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HOIATUS
Seadmete, seadistuste või toimingute kasutamine mõnel muul viisil, kui siin
kirjeldatud, võib põhjustada ohtliku kiirguse teket või seadme ebaturvalist kasutamist.
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ÜLDINFO

Õnnitleme ostu puhul ja tervitame Philipsiga
ühinemise puhul!

Saamaks maksimaalset kasu abist, mida Philips
pakub, registreerige oma toode aadressil:

.

Pakendamisel pole kasutatud ebavajalikke materjale.
Kogu pakendi saab kergesti jaotada kolme materjalide
rühma: kartong, polüstüreen ja plastik.

Pakendit saab ümber töödelda, kui seda teeb
vastavalt spetsialiseerunud firma. Palun järgige
kohalikke keskkonnaalaseid nõudeid, kui viskate ära
pakendit, vanu patareisid ja vana
seadet.

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

Kui see läbikriipsutatud prügikastisümbol on toote
peale kleebitud, tähendab see seda, et seade on
vastavuses Euroopa Liidu käskkirjaga 2002/96/EC.

Palun uurige, kus asuvad kohalikud elektriseadmete
kogumispunktid.

Palun käituge vastavalt kohalikele reeglitele ja ärge
visake oma vanasid elektrilisi tooteid tavalise
olmeprügi hulka. Teiepoolne õige toodete
äraviskamine aitab vältida võimalikke negatiivseid
tagajärgi keskkonnale ja inimtervisele.

Enne seadme kasutamist, kontrollige, et
voolutugevus seadme tüüpplaadil (või seadme
voolutugevuse valijal) on sama, mis Teie
kohalikus vooluvõrgus. Kui ei, palun
konsulteerige oma edasimüüjaga.

Asetage seade kõvale lamedale ja stabiilsele
pinnale.

Asetage seade kohta, kus on piisavalt
ventilatsiooniks ruumi, et vältida seadme
ülekuumenemist. Jätke 10cm (4tolli) seadme
tagaosast ja ülaosast, ning 5cm (2tolli) seadme
mõlemast küljest vaba ruumi.

Seadme ventilatsiooni ei tohi takistada, näiteks ei
tohi katta ventilatsiooniavasid ajalehtede,
laualina, kardinatega jm.

Ärge jätke seadet, patareisid ega diske
kuumusallika kätte, nagu küttekeha või otsene
päikesevalgus.

Lahtise tulega esemeid, nagu küünlaid, ei tohi
seadmele asetada.

Ühtki vedelikuga täidetud anumat, nagu vaasi, ei
tohi seadmele asetada.

Seadistage seade vooluvõrgu lähedal, kus on
võimalik kergesti ligi pääseda stepslile.

Seadmele ei tohi midagi tilkuda ega pritsida.

Lääts võib niiskuda, kui seade tuua külmast sooja
keskkonda, muutes plaadi mängimise
võimatuks. Jätke mängija vooluvõrku ilma, et
seal CD sees oleks umbeks tunniks ajaks, kuni
normaalne taasesitlus on jälle võimalik.

Seadme mehaanilised osad sisaldavad
lubrikante, seadet ei tohi ise õlitada.

Kui seade on lülitatud ootereþiimi, tarbib see
ikkagi elektrit. Täielikuks vooluvõrgust
eemaldamiseks eemaldage seadme voolujuhe
seinakontaktist.

www.philips.com/welcome

See seade on vastavuses Euroopa Liidu
nõudmistega raadilainete interferentsile.

Vana toote ära viskamine
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2 kõlarit

Kaugjuhtimispult (patareiga)

FM antenn
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Keskkonnaalane informatsioon

Lisatarvikud

Ohutusalane informatsioon
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PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Probleem Lahendus

Osasid faile USB seadme pealt ei
mängita

3 Kontrollige, ega kaustade arv ei ületa 99 ja lugude arv
400.

DEVICE IS NOT SUPPORTED kuvatakse 3 Eemaldage USB seade või valige teine allikas.



PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

TÄHELEPANU!

Mitte ühelgi tingimusel ei tohi üritada seadet iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii.
Ärge avage süsteemi, kuna võib esineda elektrilöögi oht.

Vea tekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid enne, kui viite seadme parandusse. Kui Te ei ole
võimeline lahendama tekkinud probleemi neid vihjeid järgides, konsulteerige oma edasimüüja või
Philipsiga.

Probleem Lahendus

Ekraanil on kiri “NO DISC“ 3

3

3

3

Sisestage plaadiliugurisse plaat.

Veenduge, et plaat oleks sisestatud taasesitatava küljega
allapoole.

Oodake, kuni läätsele kondenseerunud aurustub niiskus.

Asendage või puhastage plaat, lugege lähemalt peatükist:
Hooldus.
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Raadiovastuvõtt on halb 3

3

Kui signaal on väga nõrk, liigutage antenne või ühendage
seadmega süsteemiväline antenn.

Liigutage Mini HiFi süsteem televiisorist ning
videomakist kaugemale.

Süsteem ei hakka tööle, kui vajutatakse
klahvidele

3 Eemaldage ja taasühendage seade vooluvõrku ja lülitage
seade uuesti sisse.

Parempoolne ja vasakpoolne heliväljund
on omavahel vahetunud

3 Kontrollige kõlarite ühendusi ja asukohta.

Kaugjuhtimispult ei tööta 3

3

3

3

3

Valige õige allikas (näiteks CD või TUNER) enne vajutust
funktsiooninupule ( , , ).

Vähendage vahemaad kaugjuhtimispuldi ja süsteemi
vahel.

Kontrollige, et patareid on sisestatud õiget polaarsuste
kohaselt (+ / -).

Asendage patareid uutega.

