevien turvallisuuden
kannalta, älä poista tuotteen koteloa.
“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 tätä laitetta ei saa altistaa sateelle
ja kosteudelle, eikä nestettä sisältäviä esineitä,
kuten maljakoita, saa asettaa tämän laitteen päälle.
VAARA: Aseta pistokkeen leveä piikki leveään
aukkoon ja työnnä pistoke kokonaan kiinni
pistorasiaan sähköiskun välttämiseksi.

•
•

•
Varoitus
• Ä
 lä koskaan irrota tämän laitteen kuorta.
• Älä koskaan voitele mitään tämän laitteen osaa.
• Älä koskaan aseta tätä laitetta toiselle
sähkölaitteelle.
• Älä pidä tuotetta suorassa auringonvalossa,
avotulen tai lämmönlähteen lähellä.
• Älä koskaan katsele laser-säteeseen tämän laitteen
sisäpuolella.
• Varmista, että sinulla on aina helppo pääsy
virtajohtoon, pistokkeeseen tai sovittimeen
irrottaaksesi tämän laitteen virtalähteestä.
2
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•

Älä käytä laitetta veden lähellä.
Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.
Älä asenna lämpölähteiden, kuten
lämpöpattereiden, lämmittimien, uunien tai
muiden lämpöä kehittävien laitteiden lähelle.
Suojaa virtajohto sen päällä kävelemiseltä
ja puristumiselta eritoten pistokkeiden,
liittimien ja johtojen erkanemispisteiden
kohdalla.
Käytä vain valmistajan määrittämiä liittimiä/
lisälaitteita.
Käytä vain sen kärryn, jalustan, tukijalan,
kehikon tai pöydän kanssa, jonka valmistaja
on määrittänyt tai joka oli myyty laitteen
kanssa. Kun käytät kärryä, noudata
huolellisuutta, jotta voit välttää kaatumisen
aiheuttaman loukkaantumisen.

Kytke laite irti verkkovirrasta ukonilman
aikana tai kun sitä ei käytetä pitkään aikaan.
Anna huoltotyöt aina valtuutetun
huoltoteknikon tehtäväksi. Huoltoa tarvitaan,
mikäli laite on vahingoittunut millään
tavalla, kuten esimerkiksi vahingoittunut
verkkovirtajohto, laitteessa on nestettä tai
laitteeseen on pudonnut vierasesineitä, laite
on ollut sateessa tai kosteudessa, se ei toimi
oikein tai on pudonnut.
Paristojen käyttöön liittyvä VAARA –
Estääksesi paristojen vuotamisen, mikä
saattaa johtaa henkilö-, omaisuus- tai
kaukosäätimen vahinkoihin:
• Asenna kaikki paristot oikein, +- ja
–-navat laitteen merkintöjen mukaisesti.
• Älä sekoita vanhoja ja uusia paristoja tai
hiili- ja alkaliparistoja jne.
• Poista paristo, kun kaukosäädintä ei
käytetä pitkään aikaan.
Älä altista paristoja kovalle kuumuudelle,
kuten auringonvalolle, avotulelle tai
vastaavalle.

•
•
•

Laitetta ei saa altistaa kosteudelle tai
roiskeille.
Älä aseta mitään vaaraa aiheuttavia esineitä
(esim. nestettä sisältäviä esineitä tai palavia
kynttilöitä).
Kun laitteen irrottamiseen verkosta
käytetään verkkovirtapistoketta,
verkkovirrasta irrottamisen täytyy aina olla
helposti tehtävissä.
Vaara

• M
 uiden kuin tässä mainittujen suoritusten tai
toimenpidemenetelmien käyttö saattaa tuottaa
tuloksena vaarallisen laser-altistuksen tai muun eiturvallisen toiminnon.

Äänenvoimakkuuden asentaminen turvalliseksi:
•
•

Säädä äänenvoimakkuus alhaiselle tasolle.
Nosta äänenvoimakkuutta hitaasti, kunnes
kuulet äänen miellyttävästi ja selkeästi ilman
säröytymistä.
Kuuntele kohtuullisia aikoja.
•

Pitkitetty altistuminen äänelle, jopa
normaaleilla 'turvallisilla' tasoilla, voivat myös
aiheuttaa kuulon menetystä.
• Varmista käyttäväsi laitteita kohtuullisesti ja
pidä kohtuullisia taukoja.
Noudata kuulokkeiden käytössä seuraavia
ohjeita.
•
•

Kuulon turvaaminen

•
•

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.
Huomautus

Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella.
•

•

• Tyyppikilpi on sijoitettu yksikön taakse.

