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Joonised

Kõik registreeritud ja registreerimata kaubamärgid on nende
vastavate omanike omandid.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Kõik õigused kaitstud.

... Märkused

“ “Made for iPod“ ja Made for iPhone“ tähendavad, et elektrooniline
lisaseade on spetsiaalselt disainitud ühilduma iPodi või iPhone'iga
ning see on arendaja poolt sertifitseeritud, et vastata Apple
tööstandarditele. Apple ei vastuta selle seadme funktsioneerimise
eest, ega selle seadme ohutus- ja seaduse nõuetele vastamise eest.
Palun pange tähele, et selle lisaseadme kasutamine iPodi või
iPhone'iga võib mõjutada juhtmevabasid funktsioone.

iPod ja iPhone on Apple Inc kaubamärgid, mis on registreeritud
USAs ja teistes riikides.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V. Kõik õigused kaitstud.
Kaubamärgid on Koninklijke Philips Electronics N.V. või nende
vastavate omanike omandid. Philips jätab endale õiguse teha tootele
muudatusi, võtmata endale kohustust muuta vastavalt varasemaid
seadmeid.

Märkus

H Toote tüübiplaat asub seadme allosas.
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8. Märkused

See seade on vastavuses Euroopa Liidu raadiointerferentsi
nõuetega.

Kõik muudatused ja modifikatsioonid, mis pole Philips Consumer
Lifestyle poolt heaks kiidetud võivad võtta kasutajalt õiguse seda
seadet kasutada.

Teie toode on disainitud ja toodetud kõrgkvaliteetsetest
materjalidest ja osadest, mida saab ümber töödelda ja taaskasutada.

Kui see läbikriipsutatud ratastega prügikasti sümbol on tootel,
tähendab see, et toode on vastavuses Euroopa Direktiiviga
2002/96/EC.

Palun uurige välja kohalikud elektrooniliste ja elektriseadmete
kogumispunktid.

Palun käituge vastavalt kohalikule seadusandlusele ja ärge visake
oma vana toodet ära tavalise olmeprügiga. Korrektne toote ära
viskamine aitab ennetada potentsiaalseid negatiivseid tagajärgi
keskkonnale ja inimtervisele.

Teie toode sisaldab patareisid, mis on vastavuses Euroopa
Direktiiviga 2006/66/EC ning neid ei tohi ära visata tavalise
olmeprügiga. Palun informeerige end kohalikest patareide
kogumispunktides, sest õige patareide ära viskamine aitab ennetada
negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimtervisele.

Ebavajalikust pakendimaterjalist on loobutud. Oleme püüdnud
muuta lihtsaks pakendi eraldamise kolmeks materjaliks: papp
(karp), polüstüreen vaht (pehmendus) ja polüetüleen (kotid,
kaitsvad vahu lehed).

Teie seade koosneb materjalidest, mida saab ümber töödelda ja
taaskasutada, kui seadme lammutab spetsialiseerunud firma. Palun
uurige kohalikke seaduseid, mis puudutavad pakendimaterjalide,
vanade patareide ja vana seadme ära viskamist.

Keskkonnaalane informatsioon
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7. Probleemide lahendamine

Hoiatus

H Ärge kunagi eemaldage selle seadme kesta.

Ärge kunagi üritage toodet ise parandada, muidu kaotab garantii
kehtivuse.

Kui teil on probleeme selle seadme kasutamisel, kontrollige
alljärgnevaid punkte enne, kui palute teenindust. Kui teie probleemid
ei saa lahendust, minge Philipsi veebilehele
(www.philips.com/support). Kui kontakteerute Philipsiga, hoidke
seade läheduses ning mudeli ja seerianumber käepärast.

Kontrollige, kas seadme voolujuhe on korralikult ühendatud.

Kontrollige, kas vooluvõrgus on voolu.

Muutke helitugevust.

Ühendage lahti ja taasühendage voolujuhe vooluvõrgust,
seejärel lülitage seade jälle sisse.

Suurendage seadme ja televiisori või videomakivahelist
kaugust.

Pikendage FM antenn.

Määrake kellaaeg/äratus õigesti.

Vool on ära olnud või on voolujuhe olnud vooluvõrgust lahti
ühendatud.

Seadistage uuesti kellaaeg/äratus.

