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HOIATUS
Nähtav ja nähtamatu laserkiirgus. Kui kate on avatud, ärge vaadake kiirt.

MÄRKUSED
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PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

TÄHELEPANU

Mitte mingil juhul ärge üritage ise parandada antud toodet, kuna see muudab garantii kehtetuks. Ärge
avage seda seadet, kuna on elektrilöögi saamise oht.

Vea ilmnemisel, enne parandusse pöördumist, kontrollige allpool olevaid punkte. Kui teil ei õnnestu
viga parandada järgides neid vihjeid pöörduge oma edasimüüja või teenusepakkuja poole.

Probleem Lahendus

“NO USB“ kuvatakse 3 sisestage USB seade

Raadio vastuvõtt on kehv 3

3

3

kui signaal on nõrk, kohandage antenni või ühendage
väline antenn paremaks vastuvõtuks.

suurendage vahemaad seadme ja televiisori või
videomaki vahel.

paigutage FM antenn kõlarite juhtmetest eemale, et
vältida interferentsi.

Süsteem ei reageeri, kui nuppudele
vajutada

3 eemaldage ja taasühendage voolujuhe ja lülitage süsteem
uuesti sisse.

Heli ei kostu või sellel on halb kvaliteet 3

3

kohandage helitugevust.

ühendage lahti kõrvaklapid.

Kaugjuhtimispult ei tööta korralikult 3

3

3

3

3

valige allikas (näiteks TUNER) enne funktsiooninuppude
( / , / ) vajutamist.

vähendage vahemaad süsteemi ja kaugjuhtimispuldi
vahel.

sisestage patareid õigete polaarsustega (+/- märgid),
nagu näidatud.

vahetage välja patareid.

suunake kaugjuhtimispult otse infrapuna sensori poole
süsteemi esiosas.

\ [ ^ _

Äratuse funktsioon ei tööta 3

3

seadke äratuse aeg õigesti.

lülitage äratus sisse.

Kella seadistused on kustutatud 3 vool on katkenud või voolujuhe on vooluvõrgust välja
ühendatud. Seadistage kell uuesti.

3
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Õnnitleme Teid ostu puhul ja tere tulemast
Phillipsisse!

Philipsi poolt pakutava abi täielikuks kasutamiseks
registreerige oma toode aadressil
www.philips.com/welcome.

Mitte vajalikust pakendimaterjalist on loobutud.
Oleme püüdnud teha pakendi nii, et seda saaks
lihtsal viisil jaotada kolme materjalide gruppi: papp
(karp), polüstreen vaht (kaitse) ja polüetüleen
(kotid, kaitsev vahuleht).

Teie seade koosneb materjalidest, mida saab ümber
töödelda ja taaskasutada, kui toote lammutab
selleks spetsialiseerunud firma. Palun järgige
kohalikke seaduseid pakendimaterjali, vanade
patareide ja vana toote ära viskamisel.

Enne seadme kasutamist, kontrollige, et
voolutugevus, mis on seadme tüüpplaadil, on
sama kohalik vooluvõrguga. Kui ei ole, palun
konsulteerige oma edasimüüjaga.

Asetage seade siledale, kõvale ja stabiilsele
pinnale.

Asetage süsteem kohta, kus on piisavalt ruumi
jahutusele, et vältida süsteemi sisest
ülekuumenemist. Võimaldage vähemalt 10 cm
(4 tolli) ruumi taga- ja ülaosale, 5 cm (2 tolli)
igale küljele.

Ventilatsiooni ei tohi takistada kattes
ventilatsiooniavasid esemetega nagu ajalehed,
laudlinad, kardinad jne.

Kaitske seadet, patareisid ja diske niiskuse,
vihma, liiva või soojusallikast või otsesest
päikesevalgusest tuleneva soojuse eest.

Avatud tulega esemeid nagu küünlad ei tohi
asetada seadmele.

Veega täidetud esemeid nagu vaasid ei tohi
asetada seadmele.

Paigaldage seade vooluvõrgupistiku läheduses,
kus pääseb pistikule lihtsalt ligi.

Kaitske seadet pritsmete eest.

