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1 Tähtis

Ohutus
Elektrilöögi või tulekahju oht!
•	 Ärge laske tootel vihma või veega kokku 

puutuda. Ärge asetage toote lähedusse 
vedelikuga täidetud anumaid, näiteks vaase. 
Kui tootele satub vedelikku, ühendage 
toode kohe seinakontaktist lahti. Võtke 
ühendust Philipsi kasutajatoega ja laske 
toodet enne selle kasutamist kontrollida.

•	 Ärge asetage toodet ega selle tarvikuid 
lahtise leegi või muude soojusallikate 
lähedusse, sealhulgas otsese päikesevalguse 
kätte.

•	 Ärge pange esemeid toote 
ventilatsiooniavadesse või muudesse 
avaustesse.

•	 Kui kasutate toitepistikut või seadme 
pistmikku lahtiühendava seadisena, jääb 
lahtiühendatud seade täielikku töökorda.

•	 Enne äikesetormi ühendage toode 
seinakontaktist lahti.

•	 Kui toitejuhet kontaktist lahti ühendate, 
tõmmake alati pistikust ja mitte juhtmest.

Lühise või tulekahju oht!
•	 Enne toote ühendamist vooluvõrku 

veenduge, et toitepinge vastab toote 
tagaküljel toodud väärtusele. Ärge 
ühendage telerit seinakontaktiga, kui pinge 
on sellest erinev.

•	 Ärge kunagi laske kaugjuhtimispuldil ja 
akudel/patareidel puutuda kokku vihma, 
vee ega liigse kuumusega.

•	 Vältige pistikutele jõu avaldamist. Lahtised 
pistikud võivad põhjustada kaarlahendust 
või tulekahjusid.

Vigastuse või toote kahjustumise oht!
•	 Avatud korpusega seadme korral on 

nähtava ja nähtamatu laserkiirguse oht. 
Hoiduge kiirguse eest.

•	 Ärge puutuge plaadisahtlis asuvat optilist 
läätse.

•	 Ärge pange toodet või muid esemeid 
toitejuhtmete või muude elektriseadmete 
peale.

•	 Kui toodet transporditakse madalamal 
temperatuuril kui 5 °C, pakkige toode 
lahti ja oodake enne selle ühendamist 
toitepistikusse, kuni toode saavutab 
toatemperatuuri.

Ülekuumenemise oht!
•	 Ärge paigaldage toodet kitsasse kohta. Jätke 

toote ümber ventilatsiooniks vähemalt 10 
cm ruumi. Hoolitsege selle eest, et kardinad 
või muud esemed ei kataks kunagi toote 
ventilatsiooniavasid.

Saastumisoht!
•	 Eemaldage aku, kui see on tühjaks saanud 

või kui kaugjuhtimispulti ei kasutata pikema 
aja jooksul.

•	 Patareid sisaldavad keemilisi aineid ja need 
peab kõrvaldama nõudeid järgides.

Toote hooldamine
•	 Ärge sisestage plaadisahtlisse muid esemeid 

kui plaate.
•	 Ärge sisestage plaadisahtlisse painutatud 

või mõranenud plaate.
•	 Kui te ei kasuta toodet pikema aja jooksul, 

eemaldage plaat plaadisahtlist.
•	 Kasutage toote puhastamiseks vaid 

mikrokiudlappi.

Hoiatus

 • Ärge kunagi eemaldage seadme korpust.



4ET

Keskkonnakaitse

 
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.
Toimige oma kohalikele seadustele vastavalt ja 
ärge käidelge vanu tooteid koos olmeprügiga. 
Toote õige kõrvaldamine aitab vältida 
võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja 
inimeste tervisele.

 
Toode sisaldab akusid/patareisid, mille suhtes 
kehtib Euroopa direktiiv 2006/66/EÜ ja mida 
ei tohi käidelda koos olmeprügiga.Palun viige 
ennast kurssi akude/patareide eraldi kogumist 
reguleerivate kohalike eeskirjadega, kuna 
õige kõrvaldamine aitab vältida võimalikke 
negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste 
tervisele.

Vastavus

 
Käesolev toode vastab Euroopa Ühenduse 
kehtestatud nõuetele raadioside häire kohta.
 

Käesoleval seadmel on silt:

 
II klassi seadme sümbol:

 
See sümbol osutab sellele, et tootel on 
topeltisolatsioonisüsteem.

