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AA
x2

hold/resume/off

tämä laite täyttää euroopan yhteisön asettamat taajuushäiriöitä koskevat
vaatimukset.

nopea aloitus
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etupuoli

1 näyttö

2 −−
säätää äänentason (alas)

3 ++
säätää äänentason (ylös)

4 5

hyppää taaksepäin ja etsii taaksepäin

5 6

hyppää eteenpäin ja etsii eteenpäin

6 1

ainoastaan mp3-cd-levyissä: valitsee

edeltävän levyn tai hyppää taaksepäin

7 2

ainoastaan mp3-cd-levyissä: valitsee

seuraavan levyn tai hyppää eteenpäin

säätää eq (basson ja diskantin)

8 2;

kytkee laitteeseen virran, aloittaa

toiston ja keskeyttää toiston

9 9

pysäyttää toiston ja kytkee laitteen

pois päältä

takapuoli

1 DC
yhdistääksesi ulkoinen voimanlähde

2 p

3,5 mm ulkoliitäntä yhdistämään 
kuulokkeet
kauko-ohjain
tämä laite stereo laitteesi 
audio tuloliitäntään

3 hold/resume/off
hold lukitsee kaikki näppäimet

resume taltioi viimeksi toistetun

paikan

off kytkee resume ja hold toiminnon

pois päältä

4 esp
electronic skip protection estää shokin

aiheuttaman keskeytyksen

5 eq
valitsee basson ja diskantin säädöt

6 mode
valitsee toistovalinnat kuten shuffle ja

repeat

7

avaa cd-soittimen kannen

8 paristolokerikko

4

näppäimet

varoitus
muiden kuin tässä esitettyjen toimintojen säätö tai käyttö saattaa
aikaansaada radioaktiivista säteilyä tai muunlaista vaarallista toimintaa.

tyyppikilpi ja sarjanumero löytyvät cd-soittimen kannen.
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kunnossapito

älä koske laitteen linsseihin A.

älä altista laitetta, paristoja tai levyjä kosteudelle,

sateelle, hiekalle tai kovalle kuumuudelle

(lämmityslaitteiden tai suoranaisen

auringonpaisteen aiheuttamana).

linssi saattaa höyryyntyä, kun laite siirretään nopeasti kylmästä lämpimään olotilaan.

tällöin toisto ei ole mahdollista. jätä laite lämpimään olotilaan kunnes kosteus

haihtuu.

päällä olevat matkapuhelimet saattavat aiheuttaa laitteen päällä ollessaan

toimintahäiriöitä.

vältä pudottamasta laitetta, koska se saattaa aiheuttaa vaurioita.

puhdista laite pehmeällä, lievästi kostetulla nukkaantumattomalla liinalla. älä käytä

minkäänlaisia puhdistusaineita, koska niillä saattaa olla vaurioittavia vaikutuksia.

puhdistaaksesi levy, pyyhi se pehmeällä ja nukkaantumattomalla liinalla levyn keskiosasta

siirtyen levyn reunaa kohti. puhdistusaineet saattavat vahingoittaa levyä.

ympäristöön liittyvää informaatiota 

kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. pyrkimyksenämme on ollut saada

pakkausmateriaali helposti erotettavaksi kolmeksi materiaaliksi: PET, PS, PE.

ostamasi laite on valmistettu materiaalista, joka voidaan kierrättää, jos sen hajoitus

annetaan asiaan erikoistuneen organisaation tehtäväksi. ota huomioon paikalliset

pakkausmateriaalien, tyhjentyneiden paristojen ja vanhojen laitteiden hävitystä

koskevat säännökset.

luokan 1 laserlaite

varoitus! laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla

saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

oikeus muutoksiin varataan. laite ei saa olla alttiina tippu-ja roiskevedelle.

yleistietoa

6
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mp3 musiikkitiedostot

musiikkikompressioteknologia mp3 (mpeg audio layer 3) vähentää audio cd-levyn

digitaalisen datan määrän huomattavasti säilyttäen samalla 

cd-tyyppisen äänenlaadun. mp3 menetelmällä voit äänittää aina 10 tuntia cd-

tyyppistä musiikkia yksittäiselle 12cm cd-rom-levylle.