Kui seade on lülitatud ooteolekureþiimile
(Standby), tarbib see ikkagi pisut voolu.
Seadme täielikult vooluvõrgust eemaldamiseks,
eemaldage voolujuhe voolupistikust.

0

0

0

0

kaugjuhtimispult

FM antenn

4 x iPod adapterit

3.5 mm sisendkaabel

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

Keskkonnaalane informatsioon

Kaasasolev varustus

Ohutusalane informatsioon
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ÜLDINE INFORMATSIOON

VÕIMENDI

SUBWOOFER

TWEETER

TUUNER

USB mängija

ÜLDINE INFORMATSIOON

Väljundvool .....................................50W + 2 x 25 W

Signaali-müra suhe .................................... 70 dBA

Sageduse vastuvõtt ..............50 Hz – 20 KHz, ± 3 dB

AUX sisendtundlikkus.....................0,5 V (maks. 2V)

Sageduse vastuvõtt.............................50 Hz – 1 KHz

Takistus...............................................................8

Hinnanguline võimsus .....................................50 W

Sageduse vastuvõtt.........................160 Hz – 16 KHz

Takistus ..............................................................4

Hinnanguline võimsus ................................2 x 25 W

FM laineulatus..................................87,5 – 108 MHz

Tundlikkus 75 oomiga

- FM ................................................................20dBf

Kogu harmoonia segamine............................... 1%

Sagedused

- FM ....................................................63 – 6000 Hz

Signaali-müra suhe

USB ...................................................12 Mb/s, V1.1

..........................................Toetab MP3 ja WMA faile

Maksimaalne albumite/kaustade arv .....................99

Maksimaalne lugude/pealkirjade arv .................. 999

Vahelduvvool........................220 – 240 V / 50-60 Hz

Mõõtmed ............................300 x 300 x 1024 (mm)

Kaal ...............................................................10,1 kg

Ootere iimil voolutarbimine ...............................<7W

≥

Ω

Ω

≤

- FM ........................................................... 50 dBA

þ

≥

Tehnilisi täpsustusi võidakse muuta ilma sellest
ette teatamata.
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Sobilikud iPod mängijad

Õige ühildumisadapteri valimine

Ühilduvate adapterite kasutamine

iPod kaasaskantava mängija
taasesitamine

iPod aku laadimine kasutades pesa

H

H

H

H

H

Ühilduv meelelahutuskeskus on sobilik kõigi
Apple iPod mudelitega, millel on 30-nõel
ühendus.

Neli adapterit on kaasas, et sobituda erinevate
iPod mudelitega kaasa arvatud iPod touch (8
GB, 16 GB), iPod classic (80 GB, 16 GB), iPod
nano 3. põlvkond (4 GB, 8 GB), iPod viies
põlvkond (30 GB, 60 GB, 80 GB), iPod nano 2.
põlvkond (2 GB, 4 GB, 8 GB), ja iPod nano 1.
põlvkond (1 GB, 2 GB, 4 GB).

Enne mängija ühendamist, pistke sobilik
adapter pesasse, et kindlustada mängija
suurepärane sobilikkus.

Ühendage õigesti iPod kaasaskantav mängija
tühikusse. Kontrollige, et adapter oleks sobilik.

Kontrollinud, et olete ühendanud iPodi enne kui
valite allikaks iPodi.

Vajutage kaugjuhtimispuldil, et valida iPod
allikaks.

iPod pesa ikoon kuvatakse .

Taasesitus algab automaatselt. Taasesituse
funktsioonid mängi, hüppa üle, kiire otsing ja
paus on võimalikud kasutades süsteemi ja
kaugjuhtimispuldi nuppe.

iPod re iimis, asetage oma iPod otse pesale, et
laadida.

1.

2. iPod

3.

Ü

þ

Märkus:
0 Energiasäästmise eesmärgil, USB seadme ja

iPodi taaslaadimine pole toetatud, kui süsteem
on ökonoomse voolu reþiimil.

IPOD PESA

20

Tagaosaühendused
Tüübiplaat on seadme tagaosas.

Vältimaks seadme ülekuumenemist, on
seadmesse ehitatud ohutusvooluring. Seetõttu
võib teie seade lülitada end ooteolekure iimile

ekstreemsetes tingimustes. Kui see juhtub, laske
seadmel maha jahtuda, enne selle uuesti sisse
lülitamist.

