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

Taskuraadio AE 1530

Eestikeelne kasutusjuhend



JOONISED

2 7

KESKKONNAALANE INFORMATSIOON

Me oleme vähendanud pakkematerjalide kasutamise miinimumini ning muutnud
kergeks nende teisaldamise algmaterjalideks: papp, polüstüreen ning plastik.

Teie seade koosneb materjalidest, mida on võimalik taaskäidelda,
kui see võetakse lahti oskusteabega ettevõtte poolt. Palun jälgige
kohalikke eeskirju pakkematerjalide, vanade patareide ning vana
seadme ära viskamisel.

VANA TOOTE HÄVITAMINE

Toode on loodud ja toodetud kõrgekvaliteedilistest materjalidest ja
osadest, mida võib taaskasutada ja ümber töödelda.

Kui see ratastega mahatõmmatud prügikasti märk on toote küljes,
tähendab see, et toode on osa Euroopa Direktiivist 2002/96/EC.

Palun otsige infot kohalike jäätmekäitluspunktide kohta, mis
koguvad elektroonilisi ja elektrilisi tooteid.

Palun järgige seadusi ja ärge visake toodet oma majapidamisprügi
hulka. Õige ümbertöötlemine aitab vältida ohtu keskkonnale ja
inimeste tervisele.

Sisseehitatud taaslaetavad patareid sisaldavad keskkonda
saastavaid aineid. Toimetage seade alati ametlikku kogumispunkti,
et kõik sisseehitatud patareid saaksid enne seadme äraviskamist
eemaldatud. Toimetage patareid alati selleks ettenähtud ametlikku
kogumispunkti.
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PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Kui peaks esinema mõni viga, siis vaadake esmalt üle allolevad punktid enne, kui
viite seadme parandusse. Kui Te ei suuda viga parandada peale allaolevate
nõuannete läbilugemist, siis võtke ühendust seadme edasimüüjaga või
teenindusasutusega.

Lahendus

Kohandage heli.

Sisestage (uued) patareid õigesti

Eemaldage kõrvaklapid

suurendage ja liigutage antenni, et saavutada optimaalne vastuvõtt.
Vähendage antenni pikkust, kui vastuvõtt on halb.

kasutab sisseehitatud antenni seadmes. Juhtige antenni muutes
seadme asukohta.

HOIATUS: Mitte mingil juhul ei tohiks Te proovida ise seadet
parandada, sest seejärel muutub garantii kehtetuks. Ärge
avage seadeldist, sest on oht saada elektrilöök.

Probleem

Heli/vool puudub

Halb raadiovastuvõtt

0

0

0

0

0

Võimalik põhjus

Heli pole kohandatud.

Patareid on tühjad/ valesti sisestatud

Kõrvaklapid on seadmega ühendatud

Nõrk raadiosignaal

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

FM:

MW:
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KUULAMISOHUTUS

Kuulake keskmisel helitugevusel:

Turvalise helitugevuse saavutamine:

Kuulake mõistliku aja jooksul:

Järgige järgnevaid juhendeid kui kasutate
kõrvaklappe:

Kõrvaklappidest kõrgel helitugevusel kuulamine võib kahjustada kuulmist. See
toode toodab helisid kõrgetel detsibellidel, mis põhjustavad kuulmiskahjustusi
tavalisele inimesele, isegi, kui heli on tugev alla minuti. Kõrgemad detsibellid on
mõeldud neile, kellel on juba kuulmiskahjustused.

Heli võib olla petlik. Aja jooksul muutub Teie kuulmine kõrgemate toonide suhtes.
Pärast pikaajalist kuulamist võib “normaalne” olla tegelikult liiga vali ja Teie
kuulmist kahjustav. Selle eest hoidumiseks seadistage helitase turvalisele
tasemele ning jätke sinna.

Valige madal helitugevus.

Tugevdage aeglaselt helitugevust, kuni Te kuulete mugavalt ja selgelt, ilma
moonutusteta.

Pikaajaline heli kuulamine, isegi turvalisel tasemel, võib põhjustada
kuulmiskahjustusi.

Kasutage on mängijat mõistlikult ja pidage kuulamises pause.

Kuulake mõistliku helitugevusega ja mõistliku aja jooksul.