Suunake kaugjuhtimispult seadme infrapunasensorile.

Q a b

Taimer ei tööta 3

3

Seadistage kellaaeg õigesti.

Lülitage taimer sisse.

Kellaaja/taimeri seaded on kustutatud 3 Voolujuhe on seinast eemaldatud või on toimunud
elektrikatkestus. Seadistage kellaaeg / taimer uuesti.
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ÜLDINFO

Kuulmisohutus

Kuulake mõõduka helitugevusega

Turvalise helitugevuse leidmiseks:

Kuulake mõõduka ajaperioodi vältel:

Järgige alljärgnevat kõrvaklappide
kasutamisel:

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

Kõrvaklappidega väga valjult kuulamine võib
tekitada kuulmiskahjustuse. Seade suudab
tekitada heli detsibellidega, mis võivad tekitada
kuulmiskahjustuse juba minutiga normaalsele
inimesele. Kõrgemad detsibellid on mõeldud
inimestele, kellel juba on kuulmiskahjustus.

Helitugevus võib olla petlik. Ajapikku kohaneb
kuulmine kõrgema helitugevusega. Seega pärast
pikaajalisemat kuulamist võib see, mis tundub
normaalsena, olla tegelikult vali ja kahjulik
kõrvadele. Selle vältimiseks, seadistage
helitugevus enne, kui kuulmine kohandub
suurema helitugevusega.

Seadistage heli vaikseks.

Aeglaselt suurendage helitugevust, kuni kuulete
seda mugavalt, ohutult ja ilma segajateta.

Ka normaalse turvalise helitugevusega kaua
kuulates võib kuulmine kahjustuda.

Kasutage seadet mõistlikult ja tehke pause
kuulamisel.

Kuulake mõistliku helitugevusega, mõistliku
ajaperioodi vältel.

Olge ettevaatlik helitugevuse valimisel kuulmise
kohanemise järgi.

Ärge suurendage helitugevust nii palju, et Te ei
kuule, mis Teie ümber toimub.

Potentsiaalselt ohtlikes olukordades peaksite
kuulama ettevaatlikult või ajutiselt katkestama
kuulamise.

Ärge kasutage seadet, kui juhite mootorsõidukit,
jalgratast, rula jne. see võib põhjustada
liiklusohtlikke olukordi ja on mõnedes kohtades
seaduse vastane.



Tagakülje ühendused
Tüüpplaat on seadme tagaküljel.

Ülekuumenemise vältimiseks on seadmesse
ehitatud ohutusvooluring. Seetõttu võib seade
lülituda automaatselt ootere iimile ekstreemsetes
olukordades. Kui see juhtub, laske seadmel enne
kasutamist maha jahtuda

Enne seadme vooluvõrku ühendamist tehke kindlaks,
et kõik muud seadme ühendused on loodud.

Ühendage kaasasolev FM antenn
terminaliga. Pikendage ja kohandage antenni
optimaalse vastuvõtu saavutamiseks.

Paremaks FM stereo vastuvõtuks ühendage FM
AERIAL (FM ANTENNA) terminaliga FM
väliantenn.

HOIATUS!

0

0

Parimaks seadme toimimiseks, kasutage vaid
originaal voolujuhet.

Ärge kunagi tehke või muutke loodud
ühendusi, kui seade on vooluvõrku ühendatud.

þ

(pole saadaval kõikidel
mudelitel).

Märkus:

FM AERIAL

H

0 Süsteem ei toeta MW sageduste vastuvõttu.

A Vool

B FM antenni ühendus

FM antenn

Kõlar
(vasak)

VoolujuheKõlar
(parem)

BENDRA INFORMACIJA

6

ETTEVALMISTUSED HOOLDUS

Välispinna puhastamine

Diski puhastamine

Diski läätse puhastamine

H

H

H

HKasutage pehmet riiet, mis on kergelt niisutatud
õrna puhastusvahendiga. Ärge kasutage
puhastusvahendeid, mis sisaldavad alkoholi,
piiritust, ammoniaaki, abrasiive.

Kui disk saab mustaks,
puhastage seda puhta
lapiga. Pühkige seda
keskelt välja poole.

Ärge kasutage lahuseid
nagu benseen, lahusti,
müügilolevaid puhas-
tusvahendeid, antis-
taatilisi spreisid, mis on
mõeldud sarnastele seadmetele.

Pärast pikaajalist kasutamist võib mustus või
tolm jääda diski läätse külge. Kindlustamaks
head taasesitlust puhastage läätse Philips CD
Lends Cleaneriga või mõne muu poodides saada
oleva puhastusvahendiga. Järgige juhiseid
puhastusvahendil.

23



TOOTE TEHNILISED ANDMED
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VÕIMENDI

DISKA

RAADIO VASTUVÕTT

KÕLARID

ÜLDISED ANDMED

Väljundi võimsus................................2 x 45 W RMS

Müra tase signaalis ..................................... 65 dBA

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

AUX sisend....................................1 V RMS 20kohm

Laseri tüüp...................................................Pooljuht

Plaadi diameeter......................................12cm/8 cm

Toetatud plaaditüübid ..............CD-DA,CD-R,CD-RW,
MP3-CD,WMA-CD

Audio DAC.......................................24Bits / 44.1kHz

Kogu harmoonia moonutus................. <0.1%(1kHz)

Sageduse vastuvõtt...............4Hz – 20kHz (44.1kHz)

S/N (Signaal/Müra) suhe................... 65 dB (1kHz)