kuinka hankkia musiikkitiedostoja
joko tallentamalla musiikkia laillisesti internetistä tietokoneesi kovalevylle tai luomalla

musiikkia omista audio cd-levyistäsi. tätä varten, aseta audio cd-levy tietokoneesi cd-rom-

laitteeseen ja siirrä musiikki käyttämällä tähän tarkoitukseen sopivaa purkuohjelmaa.

hyvän laadun saavuttamiseksi suosittelemme 128 kbps tai tätä korkeampaa

bittinopeutta mp3 musiikkitiedostojen luomiseksi.

kuinka järjestellä musiikkitiedostoja
voidaksesi helposti käsitellä musiikkitiedostojen suurta määrää cd-rom-levyllä, voit

järjestää ne kansioihin (”levyihin”).

levyn raidat toistetaan aakkosjärjestyksessä. jos haluat järjestää ne tiettyyn

järjestykseen, anna tiedostojen nimet alkaa numeroilla. 

esimerkiksi:

001-ONEWORLD.MP3

002-FIRESTARTER.MP3

003-DEEP.MP3

levyt järjestyvät aakkosjärjestykseen. jos levyt sijaitsevat toisessa levyssä, ne

toistetaan tämän levyn jälkeen. levyt, joilla ei ole mp3 tiedostoja jätetään väliin.

jos on sellaisia mp3 tiedostoja, joita ei olla sijoitettu levyyn, löydät ne levystä

Various levynumerolla 0. various on ensimmäinen toistettava levy.

toistettaessa levyä, jolla on cd audio raitoja ja mp3 tiedostoja. cd audio raidat

toistetaan ensimmäisenä.

yleistietoa

7
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kuinka valmistaa cd-rom-levy mp3 tiedostoilla
käytä tietokoneesi cd poltinta äänittääksesi (”polttaaksesi”) musiikkitiedostoja

kovalevyltäsi cd-rom -levylle. käytä joko ISO 9660 levyformaattia tai UDF. jotkut cd

poltin ohjelmat, kuten ”DirectCD” tukevat UDF formaattia.

varmista, että mp3 tiedostonimet päättyvät .mp3.

tuetut formaatit
tämä laite tukee:

levyformaatteja: ISO 9660, joliet, multisession, UDF, enhanced music cd, 

mixed mode cd

mp3 bittinopeus: 32–320 kbps va vaihteleva bittinopeus

musiikkitiedostojen ja levyjen kokonaismäärää: noin 350 

(tyypillinen tiedostonimen pituus on 20 karakteria)

huomio: toistettavien musiikkitiedostojen määrä riippuu tiedostonimen pituudesta.

lyhyet tiedostonimet sallivat useamman tiedoston käytön.

kaikki käytetyt tuotemerkit kuuluvat niiden omistajilleen.

yleistietoa

8
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päivitysversio
aika ajoittain philips julkaisee laitteellesi uuden ohjelman (”päivitysversion”).

1 kytke virta-adapteri laitteen DC liittimeen ja seinän pistorasiaan 

(katso ”virtajohto”).

2 paina mode näppäintä 3 sekunnin ajan.

laitteesi tyyppinumero ja ohjelman versionumero ilmestyy näytölle. Upgrade?

ilmestyy.

3 paina 9.

4 vieraile kotisivuilla http://www.nike-philips.com. tarkista onko laitteellesi olemassa

päivitysversiota. Jos versionumero on korkeampi kuin nykyisen versiosi imuroi se ja

polta cd-rom-levylle.

5 aseta cd-rom-levy laitteeseen ja paina mode näppäintä 3 sekunnin ajan.

Upgrade? ilmestyy.

6 paina 2;

Upgrading ilmestyy ja päivitys alkaa. pävitys saattaa kestää muutamia minuutteja.

päivityksen päätyttyä Upgrade complete pyörähtää näytöllä.

Wrong upgrade file pyörähtää näytölle: laitteellasi on jo uusin päivitysversio tai

imuroitu versio ei sovellu laitteellesi.

Upgrade file defect pyörähtää näytölle: päivitysversio on vaurioitunut imuroinnin

tai cd-rom-levylle polton yhteudessä. Imuroi tiedosto uudelleen, polta se uudelle

cd-rom-levylle ja yritä uudelleen.