Märkus

 • Tüübiplaat paikneb seadme tagaküljel.

Autoriõigused

 
Toode sisaldab autoriõigustega kaitstud 
tehnoloogiat, mis on kaitstud USA patentide ja 
muude intellektuaalse omandi õigustega Rovi 
Corporationi kasuks. Toote lahtivõtmine ja 
pöördprojekteerimine on keelatud. 
 
2013 © Koninklijke Philips Electronics N.V. 
Tehnilised andmed võivad ette teatamata 
muutuda. Kaubamärgid kuuluvad ettevõttele 
Koninklijke Philips Electronics N.V või vastavate 
kaubamärkide omanikele. <brand> jätab endale 
õiguse tooteid igal ajal muuta ilma kohustuseta 
eelnevat varustust vastavalt kohandada.
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Garantii
•	 Ärge kunagi proovige toodet ise 

parandada, sest sellega võib kaasneda 
vigastuste ja toote kahjustamise oht ning 
see tühistab garantii.

•	 Kasutage toodet ja selle lisaseadmeid ainult 
tootja poolt ettenähtud viisil. Hoiatusmärk 
toote tagaküljel tähistab elektrilöögi ohtu.

•	 Ärge eemaldage toote katet. Võtke 
hooldamise või parandamise asjus alati 
ühendust Philipsi kasutajatoega.

•	 Kõik selles juhendis keelatud toimingud või 
kohandamised ja monteerimistoimingud, 
mida selles juhendis ei ole soovitatud või 
lubatud, tühistavad garantii.

2 Teie Hi-Fi-
mikrosüsteem

Õnnitleme ostu puhul ja tervitame Philipsi 
poolt! Et Philipsi pakutava tootetoe eeliseid 
täielikult kasutada, registreerige oma toode 
veebisaidil www.philips.com/welcome.

Tutvustus
Selle toote abil saate:
•	 nautida muusikat plaatidelt ja teistelt 

välistelt seadmetelt;
•	 kuulata raadiojaamu.

Saate järgmiste heliefektidega muuta heli veelgi 
rikkalikumaks:
•	 Dünaamiline bassivõimendi (DBB)

Toode toetab järgmisi meediavorminguid:

 
Pakendi sisu
Kontrollige pakendi sisu ja tutvuge sellega:
•	 Põhiseade
•	 Kaugjuhtimispult (patareiga)
•	 Aluseklamber
•	 Trükitud materjalid
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Põhiseadme tutvustus

 
a 

•	 Seadme sisse-/väljalülitamine.
•	 Lülitage	ooterežiimile.

b SOURCE
•	 Allika valimine: CD, tuuner, või AUX.

c 
•	 Mängimise alustamine või katkestamine.

d 
•	 Mängimise lõpetamine või programmi 

kustutamine.

e 
•	 Plaadisahtli avamine/sulgemine.

f VOL +/-
•	 Helitugevuse reguleerimine.

a

b
c

i

h

g
f
e
d

j

STANDBY

g Aluseklamber

h  / 
•	 Loo vahelejätmine ja eelmise/järgmise 

loo valimine.
•	 Otsimine loo või plaadi seest.
•	 Salvestatud jaama valimine.
•	 Raadiojaama otsimine.

i Ooterežiimi LED-lamp
•	 Lamp	põleb:	ooterežiim.
•	 Lamp	ei	põle:	töörežiim.

j MP3-LINK
•	 Pistik välisele audioseadmele.

k Pigtail (antenn)(FM ANT)
•	 FM vastuvõtu parandamine.
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Kaugjuhtimispuldi tutvustus

 
a 

•	 Seadme sisse-/väljalülitamine.
•	 Lülitage	ooterežiimile.

b FM
•	 FM-raadio valimine

c CD
•	 Plaadi valimine.

d TUNING +/-
•	 Raadiojaama valimine.

e  / 
•	 Loo vahelejätmine ja eelmise/järgmise 

loo valimine.
•	 Otsimine loo või plaadi seest.
•	 Salvestatud jaama valimine.
•	 Raadiojaama valimine.

f VOL +/-
•	 Helitugevuse reguleerimine.

