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Oluline teave

Ohutus

Teatised

•
•
•
•

Lugege neid suuniseid.

•

Ärge paigaldage soojusallikate lähedale, nt
radiaatorid, soojusvahetid või muud seadmed (sh
võimendid), mis tekitavad kuumust.

•

Laske seadet hooldada kvalifitseeritud
hooldustehnikul. Hooldus on vajalik, kui
seadmele on tekkinud kahjustusi, kui seadmesse
on sattunud vedelikku või võõrkehasid, kui seade
on jäänud vihma kätte või niiskesse keskkonda,
kui seade ei toimi õigesti või kui see on maha
kukkunud.

Selle seadme mis tahes muudatused, mis
pole saanud sõnaselget ettevõtte MMD Hong
Kong Holding Limited heakskiitu, võivad
tühistada kasutaja õiguse toote
käsitsemiseks.
TP Vision Europe B.V. kinnitab, et see toode
vastab tähtsatele nõuetele ja muudele
asjakohastele sätetele vastavalt direktiivile
2014/53/EU. Vastavusdeklaratsioon on
saadaval aadressil www.philips.com/support.

•

Pöörake tähelepanu kõigile hoiatustele.
Järgige kõiki suuniseid.
Ärge blokeerige ventilatsiooniavasid. Järgige
paigaldamisel tootja suuniseid.

Patareidega seotud HOIATUS: selleks et vältida
patareide lekkimist, mis võib põhjustada
kehavigastusi või kahjustada vara või
kaasaskantavat raadiot, toimige järgmiselt.
• Sisestage patareid õigesti, järgides seadmele
märgitud polaarsust (+/–).
• Eemaldage patareid, kui seadet ei ole plaanis
pikemat aega kasutada.
• Patareisid tuleb kaitsta ülemäärase kuumuse
eest, nagu otsene päikesevalgus, lahtine tuli
või muu sarnane.

•

Kaasaskantavat raadiot tuleb kaitsta veepritsmete
eest.

•

Ärge asetage kaasaskantavale raadiole ühtki
ohuallikat (nt vedelikuga täidetud anumad või
süüdatud küünlad).
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See toode vastab Euroopa
Komisjoni raadiohäirete nõuetele.
See toode on kavandatud ja
toodetud kvaliteetsetest materjalidest
ning komponentidest, mida saab
ringlusse võtta ja uuesti kasutada.
See sümbol tähendab, et toodet ei tohi
visata olmejäätmete hulka, vaid see
tuleb viia ümbertöötamiseks sobivasse
kogumispunkti. Järgige kohalikke
eeskirju ja ärge visake toodet ega
laetavat akut olmejäätmete hulka.
Vanade toodete ja laetavate akude
korrektne kõrvaldamine aitab
ennetada võimalikke negatiivseid
tagajärgi keskkonnale ning inimeste
tervisele.
See sümbol tähendab, et toode sisaldab
patareisid, mille puhul kehtib Euroopa
direktiiv 2013/56/EU ja mida ei tohi
visata olmejäätmete hulka. Viige end
kurssi elektri- ja elektroonikatoodete
ning patareide kohaliku
kogumissüsteemiga. Järgige kohalikke
eeskirju ja ärge visake toodet ega
patareisid olmejäätmete hulka. Vanade
toodete ja patareide korrektne
kõrvaldamine aitab ennetada
võimalikke negatiivseid tagajärgi
keskkonnale ning inimeste tervisele.
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Teie kaasaskantav
raadio

Palju õnne ostu puhul ja tere tulemast Philipsi
seadet kasutama! Philipsi pakutavast toest
maksimumi võtmiseks registreerige oma toode
aadressil www.philips.com/support.

Kaasaskantava raadio ülevaade
1

Väljatõmmatav antenn

Sissejuhatus

2

TUNING

Selle kaasaskantava raadioga saate

3

– parema FM-vastuvõtu jaoks
– FM-/MW-režiimis jaama täpne valimine
– raadio sisse-/väljalülitamine
– helitugevuse reguleerimine

• kuulata FM-/MW-raadiot
4

Mis karbis sisaldub

– 3,5 mm kõrvaklappide pesa

Kontrollige karbi sisu, et seal oleks järgmised osad.
• Põhiseade
• Lühijuhend
• Ohutuskaart
• Garantii
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Band – sagedusriba valija

6

Patareisahtel

– sagedusriba valimine: FM või MW.
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Teave
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Alustamine

Pidage alati selle peatüki juhiste järjekorrast
kinni.