H Enne voolujuhtme ühendamist voolupistikusse,
kontrollige, et kõik muud ühendused oleksid
juba tehtud.

Ühendage kaasasolev FM antenn FM terminaliga.
Pikendage ja muutke antenni asendit optimaalseks
vastuvõtuks.

Valikulised seadmed ja ühendusjuhtmed pole
kaasas. Vaadake ühendatud seadmete
kasutamisjuhendeid lisainformatsiooni saamiseks.

HOIATUS!

0

0

Optimaalseks tööks, kasutage vaid
originaalvoolujuhet.

Ärge kunagi tehke ega muutke ühendusi, kui
vool on sisse lülitatud.

ž

(pole saadaval kõikidele versioonidele).

Märkus:
0 Hoidke FM antenni eemal kõlarite juhtmetest, et

vältida elektrilist interferentsi.

A. Vool

B. Antenni ühendused

C. Valikulised ühendused

5

ETTEVALMISTUSED

FM
juhtmeantenn



USB seadme ühendamine

Teiste seadmete ühendamine süsteemiga

Ühendades USB seadme (kaasa arvatud USB
mälupulk, USB mängijad), saate nautida seadmel
salvestatud muusikat läbi süsteemi võimsate
kõlarite.

Sisestage USB seadme USB otsik
süsteemi pesasse.

VÕI

Sisestage USB kaabli ots (pole kaasas)
süsteemi pesasse.

Sisestage teine USB seadme ots USB seadme
USB porti.

Kasutage sisendkaablit, et ühendada AUX IN
välisseadme analoogaudio väljundterminaliga
(televiisor, videomakk, diskimängija, DVD
mängija või CD salvestaja).

Tõmmake välja plastikust kaitseleht.

Valige allikas, mida soovite kontrollida,
vajutades ühele allikavaliku nuppudest
kaugjuhtimispuldil (näiteks USB, TUNER).

Seejärel valige soovitud funktsioon (näiteks
).

H

H

USB juhtmega seadmetele:

1.

2.

1.

2.

3.
]

Enne kaugjuhtimispuldi kasutamist

BENDRA INFORMACIJA

6

ETTEVALMISTUSED

Eemaldage plastikust kaitseleht

KELL / TAIMER / UNETAIMER

19

Unetaimeri seadistused
Unetaimer võimaldab süsteemil välja lülituda ise
pärast määratud aja möödumist.

Vajutage kaugjuhtimispuldil korduvalt,
et valida eelseadistatud aeg.

Valikud on alljärgnevad (aeg minutites):

kuvatakse.

Kontrollimaks järgi jäänud uneaega vajutage
.

Vajutage korduvalt kuni OFF“ kuvatakse
või vajutage .

1. SLEEP

120 90 60 30 15 OFF ...
“SLEEP”

2.
SLEEP

SLEEP
Power

Ü

Ü

2 2 2 2 2

Märkused:
0 Kui vajutate uuesti, muudab see teie

uneaja perioodi järgmiseks lühemaks
eelseadistatud perioodiks.

SLEEP

H “

Unetaimeri deaktiveerimine



Kella seadistused

Taimeri seadistamine

Kellal on 12-tunnine re iim.

Ooteolekure iimis vajutage
rohkem kui kahe sekundi jooksul.

Kella numbrid vilguvad.

Vajutage , et seadistada minutid.

Vajutage , et seadistada tunnid.

Vajutage , et kinnitada
kellaaeg.

Saate seadistada taimerit vaid ooteolekure iimis.
Ärgake FM raadio või muusika saatel, mis tuleb USB
seadmest või iPodist. Kellaaeg tuleb määrata enne
kui äratuskella saab kasutada.

Vajutage rohkem kui 3 sekundit, et
siseneda alarmi seadistamise re iimi.

kuvatakse.
Äratuskella numbrid vilguvad.
“Err“ kuvatakse lühidalt, kui te pole

määranud kellaaega.

Vajutage , et määrata tunde.

Vajutage , et määrata minuteid.

Vajutage , või , et valida
heliallikas.