Eject

FM

Tuning+

Tuning -

Repeat

Vol Preset

Shuffle

TCM350

DBB Display

Program

Mute

CD

a

b
c

d

e

f

g

i
h

p

o

q

n
m

k

j

l

g REPEAT
•	 Ühe loo või kõigi lugude kordamine.

h 
•	 Heli vaigistamine või taastamine.

i DBB
•	 Dünaamilise bassivõimendi sisse-/

väljalülitamine.

j DISPLAY
•	 Praeguse staatuse kuvamine.

k PROG
•	 Lugude salvestamine.
•	 Raadiojaamade salvestamine.

l SHUFFLE
•	 Mängige lugusid juhuslikus järjestuses.

m 
•	 Mängimise lõpetamine või programmi 

kustutamine.

n PRESET +/-
•	 Salvestatud jaama valimine.

o 
•	 Mängimise alustamine või katkestamine.

p MP3-LINK
•	 Välise audioseadme valimine.

q 
•	 Plaadisahtli avamine/sulgemine.
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3 Alustamine
Järgige käesoleva osa juhtnööre esitatud 
järjestuses.
Philipsiga ühendust võttes küsitakse teilt seadme 
mudelinumbrit ja seerianumbrit. Mudelinumber 
ja seerianumber on seadme tagaküljel. Kirjutage 
numbrid siia: 
Mudelinumber. __________________________
Seerianumber. __________________________

Asetage tasasele pinnale.
Enne Hi-Fi mikrosüsteemi tasasele pinnale 
asetamist kinnitage kaasasolev aluseklamber.
1 Asetage Hi-Fi mikrosüsteem, esikülg allpool, 

tasasele pinnale.
2 Asetage aluseklamber kahte seadme allosas 

olevasse avasse.
3 Avadesse paigaldamiseks lükake klambrit 

allapoole, kuni see oma kohale lukustub.

 

Soovitus

 • Võite seadme ka seinale kinnitada.

Seadke valmis 
kaugjuhtimispult

Ettevaatust

 • Plahvatusoht! Hoidke patareid eemal kuumusest, 
päikesepaistest ja tulest. Ärge kunagi vabanege 
patareidest põletamise teel.

 • Võib põhjustada akude lühemat kasutusiga! Ärge kunagi 
kasutage mitme tootja akusid või mitut tüüpi akusid 
segamini.

 • Kui patareid vahetatakse valesti, võib see põhjustada 
plahvatuse. Vahetage patareid vaid sama tüüpi või 
samaväärsete vastu.

Kaugjuhtimispuldi patareide asendamiseks: 
1 Avage patareipesa.
2 Sisestage üks AAA-patarei, järgides 

polaarsuse (+/–) märgistust.
3 Sulgege patareipesa.

 
Ühendage toiteadapter

Ettevaatust

 • Toote kahjustamise oht! Veenduge, et toitepinge vastaks 
pingele, mis on trükitud Hi-Fi-mikrosüsteemi tagaküljele 
või põhjale.

 • Elektrilöögi oht! Toiteadapterit vooluvõrgust välja võttes 
eemaldage pistik seinakontaktist. Ärge kunagi tõmmake 
toiteadapterit juhtmest.

Ühendage adapter seinakontakti.
 » Punane	ooterežiiminäidik	süttib.
 » Seade on seadistamiseks valmis.
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Sisselülitamine
Vajutage .
 » Seade lülitub viimati valitud allikale.

Sisselülitamiseks ja allika otse valimiseks
•	 vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu CD, FM 

või MP3-LINK.

Ooterežiimile lülitamine
Ooterežiimile	lülitamiseks	vajutage	nuppu	 .
 » Punane	ooterežiiminäidik	süttib.
 » Ekraani taustavalgus kustub.

4 Plaadi esitamine
Ettevaatust

 • Ärge sisestage plaadisahtlisse muid esemeid kui plaate.
 • Ärge puutuge plaadisahtlis asuvat optilist läätse.

1 Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu CD, et 
valida muusika mängimise allikaks plaat.

2 Vajutage seadme nuppu , et avada 
plaadisahtel.

3 Pange plaat sahtlisse nii, et trükikirjaga külg 
jääks väljapoole.

4 Vajutage nuppu , et sulgeda plaadisahtel.
•	 Mängimise katkestamiseks/jätkamiseks 

vajutage nuppu .
•	 Esitamise peatamiseks vajutage nuppu 

.

Esituse suvandid

Vahelejätmine ja järgmise loo valimine
Mängimise ajal vajutage nuppu  / , et 
valida mõni teine lugu.

Otsimine loo piires

1 Mängimise ajal vajutage nuppu ja hoidke 
seda all  / .

2 Laske nupp lahti, et naasta normaalse 
esituse juurde.

Mängimist puudutava teabe kuvamine
Mängimise ajal vajutage korduvalt nuppu 
DISPLAY, et valida eri teavet.