FM lainepikkuste vahemik ................87.5 – 108 MHz

Tuunimise võrgustik.......................................50 KHz

Tundlikkus

- mono, 26 dB S/N suhe ...................................5 µV

- stereo, 46 dB S/N suhe ...............................100 µV

Valivus ............................................................>28dB

Pildi tõrjumine ................................................>25dB

Kogu harmooniline moonutus ...........................<3%

S/N suhe......................................................>55 dBA

Takistus............................................................4ohm

Kõlarite draiver ba as............................................ 5"

Kõlarite draiver tveeter ........................................0.2"

Sageduse vastuvõtt .................................60 – 20kHz

Kogu väljundvõimsus.........................2 x 50 W RMS

Vool ..................................220 – 230 V / 50 Hz/60Hz

Voolutarbivus...................................................<52W

Töö ajal ..............................................................<7W

Ootere iimis.........................................................1W

Eco Power ootere iimis .................2X15mW 32ohm

Kõrvaklappide väljund ..............................Versija 1.1

Mõõtmed

Kaal

≥

≥

s

þ

þ

- Baasüksus(l x k x s) ....................248x110x307mm

- Kõlarikast ....................................170x270x220mm

- Pakendiga ......................................................10 kg

- Baasüksus.....................................................2.3 kg

- Kõlarikast ......................................................2.6 kg

Toote tehnilised andmed ja toote väljanägemine
võivad muutuda ilma etteteatamiseta.

C Kõlarite ühendused

D Valikulised ühendused

USB pulga või mälukaardi ühendamine

Seadmete ühendamine süsteemiga

Esikõlarid

Ühendage kõlarid SPEAKERS terminalidega, parem
kõlar ja vasak kõlar terminaliga, värviline
(märgitud) juhe ja must (märkimata) ga.

Ühendage kogu paljas osa kõlarijuhtmest kõlari
terminali sisse, nagu joonisel näidatud.

”R” ”L”

”+” ”-”

H

Märkused:
Optimaalse heli saavutamiseks kasutage
kaasasolevaid kõlareid.
Ärge ühendage rohkem kui ühte kõlarit ei + ega -
terminali.
Ärge ühendage seadmega madalama takistusega
kõlareid, kui neid, mis kaasa antud. Palun
vaadake Toote tehnilised andmed” osast
kasutusjuhendis.

Kui ühendate süsteemi mono (ainult ühe)
väljundiga, siis ühendage see AUX IN vasaku
terminaliga. Samuti saate kasutada ”ühest
kaheks” juhet (väljundheli jääb ikkagi monoks).0

0

0

0

Valikuliselt ühendatavaid seadmeid ega nende
ühendamiseks vajaminevaid juhtmeid komplektis
kaasas ei ole. Ühendamise kohta lugege lähemalt
ühendatava seadme kasutusjuhendist.

Ühendades USB seadme Hi-Fi süsteemiga saate
nautida muusikat läbi võimsate Hi-Fi kõlarite.

Sisestage seadme USB otsik Hi-Fi süsteemi
USB pesasse .

VÕI

Sisestage USB kaabli (pole kaasas) ots Hi-Fi
süsteemi USB pesasse .

Sisestage teine USB kaabli ots USB väljund-
terminali USB seadmel.

VÕI

Sisestage mälukaart kaardilugejasse (pole
kaasas).

Kasutage USB kaablit (pole kaasas), et ühendada
kaardilugejat pesaga.

Ühendage televiisori, videomaki, laser-
plaadimängija, DVD mängija või CD lindistaja
vasak audio ja parem OUT terminal süsteemi
AUX IN terminalidega.

H

H

Seadmele USB kaabliga:

Mälukaardile:

1.

2.

1.

2.

Märkus:

”

7
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ETTEVALMISTUSED

Enne kaugjuhtimispuldi kasutamist Kaugjuhtimispuldi patareide (liitium
CR2025) vahetamine1.

2.

3.

1.

2.

3.

Tõmmake ära plastikust kaitsev leheke.

Valige allikas, mida soovite kontrollida, vajutades
üht allikanuppudest kaugjuhtimispuldil (näiteks
DISC, FM).

Valige täpsem funktsioon (näiteks , ,
).

Eemaldage plastik isolatsiooni lipik.

Vajutage, et avada patareilaegas.

Sisestage uus patarei vastavalt märgitud
polaarsusele.

Lükake patareialus sisse tagasi.] O

R

HOIATUS!

Patareid sisaldavad keemilisi aineid ja nad tuleks
vastavalt ära visata.

21

SLEEP aktiveerimine ja
deaktiveerimine
Unetaimer võimaldab seadmel end ise välja lülitada
ettemääratud ajal.

Vajutage kaugjuhtimispuldil.
Ekraanil kuvatakse üks väljalülitamisaja

variantidest: SLEEP-00, SLEEP-10, SLEEP-20, ...
SLEEP-90, SLEEP-00... Kui unetaimer on
aktiveeritud kuvatakse SLEEP ikoon.

Deaktiveerimiseks vajutage SLEEP kaug-
juhtimispuldil üks kord või rohkem, kuni
kuvatakse OFF, või vajutage

( kaugjuhtimispuldil).
SLEEP kaob.

H

H

SLEEP

STANDBY-ON/ ECO
POWER

Ü

Ü

B B

KELL/TAIMER



Kella seadistamine

Kellaaja vaatamine

Taimeri seadistamine

1. CLOCK

2. VOLUME +/-
VOL +/-

3. CLOCK

4. VOLUME +/-
VOL +/-

5. CLOCK

CLOCK

1. TIMER

2. VOLUME +/-
VOL +/-

3. TIMER

4. VOLUME +/-
VOL +/-

5. TIMER

6. VOLUME +/-
VOL +/-

Ootere iimil vajutage kaugjuhtimispuldil,
kuni aeg hakkab ekraanil vilkuma.