No upgrade file pöyörähtää näytölle: cd-rom-levyltä ei löytynyt päivitysversiota.

huomio: jos päivitys vahingossa keskeytyy, toista vaihe 6 kunnes olet saanut

päivityksen loppuun.

yleistietoa

9
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paristot (mukanatoimitettu tai vaihtoehtoisesti saatavilla)

paristojen asennus
avaa paristokotelon kansi ja aseta sisään 

2 alkaliparistoa tyyppiä AA (LR6, UM3).

älä käytä vanhoja ja uusia tai erityyppisiä paristoja

yhtä aikaa.

tyhjentyneiden paristojen indikaattori
vaihda paristot tai kytke laite virtalähteeseen heti

kun A välkkyy ja RReplace batteries pyörähtää.

poista paristot niiden tyhjennettyä tai jos et käytä

laitetta pitkään aikaan.

paristot sisältävät kemiallisia aineita, joten ne on

hävitettävä asianmukaisella tavalla.

soittoaika normaalioloissa on yleensä:

alkaali

paristot

esp päällä 10 tuntia

esp ja virransäästö päällä:

audio levy 15 tuntia

mp3-cd 24 tuntia

huomio: kytkeäksesi virransäästö päälle, paina esp toistuvasti toiston ollessa päällä,

kunnes ESP merkkivalo syttyy (katso ”esp ja virransäästö”).

voimalähde

10

Replace batte
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virtajohto (mukanatoimitettu tai vaihtoehtoisesti saatavilla)

käytä ainoastaan AY 3170 virta-adapteria (4,5 V/300 mA suoralinja, positiivinen napa

keskiosaan päin). muut tuotteet saattavat vahingoittaa laitteen.

1 varmista, että paikallinen jännite vastaa adapterin

jännitettä.

2 kytke virta-adapteri laitteen DC liittimeen ja seinän

pistorasiaan.

huomio: kytke adapteri aina pois päältä, jos et käytä

sitä.

kuulokkeet (HJO20)

kytke mukanatoimitetut kuulokkeet p liittimeen.

huomio: p voidaan käyttää myös kytkemään tämä

laite sinun hifi stereoihisi. säädä äänenvoimakkuus

sekä psa ja hifi stereoidesi ääni.

käytä kuulokkeita järkevästi
kuuloturvallisuus

älä käytä kuulokkeita suurella äänenvoimakkuudella. kuuloasiantuntijoiden mukaan

jatkuva käyttö suurella äänenvoimakkuudella voi vahingoittaa kuuloa pysyvästi.

liikenneturvallisuus

älä käytä kuulokkeita ajaessasi ajoneuvoa. se saattaa aiheuttaa vaaratilanteita, ja

useissa maissa se on kiellettyä. jos kuulokkeesi ovat ulkoilmakäyttöön tarkoitettuja ja

päästävät läpi ääniä ulkopuolelta, älä korota äänenvoimakkuutta niin suureksi, ettet

voi kuulla mitä ympärilläsi tapahtuu.

voimalähde / kuulokkeet

11
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levyn toisto

tällä laitteella voi toistaa

kaikkia ennalta äänitettyjä audio cd-levyjä

kaikkia viimeisteltyjä audio cdr ja 

cdrw-levyjä

mp3-cd-levyt (cd-rom-levyt, joilla on mp3

tiedostoja)

1 paina painiketta avataksesi 

cd-soittimen kansi.

2 aseta sisään levy, tekstipuoli ylöspäin painamalla

varovaisesti levyn keskiosaa, niin että levy istuu

ottimeen. sulje kansi painamalla kansi kiinni.

3 paina 2; aloittaaksesi toisto.

Reading CD ilmestyy. toisto alkaa. raidan tyyppi

(CD tai MP3), kyseisen raidan numero ja soittoaika

ilmestyvät. mp3 raidassa myös levyn numero

ilmestyy ja tiedostonimi pyörähtää kahdesti.

4 paina 9 lopettaaksesi toisto.

raitojen kokonaismäärä, raidan tyyppi (CD , MP3),

mp3-cd-levyjen määrä ja kokonaissoittoaika

(ainoastaan audiolevyissä) ilmestyvät.