Kuulokkeiden käyttö korkealla
äänenvoimakkuudella voi vahingoittaa
kuuloasi.Tämä tuote voi tuottaa
ääniä äänenvoimakkuuden alueilla,
jotka saattavat aiheuttaa kuulon
heikkenemistä normaalihenkilölle, jopa
alle minuutin altistumisajalla. Korkeammat
äänenvoimakkuudet tarjotaan niille, jotka
ovat jo ehkä kokeneet jonkin verran kuulon
heikkenemistä.
Ääni voi olla petollinen. Ajan mittaan
kuuntelusi 'mukavuustaso' sovittautuu
äänen korkeammille tasoille. Joten
pitkäkestoisen kuuntelun jälkeen, mikä
kuulostaa 'normaalilta' voi itse asiassa olla
haitallista kuulollesi. Estääksesi tämän, aseta
äänenvoimakkuutesi turvalliselle tasolle,
ennen kuin kuulosi mukautuu ja jätä se sille
tasolle.

FI

3

2	Juhlakaiuttimesi
Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philipstuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja
rekisteröi tuotteesi osoitteessa
www.Philips.com/welcome.

Johdanto
Tällä tuotteella voit
•

Nauttia äänestä USB-tallennuslaitteilla,
Bluetoothin omaavilla laitteilla, tai muilla
ulkoisilla laitteilla;

Rikastaaksesi ääntä, tämä tuote tarjoaa sinulle
seuraavia äänitehosteita:
•

Dynaaminen basson tehostus (DBB)

Mitä pakkaus sisältää
Tarkista ja tunnista pakkauksesi sisältö:
• Pääyksikkö x 1
• Tulostetut materiaalit
• AC-virtajohto x 1

4

FI

Pääyksikön yleisnäkymä
YLÄPANEELI:

1. MIC1 PISTOKE
2. MIC2 PISTOKE
3. MIC1 ÄÄNENVOIMAKKUUDEN
SÄÄTÖNUPPI
4. MIC2 ÄÄNENVOIMAKKUUDEN
SÄÄTÖNUPPI

12. BLUETOOTH (sininen
ilmaisin)
13. SOITA/TAUKO
14. SEURAAVA
15. ÄÄNENVOIMAKKUUS+
16. VALO

5. VOCAL FADER

17. GUITARVOL

6. VOICE CHANGER

18. ECHO

7. DBB

19. USB-KOLO

8. AKUN LATAUKSEN ILMAISIN

20. LINJA ULOS

9. LEPOTILA (punainen ilmaisin)

21. LINE IN

TARKASTA AKUN TASO

22. GUITAR IN

10. EDELLINEN
11. ÄÄNENVOIMAKKUUS-

FI
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Pääyksikön yleisnäkymä
TAKAPANEELI:

1. AC-verkkovirtaliitin

6
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Perustoisto
YLÄPANEELIN TOIMINNON KÄYTTÖ
• Paina ja pidä painettuna 3 sek. ajan kytkeäksesi päälle/pois päältä yksikön. Paina tarkastellaksesi
nykyistä akun tasoa virta päällä tilassa.
• Paina toistuvasti kytkeäksesi VOCAL ON ja VOCALOFF välillä.
• Paina toistuvasti vaihtaaksesi eri DBB-tehosteen DBB1/DBB2/ DBB OFF välillä.
• Paina siirtyäksesi Bluetooth-tilaan.
• Paina ja pidä painettuna purkaaksesi Bluetooth-yhteyden.
• Paina toistuvasti vaihtaaksesi eri äänensävyn voice1/voice2/voice3/voice off välillä.
• Paina toistuvasti vaihtaaksesi eri LED-ilmaisinvalon valotilojen välillä kaiuttimessa. Paina ja pidä
painettuna vaihtaaksesi päälle/pois päältä välkkyvän valon.
• Paina pysäyttääksesi toiston väliaikaisesti; paina uudelleen jatkaaksesi toistoa.

• Paina siirtyäksesi seuraavaan kappaleeseen.

• Paina jos haluat palata edelliseen kappaleeseen.

