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1. Oluline
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Lugege neid juhendeid.

Pöörake tähelepanu kõikidele hoiatustele.

Järgige kõiki juhendeid.

Ärge kasutage seda seadet vee lähedal.

Ärge paigaldage seadet soojusallikate
(radiaator, puhur, ahi) või teiste soojust
eraldavate seadmete (kaasa arvatud võimendid)
lähedale.

Kasutage ainult tootja poolt tehtud
lisavarustust.

Jätke parandustööd sellel alal kvalifitseeritud
tehnikutele. Parandamist on vaja siis, kui seade
on kuidagi kahjustatud, voolujuhe on
kahjustatud, seadmetele on vett peale läinud
või mõni objekt peale kukkunud, seade on
sattunud vihma või niiskuse kätte, seade ei
funktsioneeri normaalselt, või seade on maha
kukkunud.

Patareide kasutamise HOIATUS - patareide
lekkimise vältimiseks, et ära hoida kehalisi
vigastusi, varalisi kahjustusi või kahjustusi
seadmele:

Paigaldage patareid õigesti, jälgige
seadmele märgitud ja märkeid.
Ärge kasutage samaaegselt erinevat tüüpi
patareisid (vanu ja uusi või süsinik ja
alkaline jne.)
Eemaldage patareid, kui seadet ei kasutata
pikemat aega.

Ärge jätke patareisid (akut või juba paigaldatud
patareisid) liigse kuumuse kätte (nt otsene
päikesevalgus, tuli või midagi sarnast).

Ärge jätke seadet vihma või niiskuse kätte.

Ärge asetage seadmele ohuallikaid (nt
vedelikuga täidetud objektid, süüdatud
küünlad).

Sisseehitatud patarei eemaldamiseks viige toode
alati professionaalile, kes seda teha oskab (vt
joonist 1).

+ -



Õnnitleme teid ostu puhul ning tere tulemast
Philipsi kasutajate hulka!

Et täielikult osa saada Philipsi poolt pakutavatest
võimalustest, siis registreerige oma toode aadressil
www.philips.com/welcome.

Kontrollige üle ja tuvastage, kas varustusega on
kaasas joonisel kuvatud asjad (vt joonist 2).

Kui võtate Philipsiga ühendust, küsitakse teilt
seadme mudeli ja seerianumbrit. Mudeli number ja
seerianumber on seadme all. Kirjutage need
numbrid siia:

Mudeli number: __________

Seerianumber: _________

Raadio kasutamiseks võite kasutada kas alkaline
patareisid või sisseehitatud Ni-MH akut.

Avage patareisahtel.

Sisestage 3 x 1,5V AAA patareid (ei kuulu
komplekti) õigete polaarsustega (+/-) nagu
näidatud (vt joonist 3).

Sulgege patareisahtel.

Liigutage vooluallika lüliti asendisse (vt
joonist 4).

Kaasaskantav raadio töötab nüüd
patareidel.

_______________

_________________

1.

2.

3.

4. BATT

�

Mis on karbis?

Vooluvarustus

Hoiatus

� Patareid sisaldavad keemilisi ühendeid
ning seetõttu tuleb neid käsitleda
ettevaatlikult.

Alkaline patareide kasutamine
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2. Teie kaasaskantav raadio
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... Teie kaasaskantav
raadio

Nõuanne

� Veendumaks, et sisseehitatud akul on
hädaolukorras piisavalt voolu äratuskella ja
taskulambi toitmiseks, soovitame tavalistel
kordadel kasutada alkaline patareisid.

Ni-MH aku kasutamine

Välja lülitamine

Taaslaetava Ni-MH aku kasutamiseks liigutage
vooluallika lüliti asendisse (vt
joonist 5).

Seadme välja lülitamiseks liigutage vooluallika lüliti
asendisse .

RECHARGE BATT

OFF

3. Kaasaskantava raadio
kasutamine

Raadio kuulamine

Parima raadiovastuvõtu saavutamiseks:

Nõuanne

� Segajate vältimiseks ärge kuulake raadiot,
kui laete oma telefoni või sisseehitatud
akut.

1. BATT
RECHARGE BATT

2.
FM, MW LW

3.

4.

Liigutage vooluallika lüliti asendisse (vt
joonist 4) või (vt joonist 5).

Liigutage lüliti soovitud asendisse,
et valida või .

Pöörake häälestusnuppu, et raadiojaamadele
häälestuda.

Pöörake helitugevuse muutmise nuppu, et
helitugevust kohandada (vt joonist 6).

Asetage antenn oma televiisorist, videomakist
või teistest kiirgusallikatest võimalikult kaugele,
et vältida segajaid.

Asetage raadio akna lõhedale või avarasse
ruumi.

Muutke antenni pikkust ja suunda.

FM·MW·LW
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Mobiiltelefoni laadimine

Ni-MH aku laadimine

Märkus

�
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Kui komplekti kuuluv USB kaabel ei sobi
teie telefoni USB pesaga, siis sisestage see
enne USB koverterisse (ei kuulu komplekti)
ning seejärel oma telefoni.

Mõnedel telefonidel võivad olla
spetsiaalsed nõuded laadimisvoolu või
laadimispinge jaoks ning nende puhul võib
laadimine mitte õnnestuda.

Laadimine USB pesa kaudu

Te saate seda kaasaskantavat raadiot kasutada ka
kui varulaadijat oma mobiiltelefonile. Selle
seadmega saate te mobiiltelefoni laadida ka
kohtades, kus puudub elektrivool.

Avage kate ning võtke välja
komplekti kuuluv USB kaabel.

Sisestage USB kaabel oma telefoni USB
pesasse (vt joonist 7).

Liigutage vooluallika lüliti asendisse
(vt joonist 8).