Vajutage , et kinnitada äratuse
seadistused.

Ekraan naaseb kellaajale.

Alarmi lõpetamiseks vajutage
ooteolekureþiimis või taasesituse ajal.

kuvatakse, kui aktiveeritud, ja kaob, kui
funktsioon pole aktiveeritud.

þ

þ

/

þ

þ

1. PROG/SET TIME

2.

3. TUNING -/+

4. PROG/SET TIME

1. TIMER

2. TUNING +/-

3.

4. iPod  TUNER USB

5. TIMER

TIMER

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

^ _

Märkused:

TUNER re iim on vaikimisi allikas, kui:þ

USB seade ei sisalda MP3 või WMA faile.

Unustasite ühendada USB seadme.

Unustasite ühildada iPodi.

0

0

0

H

^ _/

Äratuse lõpetamine

KELL / TAIMER / UNETAIMER

18

Kaugjuhtimispuldi patareide
vahetamine (liitium CR2025)
1.

2.

3.

Vajutage pilule patareilaekal.

Tõmmake välja patareilaegas.

Vahetage patareid ja sisestage patareilaegas
algsesse olekusse.

HOIATUS!

0 Patareid sisaldavad keemilisi aineid, seega
nad tuleks õigesti ära visata.

BENDRA INFORMACIJA/ PRIEÞIÛRA

7
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JUHTIMISSEADMED

Baasüksus

17

VÄLINE ALLIKAS

Toetatud formaadid:

Süsteem ei taasesita ega toeta alljärgnevat:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

USB või mälufailiformaat FAT12, FAT16, FAT32
(sektori suurus:512-4096 baiti)

MP3 bitikiirus (info kiirus): 32-320 Kbps ja
varieeruvad bitikiirused

WMA v9 või varasem

Registri tasemeid kuni 8

Maksimaalne albumite/kaustade arv: 99

Maksimaalne lugude/pealkirjade arv: 999

ID3 tag v2.0 või hilisem

Faili nimi unikood UTF8 (maksimaalne pikkus:
128 baiti)

Tühje albumeid: tühi album on album, kus pole
MP3/WMA faile, ja seda ei kuvata ekraanil.

Mitte toetatud failiformaadid jäetakse vahele.
See tähendab, et näiteks Wordi dokumente .doc
või MP3 faile laiendiga .dlf eiratakse ja ei
taasesitata.

AAC, WAV, PCM audiofaile

DRM kaitstud WMA faile

WMA faile Losless formaadis.



Mitte USB seadme kasutamine

USB mälupulga  kasutamine

1.

2. AUX

1.

2. USB

3.

Ühendage välise seadme (televiisor, videomakk,
diski mängija, DVD mängija või CD salvestaja)
audio väljundterminal süsteemi AUX pesaga.

Vajutage , et valida väline seade.

Ühendades USB mälupulga süsteemiga, saate
nautida seadmel salvestatud muusikat läbi süsteemi
võimsate kõlarite.

Kontrollige, kas USB seade on korralikult
ühendatud (Vaadake installeerimist:
Lisaseadme ühendamine).

Vajutage üks kord või rohkem, et valida
USB.

Vaadake kiire alguse juhendit või
juhtimisseadete lehekülge kasutusjuhendis,
põhiliste taasesituse funktsioonide nägemiseks.

Saate kasutada:

Märkus:

1. USB ühenduse sobilikkus sellel süsteemil:

A) See toode toetab enamikke USB mälupulki
(MSD), mis on vastavuses USB MSD
standarditega.

I) Kõike enam levinud mälupulkade klass on
fläshid, mälupulgad, draiverid jne.

Ii) Kui näete Disc drive“ pärast seadme
ühendamist oma arvutiga, on tõenäoliselt
tegu MSD sobiliku seadmega ja see
töötab süsteemiga.

B) Kui teie mälupulk vajab patareid/vooluallikat,
kontrollige, et teil oleks sisestatud uus
patarei või laadige USB seadet enne
süsteemiga ühendamist.

2. Toetatud muusika tüübid:

A) See süsteem toetab vaid kaitsmata muusikat,
millel on järgnevad laiendid:
.mp3
.wma

B) Internetist ostetud muusikat ei toetata, kuna
see on kaitstud DRM (Digital Right
Management) kaitsega.