Pole voolu

Pole heli

Seade ei reageeri

Halb raadio vastuvõtt

Äratus ei tööta

Kella/äratuse seadistused on kustutatud

H

H

H

H

H

H

H

H

H
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... Tooteinfo

Üldinfo

Vahelduvvool (vooluadapter) Kaubamärk: Philips.
Mudel: Y12FE-050-2000G;
Sisend: 100-240V ~
50-60 Hz; 0,35A
Väljund: 5V === 2000 mA

Voolutarbivus tööreþiimis <10W

Voolutarbivus ooteolekus <1W

Mõõtmed
– Baasüksus 283 x 118 x 112 mm

Kaal
– Baasüksus 0,654 kg
– Pakendiga 0,812 kg
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6.Tooteinfo

Märkus

H Tooteinfot võidakse muuta sellest ette teatamata.

Tehnilised andmed

Võimendaja

Raadio (FM)

Kõlarid

Hinnanguline väljundvõimsus 2 x 2 W RMS

Sageduse vastuvõtt 40 20000 Hz

Signaali ja müra suhe >65 dB

Kogu harmooniline moonutus <1%

Aux sisend (MP3 link) 0,6 V RMS 10 k

Sagedusvahemik 87,5 – 108 MHz

Sagedusvõrgustik 50 KHz

Tundlikkus
– 26 dB signaali /

müra suhe

Otsingu tundlikkus 30 dBf

Kõlarite takistus 4

Tundlikkus >82 dB/m/W

W

W

<22 dBf

– Stereo, 46 dB signaali / <46 dBf
müra suhe



22

... Teised funktsioonid

Äratuse sisse/välja lülitamine

Äratuse vaigistamine

Unetaimeri seadistamine

Ekraani ereduse kohandamine

1. AL1/AL2

2. AL1/AL2

[AL1] [AL2]

AL1/AL2

SNOOZE

SLEEP

SLEEP
[OFF]

BRIGHTNESS

Vajutage klahvidele .
Kuvatakse äratuse seadistused.

Vajutage korduvalt klahvidele , et lülitada äratus sisse
või välja.

Kui äratus on sisse lülitatud, kuvatakse või , kui
äratus on väljas, neid ei kuvata.

Heliseva äratuse lõpetamiseks vajutage vastavalt klahvidele
.

Äratus heliseb uuesti järgmisel päeval.

Äratuse helisemise ajal vajutage klahvile .
Äratus vaigistatakse ja see heliseb uuesti üheksa minutit hiljem.

Selle kell-raadio saab lülitada automaatselt ooteolekusse pärast
eelseadistatud ajaperioodi määramist.

Vajutage korduvalt klahvile korduvalt, et valida unetaimeri
periood (minutites).

Kui unetaimer on aktiveeritud, kuvatakse .

Unetaimeri välja lülitamiseks vajutage korduvalt klahvile ,
kuni kuvatakse (väljas).

Vajutage korduvalt klahvile , et valida teisi ereduse
tasemeid.

9

9

9

9

9

H
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5. Teised funktsioonid

Äratuse seadistamine

Äratuse aja määramine

Märkus

Nõuanne

H

H

H

Kontrollige, kas olete määranud kellaaja õigesti.

Kui olete valinud iPodi/iPhone'i äratuse heli allikaks, kuid
pole ühendanud ühtegi iPodi/iPhone'i, valib kell-raadio
helina allikaks hoopis heliseja.

Äratustele, mille olete seadistanud kell-raadiost, võite valida
helina allikaks ka rakendusesse salvestatud
loodusehelid.

HomeStudio

Saate panna kaks äratust, mis helisevad erinevatel aegadel. Saate
valida helina heliks heliseja, FM raadio või teie viimati kuulatud heli
iPodis/iPhone'is.

Vajutage ja hoidke enam kui kaks sekundit all klahve
enam kui kaks sekundit, et aktiveerida äratuse seadistuste
re iim.

Tunni numbrid ja äratuse ikoon hakkavad vilkuma.

Vajutage korduvalt klahvile , et määrata tunnid.

Vajutage klahvidele , et kinnitada.
Minutite numbrid hakkavad vilkuma.

Korrake samme 2-3, et määrata minuteid, valige äratuse heli
allikas (heliseja, FM raadio või iPodi/iPhone'i ühendus) ja
muutke helitugevust.

1. AL1/AL2

2.

3. AL1/AL2

4.