Hetkeks kuvatakse CLOCK SET, seejärel
hakkavad ekraanil vilkuma tunninumbrid.

Keerake päripäeva või vastupäeva
või vajutage kaugjuhtimispuldil, et panna
tunde õigeks.

Vajutage , et kinnitada.
Minutite numbrid hakkavad ekraanil

vilkuma.

Keerake päripäeva või vastupäeva
või vajutage kaugjuhtimispuldil, et panna
minuteid õigeks.

Vajutage , et kinnitada kellaaja seadistusi.

Vajutage aktiivses reþiimis.
Kuvatakse kellaaeg.

Süsteemi saab kasutada äratuskellana, kui
sellega on ühendatud CD, USB, FM või AUX.
Kellaaeg peab olema enne seadistatud, kui seda
funktsiooni kasutada saab.

Kui seadistuse re iimis ei vajutata ühtegi nuppu
30 sekundi jooksul, siis väljub seade sellest
re iimist automaatselt.

Vajutage ja hoidke kaugjuhtimispuldil,
kuni aeg hakkab vilkuma ekraanil.

Hetkeks kuvatakse TIMER SET, seejärel
hakkavad ekraanil vilkuma tunninumbrid.

Keerake päripäeva või vastupäeva
või vajutage kaugjuhtimispuldil, et panna
tunde õigeks.

Vajutage , et kinnitada.
Minutite numbrid hakkavad ekraanil

vilkuma.

Keerake päripäeva või vastupäeva
või vajutage kaugjuhtimispuldil, et panna
minuteid õigeks.

Vajutage , et kinnitada kellaaja seadistusi.
OFF hakkab vilkuma ekraanil.

Keerake päripäeva või vastupäeva
või vajutage kaugjuhtimispuldil, et valida
ON.

kuvatakse ekraanile..

Valige OFF sammus 6.

þ

þ

þ

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Märkus:
0

0

0

Süsteem toetab vaid 24-tunnist reþiimi.
Kui süsteem eemaldatakse vooluvõrgust, siis
kustuvad kellaaja seadistused.
Süsteem väljub kellaaja seadistamise reþiimist,

kui ühtegi nuppu ei vajutata 30 sekundi jooksul.

H

H

H

H

o

Taimeri deaktiveerimine

KELL/TAIMER

20

JUHTIMISSEADMED
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JUHTIMISSEADMED
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Süsteemi ja kaugjuhtimispuldi
juhtimisseadmed

1. Eco Power/STANDBY-ON

2. Ekraan

3.

4. IR sensor

5. VOLUME +/- (VOL +/-)

6. CD liugur

7. /

8.

9.

10. ALBUM +/-

11. /

12. /

13. SOURCE

14. PROGRAM (PROG)

15. REPEAT/STEREO (REPEAT/ ST.)

16. SHUFFLE

17. TIMER

18. CLOCK

19. INTRO

20. MUTE

21. DSC (Digital Sound Control)

22. DBB (Dynamic Bass Boost)

23. DISPLAY

24. RDS

25. SLEEP

26. DIM

27. Numbriklahvid (0-9)

28. LOUD

B

p

^ _

P

]

O R

a b

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

0

0

0

0

0

lülitab süsteemi kellanäiduga tavalisele/
ökovõimsuse ootereþiimile.

näitab süsteemi olekut.

avab/sulgeb CD liuguri.

kaugjuhtimispuldi sensor.

kohandab helitugevust

muudab minuteid/tunde kella/taimeri
funktsioonis.

kiire edasi/tagasi otsing
loo või plaadi piires (vajutage ja hoidke).

hüppab eelmise/
järgmise/praeguse loo algusesse.

peatab plaadi taasesitluse või kustutab
programmi.

alustab või katkestab taasesitluse.

hüppab eelmise/
järgmise/praeguse albumi algusesse.

kiire edasi/tagasi otsing
loo või plaadi piires (vajutage ja hoidke).

otsib raadiojaamu (üles/alla).

hüppab eelmise/
järgmise/praeguse loo algusesse.

valib sobiva heliallika: CD/USB/FM/AUX.

programmeerib lood.

programmeerib raadiojaamad.

valib kordava
taasesitlusreþiimi.

valib stereo või mono helireþiimi.

mängib lugusid suvalises järjekorras.

määrab taimeri funktsiooni.

määrab kellaaja.

hakkab skanneerima kõiki
lugusid.

katkestab ja jätkab heli ülekandmist.

valib heli tunnusjooni: POP/JAZZ/CLASSIC/
ROCK

parandab bassi.

taasesitluse ajal valib erinevaid plaadi info
kuvamise re iime.

kuvab RDS informatsiooni.

valib unetaimeri aja.

valib ekraanile erinevaid heledusastmeid.

(CD/MP3) valib loo otse.

aktiveerib või deaktiveerib automaatse heli-
tugevuse kontrolli.

CD/MP3-CD/WMA/USB:

CD/MP3-CD/WMA/USB:

CD/MP3-CD/WMA/USB:

CD/MP3-CD/WMA/USB:

FM:

CD/MP3-CD/WMA/USB:

CD/MP3/USB:

FM:

CD/MP3/WMA/USB:

FM:

CD/MP3/WMA/USB:

FM:

˛
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Kuidas organiseerida MP3/WMA faile USB
pulgal

Hi-Fi süsteem sirvib faile kaustade/alakaustade/
pealkirjade järgi. Näide:

Nõuanne:

Organiseerige oma MP3/WMA failid erinevatesse
kaustadesse, nagu vaja.

Kontrollige, et USB seade on õigesti ühendatud
(vaadake Lisavarustuse ühendamist”).

Vajutage ( kaugjuhtimispuldil) üks
kord või rohkem, et valida USB.

