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Eestikeelne kasutusjuhend



Ohutus

Olulised ohutusnõuded

1. Lugege neid juhendeid.

2. Hoidke need juhendid alles.

3. Pöörake tähelepanu kõikidele hoiatustele.

4. Järgige kõiki juhendeid.

5. Ärge kasutage seadmeid vee lähedal.

6. Puhastage seadmeid ainult pehme riidetükiga.

7. Ärge blokeerige ventilatsiooniavasid. Paigaldage seade
tootja juhendite järgi.

8. Ärge paigutage seadmeid soojusallikate (radiaator,
puhur, ahi) või teiste seadmete (kaasa arvatud
võimendid), mis eraldavad soojust, lähedale.

9. Kaitske voolujuhet peale astumise eest ning ärge
tõmmake seda kohast, kust juhe tuleb seadmest välja.

10. Kasutage ainult tootja poolt tehtud lisavarustust.

11. Kasutage ainult varustusega kaasas olevat või tootja
poolt tehtud käru, alust, kolmjalga, klambrit või lauda.
Käru kasutamisel olge ettevaatlik, kui Te liigutate seda
seadet, et vältida ümber kukkumist ja vigastusi.

12. Tõmmake voolujuhe äikesetormi ajal stepslist välja või
kui seadet ei kasutata pikema perioodi jooksul.

13. 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.

1. OLULINE
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MÄRKUSED
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14. Patareide kasutamise HOIATUS - patareide lekkimise
vältimiseks, et ära hoida kehalisi vigastusi, varalisi
kahjustusi või kahjustusi seadmele:

15. Ärge jätke seadet vihma või niiskuse kätte.

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

17. See seade võib sisaldada pliid või elavhõbedat. Nende
materjalide hävitamine on spetsiaalselt reguleeritud, et
vältida kahju keskkonnale. Lisainformatsiooni saamiseks
hävitamise või ümbertöötlemise kohta kontakteeruge
oma kohalike ametnikega või külastage organisatsiooni
Electronic Industries Alliance kodulehte: www.eiae.org.

18. Kohtades, kus seadme lahti ühendamiseks on kasutatud
voolujuhet või pikendusjuhet, peab see jääma vabalt
ligipääsetavateks.

l

l

l

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.
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... OLULINE

Märkus

Ümbertöötlemine

Keskkonnaalane informatsioon

II klassi seadme sümbol

See toode on vastavuses Euroopa Ühenduse raadiosageduste
nõuetega.

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

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.

Ärge hävitage seda seadet hariliku majapidamisprügi hulgas.
Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektri- ja
elektroonikaseadmete ümbertöötlemise kohta.

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
majapidamisjäätmete hulgas.

See mahatõmmatud prügikasti tähis, millel on keemiline
sümbol "Pb", näitab, et need patareid on vastavuses
direktiividega, mis on määratud plii jaoks. Viige ennast kurssi
kohalike patareide kogumise reeglitega. Patareide korrektne
hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.

See sümbol tähendab, et seadmel on topeltisolatsioonisüsteem.

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.
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Hoiatus

H 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 Te võtate Philipsiga ühendust,
veenduge, et Teie seade on lähedal ja et Te teate seadme mudeli
ja seerianumbrit.

Puudub vool

Taimer ei tööta

Puudub heli

Kellaaja/taimeri seaded on kustutatud

Seade ei reageeri

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Veenduge, et seadme AC voolujuhe on korralikult
ühendatud vooluringiga.

Veenduge, et vooluringis on elekter olemas.

Veenduge, et patareid on korrektselt sisestatud.

Seadistage kellaaeg õigesti.

Lülitage taimer sisse.

Muutke helitugevust.

Voolujuhe on seinast eemaldatud või on toimunud
elektrikatkestus.

Seadistage kellaaeg / taimer uuesti.

Eemaldage patareid ja lülitage seade uuesti sisse.

Eemaldage voolujuhe seinast ja ühendage see uuesti.
Lülitage seade seejärel uuesti sisse.