5 poistaaksesi levy, ota sitä kiinni levyn reunoista ja

paina pidikettä hellästi samalla kun nostat levyä

ylöspäin.

huomio:

painettuasi 2; saattaa kestää hetken, ennen kuin

ensimmäinen mp3 raita toistetaan.

20 sekunnin kuluttua painettuasi 9 laite

kytkeytyy automaattisesti pois päältä.

perustoiminnot

12
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tauko

1 paina 2; painiketta keskeyttääksesi toisto.

aika, jolloin toisto keskeytyi ilmestyy näytölle.

2 palaaksesi takaisin toistoon paina 2; painiketta

uudelleen.

perustoiminnot

13
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äänen voimakkuuden säätö ja ääni

äänen voimakkuuden säätö
säädä äänentasoa käyttämällä −− ja ++.

basson säädökset
1 paina eq kerran toiston aikana valitaksesi basson

säädökset.

kyseiset basson säädökset välkkyvät.

2 paina 2 toistuvasti valitaksesi joko:

No Bass: ei basson kohotusta

Bass 1: keskimääräinen basson kohotus

Bass 2: voimakas basson kohotus

valitut basson säädökset vilkkuvat.

3 paina eq vahvistaaksesi valintasi.

diskantin säädökset
1 paina eq kahdesti toiston aikana 

valitaksesi diskantin säädökset.

kyseiset diskantin säädökset välkkyvät.

2 paina 2 toistuvasti valitaksesi joko:

No Treble: ei diskantin kohotusta

Treble: diskantin kohotus

valitut diskantin säädökset välkkyvät.

3 paina eq vahvistaaksesi valintasi.

perustoiminnot

14
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valinta ja etsintä kaikilla levyillä

raidan valinta toistossa
paina lyhyesti 5 tai 6 kerran tai useamman kerran

hypätäksesi kyseisen, edelliseen tai seuraavaan

raidan alkuun.

toisto jatkuu valitulta raidalta.

paikan etsintä toistossa
1 pidä  5 tai 6 painettuna löytääksesi tietty kohta eteen tai taaksepäin.

etsintä alkaa ja toisto jatkuu matalalla äänellä. 

cd audio raidoissa etsintä nopeutuu 2 sekunnin kuluttua.

2 vapauta painike halutulla kohdalla.

normaali toisto jatkuu.

huomio: repeat, shuffle tai shuffle all etsintä on mahdollista ainoastaan kyseisessä

raidassa.

perustoiminnot

15
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mp3-cd-levyn valinta

levyn valinta toistossa
paina lyhyesti 1 tai 2 kerran tai useita kertoja

hypätäksesi kyseisen, edellisen tai seuraavan levyn

ensimmäiseen raitaan.

valitun levyn ensimmäisen raidan toisto alkaa.

raidan valinta toistossa
1 pidä 1 tai 2 painettuna hypätäksesi nopeasti 

edellisiin tai seuraaviin mp3 raitoihin.

hyppäys alkaa ja nopeutuu 5 sekunnin kuluttua.

2 vapauta painike halutulla raidalla.

toisto jatkuu halutulta raidalta.

huomio: hypätäksesi raidalta toiselle matalalla 

nopeudella, käytä näppäimiä 5 tai 6.

perustoiminnot

16
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raidan jatkuva tai satunnaisjärjestyksessä tapahtuva toisto –
mode

1 paina toiston aikana mode toistuvasti valitaksesi

joko:

shuffle album (ainoastaan mp3-cd-levyissä): 

kyseisen levyn kaikki raidat toistetaan

satunnaisessa järjestyksessä kerran.

shuffle all: levyn kaikki raidat toistetaan

satunnaisessa järjestyksessä kerran.

repeat shuffle album (ainoastaan 

mp3-cd-levyissä): kyseisen levyn kaikki raidat 

toistetaan toistuvasti satunnaisessa järjestyksessä.

repeat shuffle all: levyn kaikki raidat toistetaan

toistuvasti satunnaisessa järjestyksessä.

repeat: kyseinen raita toistetaan toistuvasti.

repeat album (ainoastaan mp3-cd-levyissä): 

kyseisen levyn kaikki raidat toistetaan toistuvasti.

repeat all: koko levy toistetaan toistuvasti.