• Paina [VOLUME+] lisätäksesi äänenvoimakkuutta.
• Paina [VOLUME-] vähentääksesi äänenvoimakkuutta.
• Äänenvoimakkuutta, jota käytetään karaokea tai ilmoituksia varten, voidaan säätää mikrofonin
äänenvoimakkuuden painikkeesta.
• Mikrofonin kaiun äänenvoimakkuutta, jota käytetään karaokea tai ilmoituksia varten, voidaan
säätää mikrofonin kaiun äänenvoimakkuuden nupista.
• Yhdistetyn kitarasi äänenvoimakkuutta voidaan ohjata kitaran äänenvoimakkuuden nupista
yläpaneelissa.
• Ulkoinen mikrofoni voidaan liittää mikrofonin pistokkeen stereo-liittimellä karaoken laulamista tai
ilmoituksia varten.
• Kitaran liitintä yläpaneelissa käytetään kitaran yhdistämiseksi.
• USB-tallennuslaitteita voidaan liittää USB:hen yläpaneelissa MP3-musiikkia varten.

FI
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Perustoisto
MIKROFONILLA TOISTO
• Aseta yksi mikrofoni mikrofonin liitäntää yläpaneelissa ja säädä alhaisen tason käyttöön mikrofonin
äänenvoimakkuuden nupista yläpaneelissa.
• Säädä mikrofonin äänenvoimakkuutta ja kaiun tasoa haluamallesi tasolle. Käytä mikrofonin äänenvoimakkuuden
nuppia yläpaneelissa.
Nyt, nauti karaokesta!

LATAUSTOIMINTO
• Käytä AC-virtajohtoa {sisällytetty} yhdistääksesi AC-virran tulon yksikköön AC-virtalähteeseen. On parempi kytkeä
yksikkö päälle ennen latausta voidaksesi tuoda näytölle akun lataustilan, Nykyinen latauksen ilmaisinvalo vilkkuu
latauksen aikana, kun laitteessa näkyy neljä latausilmaisinvaloa ja laitteen latausilmaisinvalojen palaessa jatkuvasti,
ilmaistaan, että akku on täysin ladattu
Huomautus: sisään rakennettu yksikön akku voidaan myös ladata virta pois -tilassa, eikä yksikkö voi tuoda näytölle
latauksen tilaa
Juhlakaiuttimella on LED-vilkkukehote käytössä, akun varauksen ollessa alhainen.

TARKISTA AKUN KÄYTTÖIKÄ
• Kaiutin on suunniteltu älykkäällä akun tarkistuksen ominaisuudella helppokäyttöä varten.
• Paina tarkista akun varauksen taso -painiketta näyttääksesi akun nykyisen tason yksikön LED-ilmaisinvalolla virta
päällä tilassa, kun yksikkö ei ole latauksessa
4 VALKOISTA LED-VALOA palaa=sovellus. 100 % täynnä
3 VALKOISTA LED-VALOA palaa=sovellus. 75% täynnä
2 VALKOISTA LED-VALOA palaa=sovellus. 50% täynnä
1 VALKOISTA LED-VALOA palaa=sovellus. 25 % täynnä (ilmaisten latauksen olevan tarpeen)

8
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3 Alkutoimet
Vaara
• M
 uiden kuin tässä mainittujen suoritusten tai
toimenpidemenetelmien käyttö saattaa tuottaa
tuloksena vaarallisen laser-altistuksen tai muun eiturvallisen toiminnon.

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

Liitä
LINE IN
Tällä yksiköllä on äänen tuloterminaali. Voit liittää analogisen stereon äänisignaalit ylimääräisistä laitteista, kuten VCD,
CD, VCR,MP3-soitin, jne.
Käytä äänijohtoa liittääksesi tuloterminaalin LINE IN tämän soittimen yläpaneelissa, yksikkökatkaisija LINE IN -tilaan
automaattisesti.

GUITAR IN -liitäntä
Voit liittää kitaran tähän juhlakaiuttimeen suoraan Guitar input -liitännässä yläpaneelissa.
Käytä 6,5 mm (1/4") kitaraliitintä liittämään GUITAR IN -pistorasiaan yläpaneelissa, sitten liitetyn kitarasi
äänenvoimakkuutta voidaan ohjata guitarvolume-ohjausnupilla yläpaneelissa.

FI
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Yhdistä virta

Kytke päälle

Vaara
• T
 uotevahingon vaara! Varmista, että virtalähteen
jännite vastaa tuotteen jännitettä yksikön takana tai
pohjassa.
• Sähköiskun vaara! Kun irrotat virtajohdon, vedä aina
virtapistokkeesta, älä koskaan vedä virtajohdosta.