C) Faile, mis lõppevad järgnevate laienditega, ei
toetata:
.wav; .m4a; .m4p; .mp4; .aac ir pan.

3. Audiofailide taasesitus pole võimalik, kui
ühendate arvuti otse USB pesaga.

0 Vaadake ühendatud seadme kasutusjuhendit
lisainformatsiooni saamiseks.

“

0

0

0

no AUdIO kuvatakse, kui audio faili ei leita
USB seadmelt.

USB fläsh mälupulk (USB 2.0 või USB 1.1)

USB fläsh mängijad (USB 2.0 või USB 1.1)

USB mälupulga taasesitamine

Sobilikud USB mälupulgad

INFORMATSIOON USB PESA KOHTA:

16

VÄLINE ALLIKAS

1. USB DIRECT

2.

3. /

4. VOLUME -/+

5. Ekraan

6. FM antenn

7. iPodi ühendus

8. Vool

9. Allikas

10. PRESET -/+

DBB

DSC

11. IR

12. AUX

]

^ _

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

pesa välise USB seadme ja MP3/WMA
mängijate ühendamiseks.

(iPod/USB) alustab või peatab taasesituse.

kiirotsing edasi ja tagasi loo piires
(vajutage ja hoidke).
hüppab praeguse/eelmise/järgmise loo
algusesse.

muudab minuteid kella/äratuse
funktsioonis.

tuunib madalama/kõrgema FM sageduse
peale.

kohandab helitugevust.

näitab süsteemi olekut.

parandab FM vastuvõttu.

alus ühendamaks adaptereid, millega
ühendatakse iPod mängijaid taasesituseks
või süsteemi laadimiseks.

lülitab süsteemi viimase allika peale, mida
kasutati.
lülitab süsteemi ooteolekureþiimi.

valimaks vastavat heliallikat: USB, iPod,
FM või AUX.

(USB) hüppab eelmise/järgneva albumi
algusesse.
kohandab tunde kella/äratuse funktsioonis.
valib eelseadistatud raadiojaama.

võimendab bassi.

valib teise heliefekti.

kaugjuhtimise sensor.

abiseadme ühendamiseks.

iPod / USB

CLOCK

TUNER

JUHTIMISSEADMED

9



JUHTIMISSEADMED

10

Kaugjuhtimispult

RAADIO VASTUVÕTT

15

Raadijaama häälestamine

Raadiojaama programmeerimine

Eelseadistatud raadiojaamale
häälestamine

1. TUNER

2. TUNING -/+

3. 2

TUNING -/+

PROG/SET TIME

1.

2. PROG/SET TIME

PROG

3. ALBUM/PRESET

4. PROG/SET TIME

PROG

5.

ALBUM/PRESET
Vajutage , et valida häälestamise allikas.

Hoidke (või seadmel) ja
siis vabastage nupp.

Süsteem hakkab otsima raadiojaama,
millel on piisavalt tugev signaal.

Korrake sammu , kuni leiate soovitud
raadiojaama.

Nõrgale jaamale häälestamiseks vajutage
(või seadmel) lühidalt

ja korduvalt.

Saate salvestada kuni 20 raadiojaama mällu.

Automaatne programmeerimine algab
eelseadistatud numbriga 1 ja kõik endised
eelseadistused kirjutatakse üle.

Vajutage rohkem kui 3
sekundit, et aktiveerida programmeerimine.

Kõik olemasolevad jaamad
programmeeritakse.

Häälestage soovitud raadiojaamani (vaadake
Raadiojaamade häälestamine“).

Vajutage , et aktiveerida
programmeerimist.

vilgub ekraanil.

Vajutage , et määrata
jaamale number 1 ja 20 vahel.

Vajutage uuesti, et kinnitada
seadistust.

kaob, eelseadistuse number ja
sagedus kuvatakse

Korrake eelnevaid nelja sammu, et salvestada
teisi raadiojaamu.

Saate kirjutada eelseadistatud jaama üle,
salvestades teise sageduse tema kohale.

Vajutage , kuni
kuvatakse soovitud raadiojaam.