Tõmmake välja
(voolugeneraator) ning keerake seda kiirelt, et
telefoni laadida (vt joonist 9).

Telefonile ilmub laadimise ikoon.

Teil on kaks võimalust, kuidas sisseehitatud Ni-MH
akut laadida.

Liigutage vooluallika lüliti asendisse ,
või .

Ühendage USB kaabel (ei kuulu komplekti):
Oma arvuti USB pesaga.
Kaasaskantava raadio USB pesaga (vt
joonist 10).
Kaasaskantav raadio hakkab Ni-MH akut
laadima.

1. MICRO USB

2.

3. CHARGE
MOBILE

4. POWER GENERATOR
1. OFF BATT

RECHARGE BATT

2.
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... Kaasaskantava raadio kasutamine



Nõuanne

Nõuanne
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Aku täielikult täis laadimiseks kulub 8
tundi.

Laadige aku täielikult täis, kui te pole seda
kauem kui 3 kuud kasutanud.

Hoidke lapsed raadiost eemal, et nad ei
ehmuks äkilise kriiskava alarmi peale.

Laadimine voolugeneraatori abil

Taskulambi sisse lülitamine

Alarmi sisse lülitamine

Hädaolukorras võite sisseehitatud akut laadida ka
voolugeneraatori abil.

Liigutage vooluallika lüliti asendisse ,
või .

Tõmmake välja
(voolugeneraator) ning keerake seda kiirelt, et
voolu tekitada (vt joonist 9).

Tekitatud vool talletatakse Ni-MH akus.

Vaadake joonist 11.

Vaadake joonist 12.

1. OFF BATT
RECHARGE BATT

2. POWER GENERATOR

�
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... Kaasaskantava raadio kasutamine
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4. Toote informatsioon 5. Probleemide
lahendamine

Märkus

� Toote informatsioon võib ilma ette
teatamata muutuda.

Raadio

Üldine informatsioon

Lainepikkuste vahemik FM: 87,0 – 108 MHz
MW: 522 – 1620 kHz
LW: 153 – 279 KHz

Vooluvarustus
– Taaslaetav aku Ni-MH aku

Mõõtmed

Kaal

– Alkaline patareid 3 x AAA patareid

– Peaseade (l x k x s) 120 x 76 x 47 mm

– Koos pakkematerjalidega 0,32 kg
– Peaseade 0,26 kg

Hoiatus

� Ärge kunagi eemaldage seadme kesta.

Mitte ühelgi tingimusel ei tohi te üritada seadet
iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii.
Vea tekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid
enne, kui viite seadme parandusse. Kui te ei ole
võimeline lahendama tekkinud probleemi neid
vihjeid järgides, vaadake Philipsi veebilehte
(www.philips.com/welcome). Kui võtate Philipsiga
ühendust, siis veenduge, et teie seade on lähedal ja
et te teate seadme mudeli numbrit ja seerianumbrit.

Veenduge, et olete valinud õige vooluallika.

Veenduge, et alkaline patareid on õigesti
paigaldatud.

Laadige sisseehitatud akut.

Segajate vältimiseks hoidke radio teistest
elektroonikaseadmetest eemal.

Muutke antenni pikkust ja suunda.

Kohandage helitugevust.

Keerake voolugeneraatorit nii kiiresti kui saate.

Veenduge, et olete valinud õige vooluallika.

USB kaabel ei sobi teie telefoni USB pesaga.
Proovige telefoni ühendamiseks kasutada USB
konverterit.

Mobiiltelefoni tüübi tõttu võib laadimine mitte
õnnestuda.

Puudub vool

Kehv raadiovastuvõtt

Puudub heli

Telefoni või Ni-MH akut ei saa laadida
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6. Märkus

Kõik selle seadmega tehtud muudatused ja
täiendused, mis ei ole Philips Consumer Lifestyle'i
poolt spetsiaalselt lubatud, tühistavad kasutaja
volitused kasutada seda seadet.

See toode on vastavuses Euroopa Ühenduse
raadiosageduste nõuetega.

Teie seade koosneb kõrgekvaliteedilistest
materjalidest ja osadest, mida on võimalik
taaskasutada ja ümber töödelda.

See mahatõmmatud prügikasti tähis näitab, et
seade vastab Euroopa direktiivile 2002/96/EC.

Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega
vanade elektri- ja elektroonikaseadmete
ümbertöötlemise kohta.

Ärge hävitage seda seadet hariliku
majapidamisprügi hulgas. Korrektne seadmete
hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja
inimtervisele.

Teie seade sisaldab patareisid, mida katab Euroopa
direktiiv 2006/66/EC ning mida ei saa hävitada
tavalise majapidamisprügi hulgas. Viige ennast
kurssi kohalike patareide kogumise reeglitega.

Patareide korrektne hävitamine aitab vältida kahju
keskkonnale ja inimtervisele.

Selle seadme puhul ei ole kasutatud üleliigset
pakkematerjali. Pakendit on lihtne eraldada kolmeks
erinevaks materjaliks: kartong (karp),
polüstüreenplast (puhver), polüetüleen (kotike,
kaitsev vahtplast).

Teie seade sisaldab materjale, mida on võimalik
ümber töödelda ja korduvalt kasutada, kui seade on
lahti võetud selleks litsentseeritud ettevõttes.
Pakkematerjalide, vanade patareide ning seadmete
hävitamisel järgige palun kohalikke eeskirju.

Märkus

� Tüübiplaat asub seadme taga.

Keskkonnaalane informatsioon



10

Märkused
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Tehnilised andmed võivad ilma ette teatamata muutuda.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Kõik õigused kaitstud.



Külastage Philipsit internetis:
http://www.philips.com