Paina .
	Paina ja pidä painettuna 3 sek. ajan
kytkeäksesi yksikön päälle tai pois päältä.

Huomautus
• E
 nnen AC-virran liittämistä, varmista vieneesi
päätökseen kaikki muut liitännät.

Liitä AC-virtajohto yksikön takaosan AC IN
-liitäntään.
liitä sitten AC-virtajohdon toinen pää
virtalähteeseen.

Virtajohto saatavana vain TANX200/77

Virtajohto saatavana vain TANX200/37

Virtajohto saatavana vain TANX200/10

10
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4 Toista USB:ltä

Toiston ohjaus
USB-tilassa, noudata alla olevia ohjeita ohjataksesi
toistoa.

Toista USB-tallennuslaitteelta.
Huomautus
• V
 armista, että USB-laitteella on toistettavaa
äänisisältöä tuetuissa muodoissa.

1
2

3

Painike
/
+/-

Paina ja pidä painettuna 3 sek. ajan
kytkeäksesi yksikön päälle.

Toiminto
Paina ohittaaksesi edelliselle tai
seuraavalle kappaleelle
Lisää tai vähennä äänenvoimakkuutta.
Paina keskeyttääksesi tai jatkaaksesi
toistoa.

Aseta laitteen USB-pistoke
liitäntään.
Yksikkö kytkeytyy automaattisesti USBpelitilaan.

Paina
/
ääni raidan valitsemiseksi.
	Toisto käynnistyy automaattisesti.

FI
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5	Äänen
toistaminen
Bluetoothin
kautta
Tuote voi suoratoistaa musiikkia Bluetoothlaitteestasi järjestelmään Bluetoothin välityksellä.

Liitä laite
Huomautus
• E
 nnen laitteen parimuodostusta tämän tuotteen
kanssa, lue sen käyttöohjekirja Bluetoothin
yhteensopivuutta varten.
• Tuote voi muistaa enimmäismääräisesti
kahdeksan parimuodostettua laitetta.Yhdeksäs
parimuodostettu laite korvaa ensimmäisen.
• Mikä tahansa este tämän tuotteen ja
Bluetooth-laitteen välillä voi vähentää
käyttökantamaa. Pysyttäydy etäällä kaikista muista
elektroniikkalaitteista, jotka voivat aiheuttaa
häiriötä.
• Tämän tuotteen ja Bluetooth-laitteen välinen
käyttöetäisyys on n. 10 metriä (30 jalkaa).

Liitä laite manuaalisesti

1

2
3

Paina
tilan.

-painiketta valitaksesi Bluetooth-

Bluetooth-laitteellasi, mahdollista Bluetooth
ja haku Bluetooth-laitteiden osalta, joiden
kanssa parimuodostus voi tapahtua (ks.
laitteen käyttöopas).
Valitse [PHILIPS TANX200], joka näkyy
laitteellasi parimuodostusta varten.
	Onnistuneen parimuodostuksen jälkeen,
Bluetooth-ilmaisinvalo palaa jatkuvana.
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Toista Bluetooth-laitteelta
Onnistuneen Bluetooth-yhteyden muodostuksen
jälkeen, toista ääntä Bluetooth-laitteella.
Äänivirtaukset Bluetooth-laitteeltasi
tähän tuotteeseen.

Laiteyhteyden purkaminen
•
•
•

Paina ja pidä painettuna painiketta
painettuna kolmen sekunnin ajan;
Poista Bluetooth käytöstä laitteestasi;
Siirrä laite yhteysalueen ulkopuolelle
Huomautus

• E
 nnen toisen Bluetooth-laitteen yhdistämistä,
irrota nykyinen laite ensin.

FI
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6 Säädä ääni
Säädä äänenvoimakkuutta
Toiston aikana. paina + VOL - lisätäksesi tai
vähentääksesi äänenvoimakkuutta.

Paranna bassoa
Dynaaminen basson tehostus (DBB) asetus
tuotetaan automaattisesti kutakin EQ-valintaa
varten.Voit valita manuaalisesti DBB-asetuksen,
joka parhaiten soveltuu kuunteluympäristöösi.
• Toiston aikana, paina DBB toistuvasti
valitaksesi:
• DBB 1
• DBB 2
• DBB OFF

14
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7	Muut
ominaisuudet
Kuuntele ulkoista laitetta
Tällä tuotteella, voit kuunnella ulkoista äänilaitetta
kuten MP3-soitinta.