Lugude salvestamine.
Saate salvestada kuni 20 lugu
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1 CD-režiimil	vajutage	stoppasendis	nuppu	
PROG,	et	aktiveerida	salvestamisrežiim
 » [P01] (programm) kuvatakse.

2 Vajutage nuppu  / , et valida loo 
number, ja seejärel vajutage kinnitamiseks 
nuppu PROG.

3 Korrake sammu 2, et valida ja salvestada 
programmi veel lugusid.

4 Vajutage nuppu , et salvestatud lugusid 
mängida.

Programmi kustutamiseks 
•	 Vajutage  kaks korda.
•	 Vahetage	režiimi.
•	 Lülitage Hi-Fi mikrosüsteem välja.

Kordus

1 Mängimise ajal vajutage korduvalt nuppu 
REPEAT , et valida:
•	 [r1]: mängiva loo kordamine.
•	 [rA]: kõigi lugude kordamine.

2 Tavapärase esituse taastamiseks vajutage 
korduvalt nuppu REPEAT, kuni ekraanil ei 
ole	enam	näha	lugude	kordamise	režiimi	
tähist.

Juhuesitus
Kõiki lugusid on võimalik mängida juhuslikus 
järjestuses.
1 Mängimise ajal vajutage SHUFFLE.

•	 [SH]: et mängida lugusid juhuslikus 
järjestuses.

2 Tavapärase esituse taastamiseks valige 
uuesti nuppu SHUFFLE.

5 Helitugevuse 
ja heliefekti 
seadistamine

Helitugevuse taseme 
seadistamine
Mängimise ajal vajutage nupule VOL +/- , et 
suurendada/vähendada helitugevust.

Bassikõla võimendamine
Mängimise ajal vajutage korduvalt nuppu DBB, 
et lülitada dünaamiline bassiparandus sisse või 
välja.
 »  Näha on kehtiv dünaamilise bassivõimendi 

seadistus.
•	 [dbb-0]: dünaamilise bassivõimendi (DBB) 

funktsioon on välja lülitatud.
•	 [dbb-1]: dünaamilise bassivõimendi 

funktsioon on sisse lülitatud.

Summutatud heli
Mängimise ajal vajutage nuppu , et heli 
summutada või taastada.
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6 Kuulake raadiot.

Raadiojaama valimine.

1 Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu FM, et 
valida muusika mängimise allikaks plaat.

2 Vajutage ja hoidke all nuppu  /  
vähemalt kaks sekundit.
 » Raadio häälestab end automaatselt 

mõne tugeva vastuvõtuga jaamale.

3 Korrake sammu 2, et häälestada raadio 
rohkematele jaamadele.
•	 Selleks, et häälestada nõrga vastuvõtuga 

jaamale, vajutage korduvalt nuppu 
TUNING +/-, kuni vastuvõtt on 
optimaalne.

•	 FM vastuvõtu parandamiseks tõmmake 
antenn täielikult välja ja seadke õigesse 
asendisse.

Raadiojaamade salvestamine 
automaatselt

Märkus

 • Saate salvestada kuni 10 eelseadistatud FM-raadiojaama.

Raadiorežiimis	vajutage	ja	hoidke	vähemalt	
2 sekundit all nuppu PROG , et aktiveerida 
automaatse	salvestamise	režiim.
 » [AUTO] (automaatne) kuvatakse.
 » Kõik saada olevad raadiojaamad 

salvestatakse lainepikkuse vastuvõtuvõtmise 
järjekorras.

 » Esimesena salvestatud raadiojaama 
hakatakse automaatselt mängima.

Raadiojaamade salvestamine 
käsitsi

Märkus

 • Saate salvestada kuni 10 eelseadistatud FM-raadiojaama.

1 Raadiojaama valimine.
2 Vajutage nuppu PROG, et aktiveerida 

salvestamisrežiim.
 » [P01] kuvatakse.

3 Vajutage nuppu PRESET +/-, et määrata 
sellele raadiojaamale number, ja seejärel 
vajutage kinnitamiseks nuppu PROG .
 » Eelseadistatud jaama number ja 

sagedus kuvatakse.

4 Korrake teiste jaamade salvestamiseks 
ülalkirjeldatud samme.

Soovitus

 • Salvestatud jaama ülekirjutamiseks salvestage selle 
asemele uus jaam.