Taasesitage faile USB seadmel, nagu teete CD
albumite/ lugudega (vaadake CD/MP3
funktsioonid”).

Märkus:

Märkus:

0

0

0

0

0

Kui Te pole organiseerinud oma MP3/WMA faile
kaustadesse, luuakse automaatselt album 01 ja
kõik lood lähevad selle alla.
Kontrollige, et MP3 failid lõppeksid laiendiga
.mp3 ja WMA failid laiendiga . wma.
DRMiga kaitstud WMA failide muutmise jaoks
kasutage Windows Media Player 10 (või
hilisemat). Külastage www.microsoft.com
informatsiooni jaoks Windows Media Player'i ja
WM DRM (Windows Media Digital Rights
Management) kohta.

Sobilikkuse tõttu fläsh muusika seadmete
tarkvaraga võib kuvatav informatsioon
albumitest/lugudes erineda, sellest, mida
kuvatakse tarkvaraga.
ID-3 failinimed kuvatakse nii, nagu nad ei oleks
inglise keeles.

1.

2. SOURCE USB

3.

”

NO TRACK ilmub, kui ühtegi audio faili ei
leita USB seadmelt.

”

0
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Mitte USB kasutamine

USB seadme kasutamine

1. Ühendage välisallika (televiisor, videomakk, laser
plaadimängija, DVD mängija või CD lindistaja)
audio vä l jundtermina l süsteemi AUX
terminalidega.

Vajutage korduvalt (või kaug-
juhtimispuldil), et valida välisallikas.

Ühendades USB seadme Hi-Fi süsteemiga, saate
nautida USBl olevat muusikat läbi võimsate Hi-Fi
kõlarite.

Selle seadmega saate kasutada järgnevaid USB
mäluseadmeid:

Saate kergesti transportida faile tõmmates
muusikakaustu USB kausta. Fläsh muusikamängijaga
saate kasutada ka vastavat muusikatarkvara.

2. SOURCE AUX

Kuid
need WMA failid võivad mitte mängida süsteemiga
mitte sobimise tõttu.

Märkus:

Märkus:

A) See süsteem toetab enamus USB seadmeid
(MCD), mis on vastavuses USB MCD
standarditega.
i) Kõige tavalisemad MCDd on fläshid,
mälupulgad ja jumperid.
ii)

0

0

0

0

0

0

Kõiki heliallika kontrollimise funktsioonid
(näiteks DSC, DBB jne.) on saadaval ka nüüd.
Täpsema informatsiooni jaoks vaadake
ühendatud seadme kasutusjuhendit.

Mõnedele USB muusikamängijatele (või
mäluseadmetele) on salvestatud informatsioon
kopeerimiskeeluga. Sellist informatsiooni ei ole
võimalik muude seadmete kaudu taasesitada
(kaasa arvatud Hi-Fi süsteem).
USB ühenduste sobilikkus:

Kui näete ”Disk Drive” kuvatuna arvutil,
kui olete ühendanud MCD, siis see
tõenäoliselt sobib ka selle süsteemiga.

B) Kui USB seade vajab patareitoidet, siis
kontrollige, et selles on töötav patarei, enne
seadme süsteemiga ühendamist.

Toetatud muusika tüübid:

A) See funktsioon toetab vaid kaitsmata laiendiga
mp3. ja wma. faile.

B) Internetist ostetud muusikafaile ei toetata,
sest need on kaitstud Digital Rights
Management (DRM) kaitsega.

C) Järgnevate laienditega failitüüpe ei toetata:
.wav; .m4a; .m4p;.mp4; .aac ja nii edasi.

Otseühendust arvuti ja seadme vahel ei saa luua,
ka siis kui Teil on MP3 või WMA faile arvutis.

USB seadme taasesitus

Sobivad USB mäluseadmed

Toetatud formaadid:

Süsteemis ei ole võimalik taasesitada:

Kuidas panna muusikafaile arvutist USB
seadmele

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

USB mälupulgad (USB 2.0 või USB 1.1)

USB muusikamängijad (USB 2.0 või USB 1.1)

Mälukaarte (vajalik on ka mälukaardilugeja, et
seda ühendada Hi-Fi süsteemiga).

USB või mälufaili formaat FAT12, FAT16, FAT32
(sektori suurus: 512 baiti).

MP3 bitimäär (andmemäär): 32-320 kbps ja
muutuvad bitimäärad

WMA v9 või varasem

Kuni 8 andmetasemest koosnevad kaustad

Albumite võimalik arv: kuni 99

Palade võimalik arv: kuni 400

ID3 märgistus v2.0 või hilisem

Failinimetus Unicode formaadis UTF8 (kuni: 128
baiti).

Tühje albumeid: tühjad albumid on albumid, mis
ei sisalda MP3 / WMA faile ja neid ei kuvata
ekraanil.

Failiformaadid, mida süsteem ei toeta, jäetakse
vahele. See tähendab, et süsteem ei kuva näiteks
Word dokumente ja MP3 faile laiendiga .dlf.

AAC, WAV, PCM helifaile.

DRM kaitstud WMA faile.

WMA faile Lossless formaadis.

11

JUHTIMISSEADMED

29. SHIFT

30.

31. USB DIRECT

32. PRESET +/-

Z

0

0

0

0

0

0

sisestab numbri, mis on suurem kui 10
(kasutatakse koos numbriklahvidega).

kõrvaklappide ühendus.

välise USB seadme port.

(FM, ainult sellel süsteemil) otsingureþiimis valib
eelsalvestatud raadiojaama.

Märkused kaugjuhtimispuldile:

Kõigepealt valige allikas kaugjuhtimispuldil
vajutades mõnda allika nuppu (näiteks CD,
FM).