Toista MP3-soittimesta

1

2

Paina ja pidä painettuna 3 sek. ajan
kytkeäksesi yksikön virran päälle.
Liitä äänen tulojohto (ei toimitettu) 3,5 mm
liittimellä molemmissa päissä seuraaviin:
LINE IN -liitäntä tuotteessa.
kuulokeliitäntä MP3-soittimessa.
yksikön kytkin LINE IN -tilaan
automaattisesti.
Toista ääntä MP3-soittimella (katso sen
käyttöopas).
•
•
•

3

Kytke koristevalo päälle tai
pois päältä
Virta päällä -tilassa, paina LIGHT toistuvasti
valitaksesi kaiuttimen valon värin tai kytkeäksesi
valon pois päältä:
Virta päällä tilassa, paina LIGHT toistuvasti
vaihtaaksesi eri LED-ilmaisinvalon valotilojen
välillä kaiuttimessa.
Virta päällä -tilassa, paina ja pidä painettuna
kytkeäksesi päälle/pois päältä vilkkuvan valon.
FI
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8	Tuotetiedot
Tekniset tiedot
Antoteho
AC-lähtöteho
Akun lähtöteho
Signaali/kohina-suhde
Harmoninen
kokonaissärö

Maksimi 80 W
30 W
≥ 65 dBA
<1%

Akku
Akun kapasiteetti

Yleistä tietoa

Kaiutin
Kaiuttimen impedanssi 4 ohmia
Herkkyys
87 ± 3 dB/m/W

Verkkovirta
Tehonkulutus Ekolepotilassa

USB

Mitat

USB-suoraversio

2.0 Täysnopeus

Paino

Bluetooth versio

- Pääyksikkö

V5.0
2,402 GHz ~ 2,482 GHz
Bluetooth-taajuusalue
ISM-taajuusalue
Bluetooth-kantama
10 m (vapaa tila)

FI

100–240 V~, 50/60 Hz
≤ 1W

- Pääyksikkö (L x K x S) 268 x 556 x 285 mm

Bluetooth

16

Akun uudelleen varaus
11,1 V 4400 mAh

7,7 kg

USB-toistettavuuden tiedot

Huolto

Yhteensopivat USB-laitteet:

Kotelon puhdistus

•
•
•

USB-tikkumuisti (USB 2.0)
USB-soittimet (USB 2.0)
muistikortit (vaatii ylimääräisen
kortinlukijan toimiakseen tämän yksikön
kanssa)
Tuetut muodot:

•

Käytä jonkin verran miedolla
puhdistusaineella kostutettua pehmeää
liinaa. Älä käytä puhdistusainetta, joka
sisältää alkoholia, väkevää alkoholijuomaa,
ammoniakkia tai hankaavia aineita.

•

USB tai muistitiedostomuoto FAT12,
FAT16, FAT32 (sektorikoko: 512 tavua)
• MP3-bittinopeus (datan nopeus):
32-320 Kbps ja vaihtuva bittinopeus
• Hakemiston tasot kertyvät
enimmäismääräisesti 8 tasoksi
• Albumien / kansioiden lukumäärä: maks.
99
• Kappaleiden / nimikkeiden lukumäärä:
maks. 999
• Tiedostonimi Unicode UTF8-muodossa
(enimmäispituus: 128 tavua)
Ei-tuetut muodot:
•
•

•
•

Tyhjät albumit: tyhjä albumi on albumi,
joka ei sisällä MP3-tiedostoja, eikä ole
näkyvillä näytöllä.
Ei-tuetut tiedostomuodot ohitetaan.
Esim.,Word-tiedostot (.doc) tai MP3tiedostot päätteellä .dlf jätetään
huomiotta, eikä toisteta.
AAC,WAV, PCM -äänitiedostot
WMA-tiedostot

Tuetut MP3-tiedostomuodot
•
•
•
•

Nimikkeiden enimmäismäärä: 999 (riippuen
tiedostonimen pituudesta)
Albumien enimmäislukumäärä: 64
Tuetut näytteenottotaajuudet: 32 kHz,
44,1 kHz, 48 kHz
Tuetut bittinopeudet: 32-320 (kbps),
vaihtelevat bittinopeudet

FI
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9 Vianmääritys
Vaara
• Älä koskaan irrota tämän yksikön kuorta.