Salvestatud raadiojaamale 
häälestamine
Raadiorežiimis	vajutage	eelseadistatud	raadiojaama	
numbri valmimiseks nuppu PRESET +/-.
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7 Muud 
võimalused

Välise seadme kuulamine
Selle Hi-Fi-mikrosüsteemi kaudu saate kuulata 
ka välist seadet.
1 Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu  

MP3-LINK, et valida muusika mängimise 
allikaks AUX.

2 Ühendage MP3 Linki kaabel: 
•	 MP3-LINK seadme pesaga (3,5 mm)
•	  välise seadme kõrvaklappide pistikuga.

3 Asuge seadet kasutama (vt seadme 
kasutusjuhend).

 STANDBY

MP3 LINK

8 Tooteteave
Märkus

 • Tooteteave võib ette teatamata muutuda.

Spetsifikatsioon

Võimendi
Hinnanguline 
väljundvõimsus

 
2 x 2 W RMS

Sageduse vastuvõtt 60 Hz - 20 kHz
Signaali-müra suhe >57 dBA
AUX-sisend 0,6 V RMS 22 koomi

Plaat
Laseri tüüp pooljuht
Plaadi diameeter 12 cm / 8 cm
Plaat abiinfoga CD-DA, CD-R, CD-RW
Audio-DAC 24 bitti / 44,1 kHz
Kogu harmooniline 
moonutus

 
<1% (1 kHz)

Sageduse vastuvõtt 60 Hz – 20 kHz  
(44,1 kHz)

S/N-suhe >57 dBA

Tuuner
Häälestamisulatus: FM: 87,5– 

108 MHz
Häälestamise võrestik 50 KHz
Tundlikkus
- Mono, 26 dB S/N-suhe
- Stereo, 46 dB S/N-suhe

<22 dBf
<48 dBf

Otsingu valivus >28 dBf
Kogu harmooniline moonutus <3 %
Signaali-müra suhe >55 dB
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Kõlarid
Kõlarite takistus 4 oomi
Kõlarite draiver 2,5" täieulatusliku heliga kõlarid
Tundlikkus >82 dB/m/W ±3 dB/m/W

Üldine teave
Adapter 9 V, 1,5 A
Voolutarbivus töötades 10 W
Voolutarbivus 
ooterežiimis

 
< 0,5 W

Mõõtmed
- Põhiseade (L x K x D)400 x 202 x 80 mm
Kaal
- Koos pakendiga
- Põhiseade

3,82 kg
1,4 kg

9 Veaotsing
Ettevaatust

 • Ärge kunagi eemaldage seadme korpust.

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/
support). Kui võtate Philipsiga ühendust, 
hoolitsege selle eest, et seade ning mudeli- ja 
seerianumber oleksid käepärast.

Toide puudub
 • Kontrollige, et seadme voolujuhe oleks 

õigesti ühendatud.
 • Kontrollige, et vooluvõrgus oleks vool.
 • Tänu energiasäästmise funktsioonile lülitub 

seade automaatselt välja 15 minutit pärast 
loo taasesitamist ja juhul, kui mitte ühtegi 
nuppu ei vajutata.

Seade ei reageeri millelegi.
 • Tõmmake pistik seinakontaktist välja ja 

pange see uuesti kontakti. Seejärel lülitage 
seade uuesti sisse.

Pole heli või halb helikvaliteet
 • Muutke helitugevust.

Kaugjuhtimispult ei tööta
 • Enne ühegi funktsiooninupu vajutamist 

valige õige allikas kaugjuhtimispuldist, mitte 
põhiseadmest.

 • Vähendage vahemaad kaugjuhtimispuldi ja 
põhiseadme vahel.

 • Sisestage patareid õige polaarsusega (+/– ) 
nagu näidatud.

 • Vahetage patareid.
 • Suunake kaugjuhtimispult otse seadme 

esiosas olevale sensorile.
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Ei leita plaati
 • Sisestaga plaat.
 • Kontrollige, kas plaat on sisestatud õiget 

pidi.
 • Oodake, kuni niiskus läätselt on ära 

auranud.
 • Vahetage või puhastage plaat.
 • Kasutage lõpetatud CDd või õiget plaati.

Kehv raadiovastuvõtt
 • Suurendage vahemaad seadme ja teleri või 

videomaki vahel.
 • Tõmmake antenn täielikult välja.
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