Seejärel valige soovitud funktsioon (näiteks
, , ).] O R
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Oluline:

Enne süsteemi kasutamist lõpetage kõik
ettevalmistused seadme tööks.

H

H

H

H

H

Vajutage klahvile
(või kaugjuhtimispuldil klahvile ).

Süsteem lülitab sisse viimati valitud allika.

Vajutage süsteemil või , , või
kaugjuhtimispuldil.
Süsteem lülitub valitud allikale.

Vajutage klahvile
(või kaugjuhtimispuldil klahvile ).

Ootere iimis on kella taustavalgus tuhm.
ECO POWER tuluke süttib.

Vaatamaks kella ootereþiimil vajutage
esipaneelil 3 sekundit või

kauem.
Süsteem läheb ootere iimile, kus näidatakse

kella.

Helitugevus (kuni maksimaalselt tase 12),
interaktiivsed heli seadistused, viimati valitud
re iim (tavaline või öko-ootere iim), allikas ja
raadiojaama seadistused jäävad süsteemi
mälusse.

Seade lülitub automaatselt energiat säästvale
ootere iimile, kui CD taasesitlus on lõppenud ning 15
minuti jooksul pole kasutatud ühtegi juhtimisseadet.

Keerake nuppu või vajutage
kaugjuht imispuldi l , et vähendada või
suurendada helitugevust.

Ekraanil kuvatakse helitugevus VOL ja
numbrid MIN 01, 02,…30 MAX.

Vajutage , et valida soovitud heli tunnusjoon:
POP/JAZZ/CLASSIC/ROCK.

Vajutage , et lülitada bassi võimendi sisse või
välja.

Vajutage kaugjuhtimispuldil, kui soovite
koheselt heli summutada.

Taasesitlus jätkub ilma helita ja kuvatakse
kiri MUTE.

Heli taasaktiveerimiseks saate:STANDBY ON/ECO POWER

SOURCE CD USB FM
AUX

STANDBY ON/ECO POWER

STANDBY
ON/ECO POWER

1. VOLUME+/- VOL+/-

2. DSC

3. DBB

4. MUTE

5.
B

B

B

B

B

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

þ

þ

þ þ

þ

Vajutada uuesti;
Muuta helitugevust;
Vahetada allikat.

0

0

0

MUTE

Seadme sisse lülitamine

Süsteemi lülitamine puhkere iimi

Energiat säästev automaatne
ootere iim

Helitugevuse ja heli muutmine

þ

þ

Ü Kuvatakse DBB, kui funktsioon on
aktiveeritud ja kiri kaob, kui funktsioon
deaktiveeritakse.

PEAMISED FUNKTSIOONID

5.

PRESET -/+

Numbriklahve (0-9)

SHIFT
Numbriklahve

(0-9)

Raadio infosüsteem

RDS

Korrake ülemisi nelja sammu, et salvestada teisi
jaamu.

Saate üle salvestada jaama, määrates uuele
jaamale sama numbri.

Vajutage süsteemil või
kaugjuhtimispuldil, kuni kuvatakse soovitud
raadiojaam.

Saate kasutada ka , et
sisestada number otse ja minna jaamani, mis on
selle numbri all.

Sisestamaks numbrit, mis on suurem kui 10,
vajutage üks kord või rohkem, et valida
esimene number ja siis kasutada

, et sisestada teine number.

on teenus, mis võimaldab FM
jaamadel näidata lisainformatsiooni. Kui võtate vastu
RDS informatsiooni kuvatakse ja jaama nimi.
Kui kasutatakse automaatset programmeerimist RDS
jaamad programmeeritakse esimesena.

Vajutage kaugjuhtimispuldil lühidalt ja
korduvalt, et kerida järgnevat informatsiooni (kui
saadaval):

Mõned RDS raadiojaamad kannavad üle kellaajainfot
iga minuti tagant. On võimalik seadistada kell RDS
signaali järgi.

1. Minge RDS jaamani;

2. Süsteem loeb RDS kellaaega ja seadistab kellaaja
selle järgi automaatselt.

NO TYPE .......... RDS programmitüüp puudub

NEWS.................... Uudised

AFFAIRS .......... Poliitilised ja aktuaalsed teemad

INFO.................... Informatiivsed saated

SPORT ................ Sport

EDUCATE .......... Haridus ja edasiõppimine

DRAMA ................ Raadio kuuldemängud ja
kirjandus

CULTURE .......... Kultuur, usk ja ühiskond

SCIENCE .......... Teadus

VARIED ............. Meelelahutuslikud saated

POP M ................. Pop muusika

ROCK M ............. Rokk muusika

MOR M ................. Kerge muusika

LIGHT M .......... Kerge klassikaline muusika

CLASSICS ...... Klassikaline muusika

OTHER M .......... Spetsiaalsed muusika saated

WEATHER ..........Ilm

FINANCE .......... Finants

CHILDREN ...... Lastesaated

SOCIAL ............. Sotsiaalsed teemad

RELIGION ...... Religioon

PHONE IN ....... Helistamissaated

TRAVEL ............. Reis

LEISURE .......... Vaba aeg

JAZZ.................... Jazz muusika

COUNTRY .......... Kantri muusika

NATION M ....... Rahvuslik muusika

OLDIES ............. Vana muusika

FOLK M ............. Folk muusika

DOCUMENT ...... Dokumentaal

TEST.................... Alarmi test

ALARM ................ Alarm

H

H

H

H

H

a b

j

/

Jaama nimi;
Programmi tüüp (näiteks uudised, sport,
pop muusika…);
Raadio tekstisõnum;
Sagedus.