Patareide sisestamine
Ettevaatust!

•

Plahvatusoht! Kaitske patareisid kuumuse, otsese
päikesevalguse ja lahtise leegi eest. Ärge visake
patareisid kunagi tulle.

•

Patareid sisaldavad keemilisi aineid, mistõttu need
tuleb nõuetekohaselt kasutuselt kõrvaldada.

•

Ärge kasutage korraga erinevat tüüpi patareisid, nt
leelispatareisid süsinik-tsinkpatareidega. Kasutage
raadios ainult ühte tüüpi patareisid.

Sisestage kaks AAA-patareid (ei kuulu
komplekti) õige polaarsusega (+/–), nagu on
näidatud joonisel.
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FM-/MW-raadio
kuulamine
Märkus

•

Raadiohäirete vältimiseks ärge hoidke
kaasaskantavat raadiot teiste elektroonikaseadmete
lähedal.

•

Parema vastuvõtu jaoks tõmmake FM-antenn
täielikult välja ja leidke antenni jaoks sobiv asend.

Raadiojaamade valimine
1 Keerake raadiol regulaatorit
et raadio sisse lülitada.

,

2 Seadke sagedusriba valija valikule FM või MW.
3 Valige raadiojaam regulaatoriga TUNING.
4 Raadio väljalülitamiseks keerake regulaator
asendisse OFF.

Helitugevuse muutmine
Helitugevust saate muuta regulaatoriga

.

Kõrvaklappide ühendamine
Kõrvaklapid saate ühendada kõrvaklappide
pesasse.
-> See lülitab kõlarid välja.
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Toote teave

6

Märkus

•

Tõrkeotsing

Hoiatus

Toote teavet võidakse ette teatamata muuta.

Toide
Patarei tüüp

AAA-mõõt (LR3)

Patarei pinge

1,5 V

Patareide arv

2

•

Seadme korpust ei tohi eemaldada.

Selleks et garantii ei kaotaks kehtivust, ärge
üritage seadet ise parandada.
Kui teil tekib seadme kasutamisel probleeme,
kontrollige enne teenindusse pöördumist
järgmisi punkte. Kui probleemi ei õnnestu
lahendada, avage Philipsi veebileht
(www.philips.com/support). Jälgige Philipsiga
ühenduse võtmisel, et seade oleks käepärast
koos seadme mudeli- ja seerianumbriga.

Tuuner/vastuvõtt/ülekanne
Tuuneri sagedusribad

FM 88–108 MHz
MW 530–1700 kHz

Heli
Helisüsteem

Mono

Helitugevuse regulaator

Pööratav nupp
(analoogne)

Väljundvõimsus

100 mW RMS

Heli/toide puudub
– Helitugevus on reguleerimata.
• Muutke helitugevust.
– Patareid on tühjad / valesti sisestatud.
• Pange (uued) patareid õigesti sisse.
– Kõrvaklapid on raadioga ühendatud.
• Eemaldage kõrvaklapid.

Vilets raadiovastuvõtt
– Nõrk raadiosignaal

Ühenduvus
Heli-/videoväljund

Kõrvaklapid
(3,5 mm)

Üldteave
Mõõdud
(L × K × S)
Kaal

(Põhiseade)

56 × 116,2 × 22 mm
88 g

• FM-sagedusriba parima kvaliteedi jaoks
tõmmake väljatõmmatav antenn välja ning
kallutage ja keerake seda. Vähendage pikkust,
kui signaal on liiga tugev.
• MW-sagedusriba jaoks kasutab raadio
integreeritud antenni. Parima kvaliteediga
vastuvõtu jaoks keerake kogu raadiot, et seda
antenni reguleerida.
• Kui sisestate patareid, ärge kasutage korraga
vanu ja uusi patareisid.
• Eemaldage patareid, kui te ei kasuta raadiot
pikema aja jooksul. Patareid sisaldavad
keemilisi aineid, mistõttu need tuleb nõuetekohaselt kasutuselt kõrvaldada.
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