6. PROBLEEMIDE LAHENDAMINE



Märkus

H Seadme tehniline informatsioon võib ilma ette
teatamata muutuda.

Raadio vastuvõtt

Üldine informatsioon

Lainepikkuste vahemik FM: 87.5 - 108 MHz
MW: 531 - 1602 kHz

Lainepikkuste võrgustik 50 KHz (FM);
9 KHz (MW)

Eelsalvestatud raadiojaamade arv FM: 10
MW: 10

Vooluvarustus AC: 220 - 240V~,
50/60Hz
DC: 4 x C patareid

Maksimaalne vooluvõimsus 1 W

Voolutarbivus töö ajal 5 W

Mõõtmed
- Peaseade (k x l x s) 210 x 137 x 79 mm

Kaal
- Koos pakkematerjalidega 1.2kg
- Peaseade 0.8 kg
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5. TOOTE INFORMATSIOON
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2. TEIE KAASASKANTAV RAADIO

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.

Selle seadmega on Teil võimalik:

Kontrollige üle ja tuvastage, kas varustusega on kaasas
järgmised asjad:

l

l

l

l

l

l

l

l

vaadata kellaaega

kuulata FM/WM raadiojaamu

Peaseade

Voolujuhe

Kasutusjuhend

Parandab raadiovastuvõttu.

Pesa kõrvaklappide ühendamiseks.

Kohandab helitugevust.

Sissejuhatus

Mis kuulub varustusse?

Ülevaade peaseadmest

1. Antenn

2.

3. VOLUME

Z
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... TEIE KAASASKANTAV RAADIO

4.

5. 1 - 10

6. Ekraanipaneel

7. BAND

8. TUNING

9. PROG/AUTO SCAN

B

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Lülitab raadio sisse/välja.

Valib eelsalvestatud raadiojaama numbri.

Valib eelsalvestatud raadiojaama.

Kuvab kellaaega/informatsiooni.

Valib FM või MW vahel.

Häälestub raadiojaamale.

Muudab tunni-/minutinäitu.

Programmeerib raadiojaamu.

Skaneerib ja salvestab raadiojaamad
automaatselt.

Võimaldab määrara kellaaega.

Raadiojaamade manuaalne
programmeerimine

Eelseadistatud raadiojaamade valimine

Märkus

Nõuanne

H

H

Teil on võimalik salvestada maksimaalselt 10 FM
raadiojaama ja MW raadiojaama.

Et programmeeritud raadiojaama üle salvestada,
salvestage mõni teine raadiojaam antud raadiojaama
kohale.

1.

2.

3. PROG/AUTO SCAN

4. 1-10

5. PROG/AUTO SCAN

6.

1.

2. PROG/AUTO SCAN

3. TUNING

4. 1-10

5. PROG/AUTO SCAN

1.

2. 1-10

Vajutage klahvile , et lülitada raadio sisse.

Häälestage raadio ühele raadiojaamale.

Vajutage .
Raadiosagedus hakkab vilkuma.

Vajutage , et valida number.
Valitud number hakkab vilkuma.

Vajutage kinnitamiseks klahvi .

Korrake samme 2-5, et programmeerida teisi raadiojaamu.

Vajutage klahvile , et lülitada raadio sisse.

Vajutage klahvile .
Raadiosagedus hakkab vilkuma.

Keerake nuppu päripäeva või vastu päeva, et
häälestuda eelmisele/järgmisele tugevaima signaaliga
raadiojaamale.

Vajutage , et valida number.
Valitud number hakkab vilkuma.

Vajutage kinnitamiseks klahvi .

Vajutage klahvile , et lülitada raadio sisse.

Vajutage , et valida eelnevalt seadistatud raadiojaama
number.

B

B

B

9

9

9

9

Selleks, et salvestada eelmine/järgmine tugevaima
signaaliga raadiojaam:
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... RAADIO KUULAMINE



FM/MW reþiimi valimine

Raadiojaamale häälestumine

Automaatne raadiojaamade
programmeerimine

Märkus

H Teil on võimalik salvestada maksimaalselt 10 FM
raadiojaama ja MW raadiojaama.