þ
9

9

^ _/
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... Esitamine

Raadio kuulamine

FM raadiojaamale häälestamine

Heli esitamine väliselt seadmelt

Helitugevuse muutmine (E)

Märkus

H

H

Paigaldage kell-raadio teistest elektroonilistest seadmetest
nii kaugele kui võimalik, et vältida raadiointerferentsi.

Paremaks raadio vastuvõtuks ärge ühendage iPodi/iPhone'i
seadmega raadio kuulamise ajal. Optimaalseks vastuvõtuks
pikendage ja kohandage FM antenni asendit.

Saate raadiojaamu häälestada ka oma kell-raadioga.

Vajutage korduvalt klahvile korduvalt, et valida FM
raadio.

Vajutage ja hoidke rohkem kui kaks sekundit all klahvi
kell-raadio tagaosas.

Raadio häälestub automaatselt tugeva vastuvõtuga jaamale.

Korrake sammu 2, et häälestada teistele jaamadele.

Vajutage korduvalt klahvile korduvalt, kuni leiate sobiva
vastuvõtu.

Läbi selle kell-raadio saate kuulata ka väliseid heliseadmeid.

Vajutage klahvile , et valida allikaks .

Ühendage MP3-LINK kaabel (pole kaasas):

pesasse (3,5 mm) kell-raadio tagaosas.

Välise seadme kõrvaklappide pesasse.

Alustage väliselt seadmelt heli esitamist (vaadake välise seadme
kasutusjuhendit).

1. SOURCE

2.

3.

1. SOURCE AUX

2.

MP3-LINK

3.

^

_

^ _

/

/

9

Raadiojaama manuaalne häälestamine:

H

H

9
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... Esitamine

FM raadiojaamade manuaalne salvestamine:

Enamate funktsioonide kasutamine:

Nõuanne

H Kui teil pole vaja rohkem jaamu salvestada, vajutage uuesti
klahvile (salvesta), et seda deaktiveerida (kuvatakse
hallilt).

[SAVE]

iPodi/iPhone'i laadimine

iPodi/iPhone'i lahti ühendamine

1.

2.

3. [SAVE]

[SAVE]

4. [SAVE]

[Radio Auto
Program]

[Searching]

Libistage paremale, et kuvada ekraan nagu allpool Jooniste”
hulgas näidatud.

Vajutage klahvidele , et häälestada raadiojaamale.

Vajutage klahvile (salvesta) ja seejärel vajutage
eelseadistatud numbrile.

(salvesta) ja valitud number muutuvad siniseks.
Raadiojaam on edukalt salvestatud.

Kui (salvesta) on aktiveeritud, saate häälestada teistele
raadiojaamadele ja vajutada numbrit, et salvestada jaamasid
otse.

Libistage paremale järgmisele ekraanile. Te saate:

Seadistada teema.

Jagada informatsiooni.

Seadistada ilmateate asukoha.

Valida temperatuuriühiku.

Valida kuu/päeva kuvamise reþiimi.

Salvestada raadiojaamu automaatselt, vajutades
(raadio automaatne programmeerimine).

Kuvatakse (otsing).
Kõik saadavalolevad jaamad salvestatakse.
Esimesena salvestatud raadiojaam hakkab mängima.

Kui teie kell-raadio on ühendatud vooluvõrguga, laetakse seadmega
ühendatud iPodi/iPhone'i automaatselt.

Tõmmake iPod/iPhone ühendusest välja.

< / >

9

9

9

9

9

H

H

H

H

H

H

”
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... Esitamine

Philipsi rakendust saab paigaldada järgnevatele
iPodi/iPhone'i mudelitele:

iPod touch (1., 2., 3. ja 4. põlvkond)
iPhone 4S
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
iPhone

Vajutage oma iPodil/iPhone'il ikoonile.
Kuvatakse kella/äratuse seadistuste ekraan

Libistage vasakule, et kuvada järgnev ekraan.

Valige lugu taasesituste nimekirjast ja seejärel vajutage .
Kell-raadios hakatakse esitama iPodi/iPhone'i muusikat.

Käivitage rakendus.

Vajutage ekraani alaosas seadistuste ikoonile .
Saate seadistada kellaaega, unetaimerit ja äratuse aega oma
kell-raadiole.

HomeStudio

1. HomeStudio

2.

3.

1. HomeStudio

2.