Ärge muutke helitugevust kui Teie kuulmine harjub hetke helitugevusega.

Ärge keerake heli nii tugevaks, et Te ei kuule, mis ümberringi toimub.

Ohtlikes olukordades olge ettevaatlik või katkestage kuulamine.

Ärge kasutage kõrvaklappe kui juhite sõidukit, sõidate ratta või rulaga jne. See
võib tekitada liiklusohtlikku olukorda ja võib mõnes piirkonnas olla ebaseaduslik.
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Õnnitleme Teid ostu puhul ning tere tulemast Philipsisse!

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

JUHTNUPUD (vaadake joonist 1)

1. Teleskoopantenn

2.

3. TUNING

4. Laineala valimise nupp

5. OFF VOL

6. Patareisahtel

0

0

0

0

0

0

parandab FM vastuvõttu.

3.5 mm stereo kõrvaklappide pesa.

FM/MW reþiimis raadiokanali häälestamine.

FM või MW laineala valimine.

seadme sisse- ja väljalülitamine.

Helitaseme muutmine.

Z

Q

VOOLUVARUSTUS

Patareid (puuduvad varustusest)
0

0

Avage patareisahtel ja sisestage kaks alkaline AAA, R03 või UM4 tüüpi patareid
nagu näidatud.
Patareide vale  kasutamine võib põhjustada elektrolüütilist lekkimist ning see
põhjustab patareide pesa korrodeerumist või patareide lõhkemist.
Ärge kasutage erinevat tüüpi patareisid: nt. alkaline koos süsinik tsingiga.
Kasutage ainult sama tüüpi patareisid.
Kui seadet ei kasutata pikema perioodi jooksul, eemaldage patareid.
Patareid sisaldavad keemilisi ühendeid, seega tuleb vanad patareid ära visata
selleks ette nähtud kohtadesse.

0

0

0

Patareid sisaldavad keemilisi ühendeid, seega tuleb vanad patareid ära
visata selleks ette nähtud kohtadesse.

See seade on Euroopa Liidu raadiointerferentsi nõuetega vastavuses.
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BENDRA INFORMACIJAÜLDINE INFORMATSIOON

Antennid

Kõrvaklappide ühendamine

0

0

FM:

MW:

suurendage ja liigutage antenni, et saavutada optimaalne vastuvõtt.
Vähendage antenni pikkust, kui vastuvõtt on halb.

kasutab sisseehitatud antenni seadmes. Juhtige antenni muutes seadme
asukohta.

Ühendage kõrvaklapid seadmel oleva kõrvaklappide pesaga.0

Ü Kõlarid lülitatakse siis välja.

RAADIOVASTUVÕTT

0Keerake nuppu , et lülitada seade sisse.
Kasutades laineala valimise nuppu, valige laineala: või .
Valige oma raadiojaam kasutades nuppu.
Muutke helitugevust nupuga .
Raadio väljalülitamiseks, keerake nupp , asendisse .

OFF VOL
FM MW

TUNING
OFF VOL

OFF VOL OFF

Q

Q

Q

0

0

0

0

OHUTUS JA HOOLDUS

0Ärge jätke seadet ega patareisid niiskuse, vihma, liiva, küttekehadest või
otsesest päikesevalgusest põhjustatud üleliigse kuumuse kätte
Ärge pritsige ega tilgutage seadmele vedelikke.
Ärge katke ventilatsiooniava esemetega (nt. ajalehed, laudlinad, kardinad jne.).
Ärge asetage seadmele veega täidetud esemeid, nt vaase.
Ärge asetage seadmele lahtise tulega allikaid, nt põlevaid küünlaid.
Seadme mehaanilised osad sisaldavad isemäärduvaid laagreid ning neid ei
tohi õlitada ega määrida.
Seadme puhastamiseks kasutage pehmet kuiva riiet. Ärge kasutage
puhastusvahendeid, mis sialdavad alkoholi, ammooniumit, benseeni või
abrasiive, kuna need võivad ümbrist kahjustada.
Liigne helitugevuse surve kõrvaklappidest võib põhjustada kuulmise
kahjustamist.
Ärge jätke patareisid liigse kuumuse kätte nagu päike, tuli vms.

0

0

0

0

0

0

0

0