2 toisto alkaa 2 sekunnin kuluttua valitussa

toiminnossa.

3 palataksesi normaaliin toistoon, paina mode toistuvasti kunnes repeat ja shuffle

katoavat.

ominaisuudet

17
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viimeisen toistetun kohdan taltiointi – resume

voit taltioida viimeisen toistetun kohdan. aloittaessasi uudelleen, toisto alkaa siitä,

mihin pysähdyit.

1 käännä valin resume toiston aikana aktivoidaksesi

resume.

resume merkkivalo syttyy.

2 paina 9 milloin tahansa pysäyttääksesi toisto.

3 paina 2; palataksesi toistoon.

toisto jatkuu paikasta, johon sen lopetit.

kytkeäksesi resume pois päältä, kytke 

valin off.

resume häviää.

kaikkien näppäinten lukinta – hold

voit lukita kaikki laitteen näppäimet. painaessasi mitä 

näppäintä tahansa, ne eivät saa mitään toimintoa aikaan.

aseta valin hold aktivoidaksesi hold.

resume merkkivalo syttyy ja Hold ilmestyy. kaikki

näppäimet on lukittu. painaessasi mitä näppäintä

tahansa, Hold ilmestyy.

kytkeäksesi hold pois päältä, kytke valin asentoon

off.

resume häviää.

ominaisuudet

18

Audio Track 06
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esp ja virransäästö

tavallisella kannettavalla cd-levysoittimella musiikki

saattaa pysähtyä, kun olet esimerkiksi

hölkkäämässä. electronic skip protection suojelee

laitetta pienten värinöiden tai iskujen aiheuttamilta

äänenkatkoksilta. näin ollen jatkuva toisto voidaan

taata. esp ei suojele laitetta putoamisen aiheuttamalta

vahingolta!

paina esp toistuvasti toiston aikana valitaksesi joko:

ESP on: ESP merkkivalo syttyy ja esp on kytketty

päälle.

ESP, powersave merkkivalo syttyy. esp ja

virransäästö on kytketty päälle aikaansaaden

paristojen pitkän käyttöajan ja lyhyen

hyppyeston.

ESP off: ESP katoaa. esp ja virransäästö on kytketty pois päältä, jotta cd audio

raidoille saavutettaisiin korkein äänenlaatu.

piippaus

piippaus vahvistaa, että olet painanut näppäintä tai

että paristot ovat tyhjiä.

pidä eq painettuna 2 sekunnin ajan kytkeäksesi

piippaus joko päälle tai pois päältä:

Beep ilmestyy: piippaus on kytketty päälle.

No beep ilmestyy: piippaus on kytketty pois päältä.

ominaisuudet
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kauko-ohjain AY 3773 (mukanatoimitettu tai erikseen
hankittavissa)

näppäimet
1 3,5 mm liitin korvakuulokkeita varten

2 hold 
lukitsee näppäimet

3 stop
pysäyttää toiston ja kytkee laitteen pois päältä

4 5 / 6
hyppää edelliseen / seuraavaan kappaleeseen

5 1 / 2

mp3-cd-levyissä ainoastaan: valitsee

seuraavan/edellisen levyn 

6 2;

kytkee laitteen päälle, aloittaa toiston ja

keskeyttää toiston

7 volume 
säätää äänenvoimakkuuden

kauko-ohjaimen kytkentä
käytä ainoastaan AY 3773 kauko-ohjainta.

1 paina laitteen painiketta 9 kahdesti kytkeäksesi

laite pois päältä.

2 kiinnitä kauko-ohjain tukevasti laitteen p.

3 kiinnitä korvakuulokkeet tukevasti kauko-

ohjaimen liittimeen.

lisälaitteet

20
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4 paina kauko-ohjaimen 2; näppäintä 1 sekunnin ajan laittaaksesi laitteen päälle ja

aloittaaksesi toiston.

toisto alkaa. levyn numero (vain mp3-cd-levyillä) ja raidan numero näkyvät 

kauko-ohjaimen näytöllä.