H

H

H

H

H

H

9

9

9

.

Q

Muusika esitamine iPodis/iPhone'is

HomeStudio rakenduse enamate funktsioonide
kasutamine

Märkus

Märkus

Märkus

H

H

H

H

Kontrollige, kas olete paigaldanud oma iPodi/iPhone'i
HomeStudio rakenduse.

Kontrollige, kas teie iPod/iPhone on ühendatud kell-
raadioga.

Äratuse seadistused koos teie kell-raadioga kuvatakse
(ühendatud äratuse) kategoorias.

Saate seadistada veel äratusi, vajutades + äratuse ekraani
ülemises paremas nurgas.

Kellaaja, äratuse ja unetaimeri seadistamine:

[Dock Alarm]

11
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1. Oluline

Ohutus

Hoiatus

H

H

H

H

H

Ärge kunagi eemaldage selle kell-raadio kesta.

Ärge kunagi asetage seda kell-raadiot teistele elektrilistele
toodetele.

Kaitske seda kell-raadiot otsese päikesevalguse, avatud
leegi ja kuumuse eest.

Vähendamaks tule ja elektriðoki ohtu, kaitske seadet vihma
ja niiskuse eest.

Kindlustage endale lihtne ligipääs voolujuhtmele,
voolupistikule ja adapterile, et vajadusel kell-raadio
vooluvõrgust välja ühendada.

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

Pöörake tähelepanu kõikidele hoiatustele ja järgige kõiki
juhiseid.

Ärge katke ventilatsiooniavasid. Paigaldage vastavalt
tootjapoolsetele juhistele.

Ärge paigaldage seda seadet ühegi kuumusallika lähedusse,
näiteks radiaatorite, ahjude ja teiste soojust tootvate seadmete
(kaasa arvatud võimendite) lähedusse.

Kaitske voolujuhet pealeastumiste ja pigistamise eest, eriti
pistikute, pistikupesa ja seadmest väljumise koha juurest.

Kasutage ainult tootja poolt lubatud lisaseadmeid/lisasid.

Ühendage see seade vooluvõrgust välja äikesetormide ajal ja kui
te ei plaani seadet pika perioodi jooksul kasutada.

Jätke kõik hooldustööd kvalifitseeritud teenindajatele.
Teenindust on vaja, kui seade on kahjustunud ükskõik millisel
viisil, näiteks kui voolujuhe või voolupistik on kahjustunud,
seadmesse on vedelikku pritsitud või seadmele on esemeid
kukkunud, seade on olnud vihma käes või niiskuses, ei
funktsioneeri normaalselt või on maha kukkunud.

Seadet peab kaitsma tilkumise ja pritsmete eest.

Ärge asetage ohuallikaid seadmele (näiteks vedelikega täidetud
esemed, põlevad küünlad).

Kui kasutate seadme vooluadapterit seadme välja lülitamiseks,
jääb väljalülitamiseks kasutatud seade töövalmis olekusse.

17

4. Esitamine

iPodist/iPhone'ist esitamine

Sobilikud iPodid/iPhone'id

HomeStudio rakenduse paigaldamine

Märkus

H Kontrollige, et teie iPod/iPhone oleks internetiga ühendatud.

Saate selle kell-raadioga nautida heli iPodist/iPhone'ist.

Seade toetab alljärgnevaid iPodi, iPhone'i mudeleid:

iPod classic

iPod touch (1., 2., 3. ja 4. põlvkond)

iPod nano (1., 2., 3., 4., 5. ja 6. põlvkond)

iPhone 4S

iPhone 3GS

iPhone 3G

iPhone

Philipsi rakendus toob mitmeid lisafunktsioone teie
kell-raadiosse, kaasa arvatud FM raadio programmeerimine ja
multifunktsionaalne äratuskell. Enamate funktsioonide nautimiseks
soovitame teil paigaldada tasuta rakenduse.

Vajutage korduvalt klahvile korduvalt, et valida
re iim.

Sisestage oma iPod/iPhone ühendusse .

Esmakordsel kasutamisel palutakse teil paigaldada
funktsioon oma iPodi/iPhone'i.

Vajutage (jah), et nõustuda paigaldamise pakkumisega.

Järgige ekraanipealseid juhiseid, et viia paigaldamine lõpule .