^ _

^ _
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Automaatne programmeerimine

Manuaalne programmeerimine



Erinevad taasesituse reþiimid:
SHUFFLE ja REPEAT

Loo numbrite programmeerimine

Programmeeritud lugude üle
vaatamine

Programmeeritud lugude muutmine

Programmeeritud lugude
kustutamine

Saate valida ja muuta taasesituse re iime enne või
taasesituse ajal. REPEAT (korda) re iimi saab
kombineerida ka PROGRAM'iga.

Valige taasesituse re iim, vajutage
enne või taasesituse ajal kuni

ekraanil näidatakse soovitud funktsiooni.
Kui kuvatakse , taasesitatakse praegust

lugu korduvalt.
Kui kuvatakse , taasesitatakse praegust

albumit korduvalt.
Kui kuvatakse , taasesitatakse kõiki

lugusid korduvalt.
kuvatakse, kui segamini järjekorras

taasesitamine on aktiveeritud, muidu ei kuvata.

Naasmaks tavalisse taasesitusse, vajutage
kuni kuvatakse.

Programmeerige STOP olekus, et valida ja
salvestada kuni 20 lugu mällu.

Vajutage kaugjuhtimispuldil,
et siseneda programmeerimise reþiimi.

kuvatakse ja vilgub.

Vajutage , et valida soovitud loo
number.

Lugude jaoks, mis on erinevates albumites,
vajutage , et valida
soovitud albumi number.

Vajutage , et kinnitada
salvestatava loo numbrit.

Korrake samme 2-3, et valida ja salvestada kõik
soovitud lood.

FULL kuvatakse, kui üritate  salvestada
rohkem kui 20 lugu.

Programmi taasesitamise alustamiseks
vajutage .

Saate vaadata üle või muuta programmeeritud
lugusid.

Vajutage korduvalt, et näha
iga programmeeritud lugu.

Vajutage korduvalt, kuni
jõuate soovitud programmeeritud loo juurde.

Vajutage , et valida soovitud loo
number.

Lugudele, mis on erinevas albumis, vajutage
, et valida soovitud

albumi number.

Vajutage , et kinnitada loo
number, mida salvestada.

Programmi kustutamiseks, vajutage ja hoidke
rohkem kui 2 sekundit.

CLR kuvatakse.

þ
þ

þ

/

/

/

/

1.
REPEAT/SHUFF

onE

ALb

ALL

SHUFF

2.
REPEAT/SHUFF oFF

1. PROG/SET TIME

Pr 01 PROG

2.

ALBUM/PRESET

3. PROG/SET TIME

4.

5.

1. PROG/SET TIME

1. PROG/SET TIME

2.

ALBUM/PRESET

3. PROG/SET TIME

1.
PROG/SET TIME

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Märkus:
0 Repeat ja Shuffle funktsiooni ei saa koos

kasutada.
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USB TAASESITUSE FUNKTSIOON
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JUHTIMISSEADMED

1. iPod

2. Vool

3.

4. Menüü

5. USB

6. REPEAT / SHUFF

7. ALBUM / PRESET /

DBB

DSC

8. SLEEP

9. TUNER

10. TUNING -/+

11. /

12. Taimer

13. AUX

14. PROG/SET TIME

15. VOLUME -/+

16. MUTE

]

\ [

^ _

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

valib heliallika iPod mängijale.

lülitab süsteemi ooteolekureþiimile.

(iPod) alustab või peatab taasesituse.

siseneb iPod menüüsse.

valib heliallika USB audiomängijale.

(USB) vahetab loo/albumi taasesituse
valiku vahel näiteks kordamise ja
juhuslikus järjekorras taasesitamise
reþiimis.

(USB) hüppab eelmise/järgneva albumi
algusesse.
valib eelseadistatud raadiojaama.

võimendab bassi.

valib teise heliefekti.

valib unetaimeri.

valib FM raadio heliallika.

tuunib madalama/kõrrgema FM sageduse
peale.

muudab tunde kella äratuse funktsioonis.

kiirotsing edasi ja tagasi loo piires
(vajutage ja hoidke).
hüppab praeguse/eelmise/järgmise loo
algusesse.

muudab minuteid kella/äratuse
funktsioonis.

aktiveerib/deaktiveerib äratuse seadistuste
reþiimi.
lülitab äratuse sisse/välja.

valib heliallika teisele audio seadmele.

