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1 Tähtis

Märkus
•• Tüübiplaat paikneb toote põhjal.

Enne toote kasutamist lugege läbi kogu
kaasasolev ohutusteave.

Keskkonnakaitse
Ohutus
Hoiatus
•• Ärge kunagi eemaldage seadme korpust.
•• Ärge kunagi määrige selle seadme mingeid osi.
•• Ärge kunagi asetage seadet mõne teise elektrilise
seadme peale.

•• Hoidke seadet eemal otsese päikesevalguse, leekide ja
kuumuse eest.
•• Veenduge, et seadme toitejuhe, pistik või adapter on
seadme lahtiühendamiseks lihtsalt ligipääsetav.

•
•
•
•
•

Kasutage üksnes tootja kirjeldatud
lisatarvikuid.
Sobivad toiteallikad on välja toodud
kasutusjuhistes.
Hoidke toodet tilkade ja pritsmete eest.
Ärge pange toote peale ohuallikaid (nt
vedelikega täidetud nõusid, põlevaid
küünlaid).
Kui kasutate lahtiühendava seadisena
otsetoite adapterit, peab see jääma
kasutusvalmis olekusse.

Vastavus

Keskkonnanõuded
Kõigist mittevajalikest pakendiosadest on
loobutud. Me oleme püüdnud arendada
välja sellised pakendid, mida saab hõlpsasti
sorteerida kolmeks eraldiseisvaks materjaliks:
kartong (karp), polüstüreenvaht (pehmendus) ja
polüetüleen (kotid, kaitsev mullikile.)
Teie toode koosneb materjalidest, mida on
võimalik pärast sellele spetsialiseerunud
ettevõtte poolt demonteerimist ümber
töödelda ja taaskasutada. Järgige kohalikke
määrusi, mis reguleerivad pakendusmaterjalide
ja vana seadmestiku kasutuselt kõrvaldamist.

Teie toode on kavandatud ja toodetud
kvaliteetsetest materjalidest ja osadest, mida on
võimalik ringlusse võtta ning uuesti kasutada.

Kui toote külge on kinnitatud läbikriipsutatud
prügikasti sümbol, siis kehtib tootele Euroopa
direktiiv 2002/96/EÜ.
Palun viige ennast kurssi elektriliste ja
elektrooniliste toodete eraldi kogumist
reguleerivate kohalike eeskirjadega.

Käesolev toode vastab Euroopa Ühenduse
kehtestatud nõuetele raadioside häire kohta.
EÜ vastavusdeklaratsiooni koopia on saadaval
pdf-vormingus kasutusjuhendis aadressil www.
philips.com/support.
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Toimige oma kohalikele seadustele vastavalt ja
ärge käidelge vanu tooteid koos olmeprügiga.
Toote õige kõrvaldamine aitab vältida
võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja
inimeste tervisele.

Märkus

Fraasid “Loodud kasutamiseks iPodiga” ja
“Loodud kasutamiseks iPhone'iga” tähendavad,
et elektroonikatarvik on loodud spetsiaalselt
iPodi või iPhone'iga ühendamiseks ja arendaja
on sertifitseerinud selle vastavuse Apple'i
standarditele. Apple ei vastuta, et seade
toimib või et see vastab ohutusnõuetele või
normatiividele. Palun arvestage, et lisatarviku
kasutamine koos iPodi või iPhone'iga võib
mõjutada juhtmevaba võrguühenduse toimimist.
iPod ja iPhone on ettevõtte Apple Inc.
kaubamärgid, mis on registreeritud USA-s ja
teistes riikides.
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2 Teie
dokkimisega
kõlar

Põhiseadme tutvustus
a

c
d

b

Õnnitleme ostu puhul ja tervitame Philipsi
poolt! Philipsi pakutava tootetoe eeliste
täielikuks kasutamiseks registreerige oma toode
veebisaidil www.philips.com/welcome.
Philipsiga ühendust võttes küsitakse teilt seadme
mudelinumbrit ja seerianumbrit. Mudelinumber
ja seerianumber on seadme all. Kirjutage
numbrid siia:
Mudeli number
__________________________
Seerianumber
___________________________

Tutvustus
Selle dokkimisega kõlariga saate teha järgnevat:
• kuulata oma iPodilt/iPhone'ilt muusikat,
• nautida helifaile väliselt seadmelt,
• vaadata kellaaega.