RDS informatsiooni kerimine

RDS programmitüübid

0

0

0

0

Märkus:
0 Mõni RDS raadiojaam kannab üle kellaaja

informatsiooni iga minuti järel. Kellaaja täpsus
sõltub raadiojaamast tuleva info täpsusest.

Salvestatud raadiojaama valimine

RDS

RDS kella seadistamine

FM RAADIO VASTUVÕTT
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Raadiojaama otsimine

Raadiojaama programmeerimine

1. SOURCE FM

2.

3. 2

1. PRESET -/+

2.
PROGRAM PROG

1.

2.

3. PRESET -/+

4.
PROGRAM PROG

Vajutage seadmel (või kaug-
juhtimispuldil) korduvalt, kuni kuvatakse FM.

Vajutage ja hoidke kontrollnuppu esipaneelil
vasakule või paremale (vastavalt ) või

kaugjuhtimispuldil.
Raadio leiab automaatselt piisavalt tugeva

signaaliga jaamani. Automaatse otsingu ajal
kuvataks SEARCH.

Korrake sammu , kuni leiate sobiva raadio-
jaama.

Nõrga signaaliga jaama otsimiseks vajutage
kontrollnuppu esipaneelil vasakule või paremale
(vastavalt ) või kaug-
juhtimispuldil lühidalt ja korduvalt, kuni
saavutate optimaalse vastuvõtu.

Saate salvestada kuni 20 raadiojaama süsteemi
mällu.

Automaatne programmeerimine algab preset 1st ja
lõppeb viimase programmeeritava jaamaga. Kõik
varem programmeeritud jaamad kirjutatakse üle.

Vajutage süsteemil või
kaugjuhtimispuldil, et valida salvestatud number,
kust programmeerimine peaks algama.

Vajutage ja hoidke kontrollnuppu esipaneelil
ülespoole (vastav ile) või
kaugjuhtimispuldil rohkem kui 2 sekundit, et
alustada programmeerimist.

Kuvatakse AUTO ja olemasolevad jaamad
programmeeritakse lainepikkuste vastuvõtu
tugevuse alusel: RDS eelistatakse tavalisele
FMile. Viimane automaatselt salvestatud jaam
hakkab mängima.

Minge soovitud raadiojaamani (vaadake
Raadiojaama otsimine”).

Vajutage süsteemil või
kaugjuhtimispuldil, et valida jaama asukoha
number 1st 20ni.

Vajutage kontrollnuppu esipaneelil ülespoole
(vastav ile) või kaug-
juhtimispuldil, et kinnitada valikut.

Valitud number ja jaama sagedus kuvatakse.

^ _
O R

^ _ a b

a b

a b

/
/

/ /

/

”

Vajutage kontrollnuppu esipaneelil ülespoole
(vastav ile) või kaug-
juhtimispuldil, et alustada programmeerimist.

/

Ü

Ü

Ü

H

Märkus:
0 Kui ühtki numbrit ei määrata, siis algab see

automaatne programmeerimine algusest preset
1st ja kõik kirjutatakse üle.

PROGRAM PROG

Automaatne programmeerimine

Manuaalne programmeerimine

CD/MP3-CD FUNKTSIOONID
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OLULINE!

CD mängija läätse ei toi kunagi puutuda.

Selle CD plaadimängijaga on võimalik taasesitada
Audio plaate, kaasaarvatud: CDR, CD-RW, MP3 CD ja
WMA CD plaadid.

CD-ROM, CD-I, CDV, VCD, DVD ja arvuti CD ei ole
võimalik selle süsteemiga taasesitada.

Vajutage süsteemil või vajutage
kaugjuhtimispuldil, et valida allikaks CD.

Vajutage , et avada CD laegas.
Kuvatakse OPEN, kui CD laegas on avatud.

Sisestage CD pilt ülespoole ning vajutage uuesti
, et sulgeda laegas.

Kuvatakse CLOSED, millele järgneb READ,
kui CD mängija skanneerib plaadi sisu,
taasesitlus algab automaatselt (kui ei, siis
vajutage ).

Taasesitamise alustamiseks vajutage klahvile
.
Mängitava loo number ja loo möödunud

taasesitluse aeg kuvatakse plaadi mängimise
ajal.

Vajutage nuppu süsteemi esipaneelil vasakule
või paremale (vastavalt ) või vajutage

kaugjuhtimispuldil üks kord või
korduvalt, kuni kuvatakse soovitud loo number.

Võite kasutada kaug-
juhtimispuldil, et lugu otse valida.

Sisestamaks numbrit suuremat kui 10, vajutage
kaugjuhtimispuldil üks kord või rohkem,

et valida esimene number, mida soovite ja siis
sisestada teine abil.

Kui olete valinud loo numbri kohe pärast plaadi
sisestamist või on süsteem peatatud olekus, siis
peate vajutama ka , et alustada taasesitlust.

Vajutage kaugjuhtimispuldil korduvalt,
et näha alljärgnevat informatsiooni:

Mängitava loo number ja loo möödunud
taasesitluse aeg.

Mängitava loo number ja loo alles jäänud
taasesitluse aeg.

Mängitava loo number ja kogu alles jäänud
taasesitluse aeg.

Vajutage , et kuvada ID-3
informatsiooni, kui see on saadaval.

H

H

H

H

H

H

H

H

1. SOURCE CD

2.

3.

Numbriklahve (0-9)

SHIFT

Numbriklahvide (0-9)

DISPLAY

DISPLAY

p

p

]

^ _
O R

]

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Plaadi taasesitamine

Teise loo valimiseks

CD re iimis

MP3-CD re iimis

]

/
/

þ

þ

Plaadi sisestamine

Põhilised taasesitluse
juhtimisseadmed

Teksti kuvamine taasesitluse ajal



Loo kerimine

Taasesituse peatamine

Taasesituse katkestamine

Iga loo alguse taasesitamine

Skanneerimise peatamine

Toetatud MP3 formaadid

1. Vajutage nuppu süsteemi esipaneelil vasakule
või paremale (vastavalt ) või vajutage

kaugjuhtimispuldil.