(TUNER) programmeerib raadiojaamu.
seab kella funktsiooni.
(USB) programmeerib lugusid.

kohandab helitugevust.

katkestab ja taastab heliülekande.

TUNER

CLOCK

iPod /

CLOCK

Märkused kaugjuhtimispuldile:

Enne valige allikas, mida soovite kontrollida,
vajutades allika valimise nupul
kaugjuhtimispuldil (näiteks USB/AUX).

Seejärel valige soovitud funktsioon (näiteks
, , ).] ^ _



Oluline!

Enne süsteemi kasutamist lõpetage
ettevalmistavad tegevused.

H

H

H

H

H

H

Vajutage (vool) seadmel.
Süsteem lülitub viimati valitud allikale.

Vajutage allikat seadmel korduvalt või
või kaugjuhtimispuldil.

Süsteem lülitub valitud allikale.

Vajutage ja hoidke (või
kaugjuhtimispuldil) aktiivses re iimis.

Süsteem siseneb ökonoomsele voolu
re iimile.

Kui süsteem on tavalisel ooteolekure iimil,
vajutage ja hoidke esipaneelil 3
sekundit või rohkem, et lülitada ökonoomsele
voolu ooteolekure iimile või vastupidi.

Vajutage (või
kaugjuhtimispuldil).

Helitugevus (maksimaalselt 12), viimati
valitud re iim, allikas ja raadiojaama häälestus
jäävad süsteemi mällu.

Voolu säästva omadusena, lülitab süsteem
automaatselt end ooteolekure iimi 15 minuti
möödudes ühendatud USB seadme viimase loo
mängimisest ja kui ühtki nuppu pole vajutatud.

Vajutage , et suurendada või
vähendada helitugevust.

Ekraanil näidatakse helitugevuse taset VoL
ja numbrit 0-32.

Vajutage kaugjuhtimispuldil, et
katkestada heli ülekandmine.

Taasesitus jätkub helitult ja
kuvatakse.

Heli taasaktiveerimiseks saate:
Power

USB,
AUX, iPod TUNER

POWER POWER

POWER

POWER POWER

1. VOLUME +/-

2. MUTE

MUTE

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

þ

þ

þ

þ

þ

þ

vajutade uuesti,
kohandada helitugevust,
vahetada allikat.

0

0

0

MUTE

Lülitage süsteem sisse

Süsteemi lülitamine ökonoomsele
ootere iimile

Süsteemi lülitamine
ooteolekure iimile

Voolu säästev automaatne
ooteolekure iim

Helitugevuse ja heli kohandamine

þ

þ

þ

PÕHIFUNKTSIOONID
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Heli kontroll
DBB ja DSC helifunktsioone ei saa aktiveerida
üheaegselt.

DBB võimendab bassi.

Vajutage
kaugjuhtimispuldil või , et
võimaldada/välja lülitada DBB funktsioon.

Vajutage rohkem kui 2 sekundit
kaugjuhtimispuldil või

, et võimaldada/välja lülitada DBB
funktsioon.

DSC pakub erinevat tüüpi eelseadistatud
helitasakaalustamise seadistusi.

Vajutage või
seadmel, et siseneda DSC re iimi.

Vajutage korduvalt, et valida
CLASSIC, JAZZ, POP või ROCK.

Vajutage rohkem kui 2 sekundi jooksul
või seadmel, et

siseneda DSC reþiimi.

Vajutage korduvalt, et valida
CLASSIC, JAZZ, POP või ROCK.

iPod / AUX

USB / TUNER

iPod / AUX

USB / TUNER

H

H

ALBUM/PRESET
PRESET -

ALBUM/PRESET
PRESET -

1. ALBUM/PRESET PRESET +

2. PRESET+

1.
ALBUM/PRESET PRESET +

2. PRESET+

[

[

\

\

þ

DBB (Dynamic Bass Boost)

DSC (Digital Sound Control)

PÕHIFUNKTSIOONID
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