H

H

H

H

H

H

H

HomeStudio

HomeStudio

1. SOURCE DOCK

2. (C)

3. HomeStudio

4. [Yes]

5. (D)

þ
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... Alustamine

Kellaaja ja kuupäeva seadistamine

Märkus

Nõuanne

H

H

Kui kellaaeg ei ole manuaalselt seadistatud, siis
sünkroniseerib seade iPodi/iPhone'i ühendamisel kellaaja
iPodiga/iPhone'iga automaatselt.

Ülekantava kellaaja täpsus sõltub ühendatud
iPodist/iPhone'ist, mis annab vastavat signaali.

1.
TIME SET

[12H] [24H]

2.

3. TIME SET

4.

Vajutage ja hoidke rohkem kui kaks sekundit ooteolekus klahvi
kell-raadio tagaosas.
või hakkavad vilkuma.

Vajutage korduvalt klahvile korduvalt, et valida
12/24tunni formaat.

Vajutage , et kinnitada.
Tunninumbrid hakkavad vilkuma.

Korrake samme 2-3, et määrata tunde ja minuteid.

9

9

^ _/
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Õnnitleme teid ostu puhul ja tere tulemast Philipsisse! Saamaks täit
tuge, mida Philips pakub, registreerige oma toode aadressil
www.philips.com/welcome.

Kui kontakteerute Philipsiga, küsitakse teilt seadme mudeli ja seeria
numbrit. Mudeli ja seeria number asuvad selle seadme alaosas.
Kirjutage need numbrid siia:

Mudeli nr: __ ___________________

Seeria nr:

Selle kell-raadioga saate:

Kuulata FM raadiot.

Nautida heli iPodist/iPhone'ist või teistest välistest seadmetest.

Panna äratuse helisema mitmeks erinevaks ajaks.

Valida äratuse heli allikaks heliseja, raadio või iPodi/iPhone'i
heli.

Kogeda mitmeid rakenduse funktsioone.

Kontrollige ja tehke kindlaks oma pakendi sisu:

Baasüksus.

Alalisvoolu adapter.

Kasutusjuhend.

__________

_______________________________

H

H

H

H

H

H

H

H

HomeStudio

Tutvustus

Mis on karbis?

2. Teie ühilduv meelelahutussüsteem
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... Teie ühilduv meelelahutussüsteem

Ülevaade baasüksusest (A)

1. AL1 / Al2

2. SOURCE

3.

4. DOCK

5. - VOLUME +

6. SNOOZE / BRIGHTNESS

7. TIME SET

8. TUNING

9. DC IN

10. FM ANTENNA

11. MP3-LINK

12. SLEEP

W

^ _

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

Määrab äratuse.

Näitab äratuse seadistusi.

Aktiveerib/lülitab välja äratuse taimeri.

Valib allika.

Lülitab kell-raadio sisse/välja.

iPodi/iPhone'i ühendus.

Muudab helitugevust.

Vaigistab äratuse.

Muudab ekraani eredust.

Seadistab kellaaega.

Otsib või häälestab FM raadiojaamale.

Voolujuhtme pesa.

Parandab FM vastuvõttu.

Ühendus välisele heliseadmele.

Seadistab unetaimeri.

15

3. Alustamine

Ettevaatust

Hoiatus

H

H

H

H

H

Juhtimisseadmete, kohanduste või protsesside kasutamine
mõnel muul viisil, kui siin mainitud, võib viia ohtliku
kiirguseni või teiste ebaturvaliste funktsioonideni.

Toote kahjustumise oht! Kontrollige, et voolutugevus oleks
vastavuses voolutugevusega, mis on trükitud kell-raadio
tagaossa või alla.

Elektriðoki oht! Voolujuhtme eemaldamisel vooluvõrgust
tõmmake alati pistikust. Ärge kunagi tõmmake juhtmest.

Kontrollige enne vooluadapteri ühendamist, et kõik teised
ühendused oleksid tehtud.

Kasutage vaid kaasasolevat vooluadapterit.

Vooluvõrguga ühendamine (B)

Sisse lülitamine

Ooteolekusse lülitamine

Järgige alati selle peatüki juhiseid õiges järjekorras.

Vajutage .
Kell-raadio lülitub viimati valitud allikale.

Vajutage , et lülitada kell-raadio ooteolekusse.
Kuvatakse (kui on seadistatud) kellaaeg.

W

9

9

W