1.

2. BAND

1.
[FM] [MW]

2. TUNING

1. PROG/AUTO SCAN

2. TUNING

1.

2. PROG/AUTO SCAN

Vajutage klahvile , et lülitada raadio sisse.

Vajutage klahvile , et lülituda FM/MW reþiimi vahel.

Vajutage klahvile , et lülitada raadio sisse.
Kuvatakse või .

Keerake nuppu päripäeva või vastu päeva, et
häälestuda raadiojaamale.

Vajutage klahvile .
Raadiosagedus hakkab vilkuma.

Keerake nuppu päripäeva või vastu päeva, et
häälestuda eelmisele/järgmisele tugevaima signaaliga
raadiojaamale.

Vajutage klahvile , et lülitada raadio sisse.

Vajutage ja hoidke 2 sekundit all nuppu .
Seade salvestab automaatselt piisava
signaalitugevusega raadiojaamad.
Esimese salvestatud raadiojaama ülekandmine algab
automaatselt.

B

B

B

9

9

9

9

Selleks, et automaatselt lülituda eelmisele/järgmisele
tugevaima signaaliga raadiojaamale:

4. RAADIO KUULAMINE

Hoiatus

Märkus

Hoiatus

H

H

H

H

H

Seadme käsitlemine teisiti, kui siin ette nähtud, võib
põhjustada ohtlikku radiatsiooni või teisi ohtlikke
käitlusi.

Seadme tüübiplaat asub seadme all.

Plahvatuse oht! Hoidke patareid eemal kuumusest,
päikesevalgusest ja tulest. Ärge kunagi visake patareisid
tulle.

Risk kahjustada toodet! Eemaldage patareid, kui seadet
ei kasutata pikema perioodi jooksul.

Patareid sisaldavad keemilise koostisosi ning neid tuleb
korrektselt hävitada.

Patareide paigaldamine

Järgige kasutusjuhendis olevaid juhendeid järjekorras.

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

Mudeli number ___________________

Seerianumber___ ________________

Avage patareisahtel.

Sisestage 4 x 1,5V R14/UM2/C patareid (ei kuulu
varustusse) õigete polaarsustega (+/-) nagu näidatud.

Sulgege patareisahtel.

_

1.

2.

3.
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3. ALUSTAMINE



8

... ALUSTAMINE

Nõuanne

Hoiatus

H

H

H

H

Kui peaseade töötab patareide peal, lülitub taustavalgus
peale igat toimingut viieks sekundiks sisse.

Risk kahjustada toodet! Veenduge, et vooluvõrgu pinge
on võrdne pingega, mis on märgitud seadme taha või
alla.

Elektrilöögi saamise oht! Kui Te eemaldate seadme
vooluvõrgust, tõmmake alati pistikust. Ärge kunagi
tõmmake juhtmest.

Enne, kui ühendate seadme vooluvõrku, veenduge, et
olete teinud kõik vajalikud ühendused.

Vooluvõrku ühendamine

1. Ühendage varustusega kaasas olev AC voolujuhe:
l

l

peaseadme pesaga

vooluvõrguga (seinakontaktiga).

AC MAINS
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... ALUSTAMINE

Nõuanne

H Kui seade on ühendatud vooluvõrku, lülitub seadme
taustavalgus alati sisse.

Kellaaja määramine

Sisse lülitamine

1.

2. PROG/AUTO SCAN

3. TUNING

4. PROG/AUTO SCAN

5. TUNING

6. PROG/AUTO SCAN

1.

Vajutage klahvile , et lülitada raadio välja.

Vajutage ja hoidke all klahvi .
Tunninäit hakkab vilkuma.

Keerake nuppu, et määrata tunninäit.

Vajutage kinnitamiseks klahvile .
Minutinäit hakkab vilkuma.

Keerake nuppu, et määrata minutinäit.

Vajutage kinnitamiseks klahvile .

Vajutage raadiol klahvi .

B
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B