2. Kui tunnete ära, koha, mida otsisite, laske nupp
( puldil) lahti.

Jätkub tavaline taasesitus.

Vajutage .

Vajutage .
Taasesitus peatub ja möödunud taasesituse

aeg hakkab vilkuma.
Jätkamaks, vajutage uuesti .

Vajutage kaugjuhtimispuldil, et taas-
esitada järjekorras iga loo esimesed 10 sekundit.

INTRO kuvatakse ekraanile.
Taasesitus algab käesoleva plaadi esimesest

loost.

Vajutage veel kord kaugjuhtimispuldil,
kuni ekraanilt kaob INTRO.

Sisestage MP3 plaat.
Plaadi lugemine võib aega võtta üle 10

sekundi suure arvu lugude pärast plaadil.

Vajutage kaugjuhtimispuldil, et valida
soovitud album.

Vajutage nuppu süsteemi esipaneelil vasakule
või paremale (vastavalt ) või vajutage

kaugjuhtimispuldil, et valida soovitud
album.

Album number muutub, kui olete jõudnud
esimese looni albumis, vajutades (
kaugjuhtimispuldil), või viimase looni albumis,
vajutades ( kaugjuhtimispuldil).

Vajutage , et alustada taasesitust.

^ _
O R

O R

^ _
a b

^ a

_ b

]

/
/

/

/
/

ISO9660, Joliet

Suurim võimalik lugude arv: 512 (sõltuvalt
failinime pikkusest)

Suurim võimalik albumite arv: 255

Sobivad sämplingusagedused: 32 kHz, 44.1 kHz,
48 kHz

Sobivad bitimäärad: 32~256 (kbps), muutuvad
bitimäärad.

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

H

H

H

H

P

]

]

Märkused:

CD taasesitus peatub ka siis, kui:
0

0

0

0

0

CD laegas on avatud;
plaat on lõpuni mängitud;
valitakse teine allikas: FM, USB või AUX;
valitakse ootereþiim;
süsteemi automaatse väljalülitumise aeg jõuab
kätte.

INTRO

INTRO

1.

2. ALBUM +/-

3.

4.

0

0

0

0

0

MP3 plaadi mängimine

CD/MP3-CD FUNKTSIOONID
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Erinevad taasesitusre iimid
segaminiesitus (SHUFFLE) ja
kordusesitus (REPEAT)

Lugude programmeerimine

Programmi kustutamine

þ

Soovitud taasesitusre iime on teil võimalik vahetada
ja muuta enne taasesitamise algust või selle ajal.
Erinevaid kordusre i ime on tei l võimalik
kombineerida ka PROGRAMME funktsiooniga.

Valimaks taasesitusreþiimi vajutage
või kaugjuhtimispuldil enne või
taasesitluse ajal, kuni kuvatakse soovitud
funktsiooni.

SHUFFLE kuvatakse, kui lugude suvalises
järjekorras esitamine on aktiveeritud ja kaob, kui
funktsioon deaktiveeritakse.

Kui REPEAT kuvatakse samaaegselt TRK
vilgub, siis mängitakse ühte lugu korduvalt.

Kui REPEAT ALL kuvatakse, siis mängitakse
kõiki lugusid plaadi peal korduvalt.

MP3 plaadi puhul, kui REPEAT kuvatakse
samaaegselt TRK vilgub, siis mängitakse ühte
lugu korduvalt.

MP3 plaadi puhul, kui REPEAT kuvatakse
samaaegselt ALL vilgub, siis mängitakse ühte
albumit korduvalt.

Vajutage , et alustada taasesitust, kui see on
peatunud olekus.

Kui olete valinud SHUFFLE, algab taasesitus
automaatselt.

Tavalisse taasesituse programmi naasmiseks
vajutage või , kuni enam ei
kuvata SHUFFLE ega REPEAT.

Saate vajutada ka , et katkestada oma
taasesituse reþiimi.

Programmeerige STOP re iimis, et valida ja
salvestada lugusid soovitud järjekorras. Lugusid on
võimalik salvestada mällu rohkem kui üks kord. Mällu
on võimalik suvalises järjekorras salvestada kuni 20
lugu.

Vajutage PROG kaugjuhtimispuldil, et siseneda
programmeerimise re iimi.

Loo number vilgub.

Vajutage nuppu süsteemi esipaneelil vasakule
või paremale (vastavalt ) või vajutage

kaugjuhtimispuldil üks kord või
korduvalt, et valida soovitud loo number.

MP3 plaadi jaoks vajutage , et valida
soovitud albumi number.

Vajutage kaugjuhtimispuldil, et kinnitada
salvestatava loo number.

Kuvatakse P-X, kus X tähistab järgmist
programmi numbrit loole.

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

Kui üritate programmeerida rohkem, kui 20
lugu, algab taasesitus automaatselt esimesest
loost.

Vajutage , et lõpetada programmeerimine.
PROG kuvatakse ekraanil.

Oma programmi taasesituse alustamiseks
vajutage kohe .

Saate kustutada programmi järgnevalt:

Vajutades veel kord kaugjuhtimispuldil;

Vajutades üks kord peatatud reþiimil;

Vajutades kaks korda taasesituse ajal
PROG kaob.

Avades CD laeka.
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Märkus:
0 REPEAT ja SHUFFLE funktsioonid ei saa olla

aktiveeritud üheaegselt.
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