Pitääksesi takuun voimassa, älä koskaan yritä itse
korjata järjestelmää.
Jos sinulla on ongelmia tämän yksikön käytössä,
tarkista seuraavat kohdat ennen kuin pyydät
huoltoa. Mikäli ongelma ei ratkea, siirry Philipsin
verkkosivustolle (www.philips.com/support).
Ottaessasi yhteyttä Philipsiin, varmista, että
yksikkösi on käsillä ja malli- ja sarjanumero
saatavina.
Ei virtaa
Varmista, että yksikön AC-virtaliitin on
yhdistetty oikein.
• Varmista, että AC-virtalähteessä on virtaa.
• Säästääksesi virtaa, yksikkö siirtyy
valmiustilaan automaattisesti 15 minuuttia
siitä, kun toisto päättyy ja mitään ohjaimia ei
käytetä.
Ei ääntä tai heikko ääni

Bluetooth-laitteen tietoja
Äänenlaatu on heikko Bluetooth-laitteeseen
yhteyden muodostamisen jälkeen.
•

Bluetooth-vastaanotto on heikko. Siirrä
laitetta lähemmäs tätä tuotetta tai poista
mikä tahansa este niiden välillä.
Ei voi muodostaa yhteyttä laitteen kanssa.
•

Laitteen Bluetooth-toimintoa ei ole
mahdollistettu. Katso laitteen käyttöohjeesta
ohjeet toiminnon käyttöönotosta.
• Tämä tuote on jo yhdistetty toiseen
Bluetooth-laitteeseen. Pura toisen laitteen
yhteys ja yritä uudelleen.
Parimuodostettu Bluetooth-laite yhdistää ja
katkaisee yhteyden jatkuvasti.
•

•

• Säädä äänenvoimakkuutta.
Ei vastausta yksiköstä.
•

Irrota ja liitä uudelleen AC-virtapistoke,
kytke sitten yksikkö päälle uudelleen.
Joitain tiedostoja USB-laitteessa ei voi toistaa
•

Tiedostojen tai kansioiden lukumäärä USBlaitteella on ylittänyt tietyn määrän.Tämä
ilmiö ei ole vika.
• Näiden tiedostojen muotoa ei tueta.
USB-laitetta ei tueta
•

USB-laite ei ole yhteensopiva yksikön kanssa.
Kokeile toista.
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•

Bluetooth-vastaanotto on heikko. Siirrä
laitetta lähemmäs tätä tuotetta tai poista
mikä tahansa este niiden välillä.
Joidenkin laitteiden osalta, Bluetoothyhteys saatetaan purkaa automaattisesti
virransäästön toiminnon ominaisuutena.
Tämä ei tarkoita tämän tuotteen mitään
vikatilaa.

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

Noudatettavuus

Täten MMD Hong Kong Holding Limited
vakuuttaa, että tämä tuote on 2014/53/EUdirektiivin olennaisten vaatimusten ja muiden
asiaankuuluvien säännösten mukainen. Löydät
vaatimustenmukaisuusvakuutuksen osoitteesta
www.philips.com/support.

Ympäristöstä huolehtiminen
Vanhan tuotteen ja pariston hävitys

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.
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.

Tavaramerkki-ilmoitus
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

Bluetooth -sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth
SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä
ja MMD Hong Kong Holding Limited käyttää
näitä merkkejä lisenssillä. Muut tuotenimet ja
tavaramerkit kuuluvat niiden omille haltijoilleen.

Tämä on LUOKAN II laite, kaksoiseristyksellä,
eikä suojaavaa maadoitusta toimiteta.
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Ole vastuullinen Kunnioita
tekijänoikeuksia

Kopiosuojattujen materiaalien, kuten
tietokoneohjelmat, tiedostot, lähetysten ja
äänen tallennukset luvaton kopiointi voi loukata
tekijänoikeuksia ja aiheuttaa rikossyytteen.Tätä
laitetta ei tulisi käyttää näitä tarkoituksia varten.
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Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Philips ja Philipsin kilpimerkki ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, joita käytetään lisenssillä.
Tämä tuote on valmistettu ja sitä myydään MMD Hong Kong Holding Limitedin tai sen kumppanien vastuulla. MMD
Hong Kong Holding Limited on tämän tuotteen takaaja.
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