5 säädä äänenvoimakkuus sekä psa:ssa että kaukosäätimessä.

huomio: vaihda patterit heti kun no batt ilmestyy kauko-ohjaimen näytöllä.

käsihihna (AY 3286)

tosi kätevää: kanna psa:ta käsihihnassa ja pidä

kädessäsi kuin hansikasta. mutta muista pitää psa:sta

lujasti kiinni!

lisälaitteet
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magneettiklipsit 

käytä kaukosäädintä ja kiinnitä kuulokejohto näillä

näppärillä magneeteilla.

1 tarkista 2:n nappimagneetin navat. laita iso

nappimagneetti vaatteesi sisäpuolelle.

2 kiinnitä pieni nappimagneetti vaatteesi

ulkopuolelle. kiinnitä kaukosäädin päälle.

3 kiinnitä kuulokejohto "perhos" magneettiklipsillä.

HUOMAA: 

VÄLTÄ NIELAISU- TAI TUKEHTUMISVAARAA! KUN

MAGNEETTEJA EI KÄYTETÄ, PIDÄ NE

TURVALLISESSA PAIKASSA PIENTEN LASTEN

ULOTTUMATTOMISSA. 

PIDA MAGNEETIT EROSSA LUOTTOKORKEISTA,

KUVA- JA AANINAUHOISTA JA MISTA TAHANSA, MIKA VOI OLLA HERKKAA

MAGNEETEILLE.

SYDAMEN TAHDISTIMIEN TAI MUIDEN KEHOON ISTUTETTUJEN LAITTEIDEN
KAYTTAJIEN TULISI NEUVOTELLA LAAKARIN KANSSA ENNEN MAGNEETTIEN TAI
SAHKOMAGNEETTISIA HAIRIOITA SYNNYTTAVIEN LAITTEIDEN KAYTTOA.

lisälaitteet
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varoitus
älä missään tapauksessa yritä korjata laitetta itse, koska tällöin takuu raukeaa.

jos laitteessa ilmenee vika, tarkista alla luetellut kohdat ennen kuin viet sen korjattavaksi.

ellet saa ongelmaa ratkaistua näillä ohjeilla, ota yhteys myyntiedustajaan tai huoltoon.

ongelma ratkaisu

laitteessa ei ole virtaa aseta paristot oikealla tapaa.

toisto ei ala vaihda paristot.

kiinnitä virta-adapteri oikein.

Hold näyttö ja/tai kytke hold pois päältä.

näppäimet eivät reagoi irrota laite virtalähteestä tai ota paristot 

pois muutamaksi sekunniksi.

ei ääntä tai huono paina 2; aloittaaksesi toisto.

äänen laatu säädä äänentasoa.

tarkista ja puhdista liittimet.

pidä laite kaukana päällä olevista

matkapuhelimista tai voimakkaista magneettisista

kentistä.

ppllss  iinnsseerrtt  ccdd aseta laitteeseen levy, tekstipuoli ylöspäin.

tai nnoo  aauuddiioo  ffiillee puhdista tai vaihda levy.

näyttö odota, kunnes höyryyntyneet lukijapäät 

kirkastuvat.

varmista, että olet asettanut audio levyn 

tai mp3-cd-levyn.

uunnffiinnaalliizzeedd  ccdd varmista, että asetettu cdr tai cdrw-levy 

näyttö on viimeistelty.

ongelmanetsintä
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ongelma ratkaisu

musiikkitiedosto varmista, että mp3 tiedostonimet 

ei toistu päättyvät .mp3

mp3-cd-levyssä on varmista, ettämp3-cd-levyn tiedostojen 

puuttuvia tiedostoja kokonaismäärä ei ylitä 350.

ainoastaan mp3 tiedostoja sisältävät levyt

ilmestyvät.

levy jättää raitoja väliin puhdista tai vaihda levy.

varmista, että repeat, repeat album, shuffle ei olla

valittu.

musiikki hyppii tai ääni soita kaikki musiikkitiedostot tietokoneellasi. 

on huojuileva mp3 jos ongelma jatkuu, pura audiotiedosto 

tiedostoja toistettaessa uudelleen ja tee uusi cd-rom-levy.

musiikki keskeytyy ja kytke esp päälle.

oops näyttö

ongelmanetsintä
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