Pakendi sisu
Kontrollige pakendi sisu ja tutvuge sellega:
• Põhiseade
• Lühike kasutusjuhend
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a iPodi/iPhone'i dokk
b Ekraan
c VOL/
• Pöörake, et muuta helitugevust.
• Vajutage, et mängimine pausile panna
või mängimist jätkata.
d

•

Vajutage, et reguleerida ekraani
heledust.

e AUDIO IN
• Ühendage väline heliseade.

3 Valmista
Järgige käesoleva osa juhtnööre esitatud
järjestuses.

Ühendage toide
Ettevaatust
•• Toote kahjustamise oht! Veenduge, et toitepinge ühtib
seadme alla trükitud pingega.

•• Elektrilöögi oht! Toiteadapterit vooluvõrgust välja võttes

eemaldage pistik seinakontaktist. Ärge kunagi tõmmake
toiteadapterit juhtmest.
•• Enne toiteadapteri ühendamist veenduge, et kõik teised
ühendused on kinnitatud.

Ühendage toitejuhe seinakontakti.

Reguleerige heledust
Ekraani heleduse reguleerimiseks vajutage
korduvalt nuppu.
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4 Esitamine
Kuulake iPodi/iPhone'i
1

Laadige oma iPodi/iPhone'i.

2

Mängige oma iPodi/iPhone'i sisu.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

iPod touch (4. põlvkond)
iPod touch (3. põlvkond)
iPod touch (2. põlvkond)
iPod touch (1. põlvkond)
iPod nano (6. põlvkond)
iPod nano (5. põlvkond)
iPod nano (4. põlvkond)
iPod nano (3. põlvkond)
iPod nano (2. põlvkond)
iPod nano (1. põlvkond)
iPod mini
iPod classic
Videoga iPod
Värviekraaniga iPod
iPhone 4S
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
iPhone

Laadige iPodi/iPhone'i

Märkus
•• Seade sünkroniseerib dokkimisel automaatselt kellaaja
iPodi/iPhone'i järgi.

Helitugevuse reguleerimine

Kui süsteem toitega ühendada, hakkab dokitud
Pod/iPhone laadima.

Mängige väliselt seadmelt

Pöörake nuppu VOL, et muuta helitugevust.
AUDIO IN
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Ühilduvus
Tehtud alltoodud Apple iPodi mudelite jaoks,
millel on 30 kontaktiga dokkimisliitmik:
6
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Ühendage MP3 linkimisjuhe (ei ole kaasas):
• AUDIO IN pesasse seadme tagaküljel.
• välise heliseadme kõrvaklapipesasse.

5 Spetsifikatsioon

6 Veaotsing
Hoiatus
•• Ärge kunagi eemaldage seadme korpust.

Võimendi
Hinnanguline väljundvõimsus

20 W RMS

Üldine teave
Vooluvõrgutoide

MUDEL: S018KV1000180
(Philips)
Sisend: 100-240 V ~, 50/60
Hz, 500 mA
Väljund: 10,0 V

1800 mA

või MUDEL: OH1024A1001800U-VDE
(Philips)
Sisend: 100-240 V ~, 50/60
Hz, 650 mA
Voolutarbivus
töötades
Voolutarbivus
ooterežiimis
Mõõtmed
- Põhiseade

Väljund: 10 V
<10 W

1,8 A

Garantii kehtivuse tagamiseks ärge püüdke
süsteemi ise parandada.
Kui seadme kasutamisel esineb probleeme,
kontrollige enne teenindusse pöördumist
järgmist. Kui probleemi ei õnnestu lahendada,
minge Philipsi veebilehele (www.philips.com/
welcome). Kui võtate Philipsiga ühendust,
hoolitsege selle eest, et seade ning mudeli- ja
seerianumber oleksid käepärast.
Toide puudub
•• Veenduge, et seadme toiteadapter on
korralikult ühendatud.
•• Kontrollige, et vooluvõrgus oleks vool.

Heli puudub
•• Muutke helitugevust.

<1 W

216 x 102 x 112 mm

(L x K x D)
Kaal
- Põhiseade

0,68 kg
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