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Käytä aina samanlaisia paristoja 

vanhoja ja uusia tai hiili- ja 

o

p

q

r

Älä koskaan aseta laitetta muiden laitteiden 

Älä säilytä laitetta suorassa auringonvalossa tai 

Älä katso laitteen sisällä olevaan 

Tämä laite on Euroopan 
unionin radiohäiriöitä koskevien 

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n
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Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on 

järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen 

käytöstä poistettuja laitteita koskevia 

Windows Media ja Windows-

Corporationin tavaramerkkejä 
tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa 

Tämä laite noudattaa seuraavien direktiivien ja 

Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen 

erityisesti hyväksymällä tavalla voi mitätöidä 

Luvattomien 
kopioiden 
tekeminen 
kopiosuojatusta 

voi loukata tekijänoikeuksia ja täyttää rikoksen 

Tuotteesi on suunniteltu ja 
valmistettu laadukkaista 
materiaaleista ja 

Tuotteeseen kiinnitetty 
yliviivatun roskakorin kuva 

Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2002/96/

Älä hävitä tuotetta 

paikallisista sähkö- ja elektroniikkalaitteiden 

laitteen asianmukainen hävittäminen auttaa 
vähentämään ympäristölle ja ihmisille 

parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/66/

Ota selvää paikallisista paristojen 
hävittämiseen ja keräämiseen 

asianmukainen hävittäminen 
auttaa vähentämään 
ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia 
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Pääyksikkö x 1
Kaiutin x 2

Kaukosäädin ja 2 AA-paristoa
FM-lanka-antenni x 1
MW-kehäantenni x 1
Pikaopas
Käyttöopas

Onnittelut tekemäsi ostoksen johdosta ja 

Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa 

Basso
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c

d

e

a
Laitteen käynnistäminen ja 
siirtyminen valmiustilaan tai Eco-

b
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a

b
Yhden raidan tai kaikkien raitojen 

c

d
Siirtyminen edelliseen tai seuraavaan 

e

pysäyttäminen 

f

g
Siirtyminen edelliseen tai seuraavaan 

h
Siirtyminen edelliseen tai seuraavaan 

i

pysäyttäminen 

Ominaisuusnäytön ottaminen 

j
Kasettiluukun avaaminen/sulkeminen

k

l

m

n

o

p

q

r

s
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t

u
Kellonajan asettaminen

v

w

x
Laitteen käynnistäminen ja siirtyminen 

Muiden kuin tässä mainittujen säätimien 
käyttäminen tai toimintojen suorittaminen 
muulla kuin tässä mainituilla tavoilla voivat 
aiheuttaa altistumisen vaaralliselle säteilylle tai 

Kytke laitteen mukana toimitettu FM-
antenni päälaitteen takaosan FM

f
Siirtyminen edelliseen tai seuraavaan 

g
Tallentaminen levyltä USB-

h

i

j
Incredible Surroundin ottaminen 

k

l

m

n

o
Hälytyksen ottaminen käyttöön tai 

p

q
Hälytyksen hiljentäminen 

r
USB-laitteeseen tallennettujen 

s
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Aseta kaapelin paljas pää kokonaan 

Aseta oikean kaiuttimen kaapelit 
R-liitäntään ja vasemman kaiuttimet 
kaapelit 
Aseta punaiset kaapelit -liitäntään ja 
mustat kaapelit 

Sulje liitäntä vetämällä liitännän luukku 

että virtalähteen jännite vastaa laitteen taakse 

a b c

Liitä MW-kehäantenni päälaitteen 
takaosan 

Saat parhaan äänen käyttämällä laitteen 

impedanssi on sama tai korkeampi kuin laitteen 
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Aloita asennus painamalla päälaitteen 

»

Laite tallentaa automaattisesti »

Kun kaikki saatavilla olevat radioasemat »

Siirry kellonajanasetustilaan painamalla 
valmiustilassa 

toistuvasti 
Määritä tunnit 

Määritä minuutit 
6

Paina 
Laite siirtyy viimeiseen valittuun »

Siirrä laite valmiustilaan painamalla 

»

Paina 
»

Liitä virtajohto
päälaitteeseen

Aseta 2 AA -paristoa kuvan mukaisesti 

Älä käytä samanaikaisesti vanhaa ja uutta 

»

1

3

2
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/

Keskeytä toisto tai jatka sitä 

Keskeytä toisto 

äänitiedostosta pitämällä 
/ -painikkeita alhaalla ja jatkaa 
normaalia toistoa vapauttamalla 

Avaa kasettiluukku vetämällä etupaneelin 

Aseta kasetti pesään avoin laita alaspäin ja 

Aloita toisto 
Pikakelaa kasettia taakse- tai 
eteenpäin /
Pysäytä pikakelaus taakse- tai 
eteenpäin painamalla 
Keskeytä toisto 

/

toistuvasti 

»
»
»

Paina toiston aikana toistuvasti -

Avaa levykelkka painamalla päälaitteen 

Aseta levy kelkkaan tekstipuoli ylöspäin ja 

Keskeytä toisto tai jatka sitä 

Keskeytä toisto 
/

/

pitämällä / -painikkeita 
alhaalla ja jatkaa normaalia toistoa 

jonka toistoa laite tukee

Liitä USB-laite päälaitteen 

/
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toiston aikana toistuvasti 

-

Paina / -painiketta yli 2 

»

»

painamalla toistuvasti /

Siirry automaattiseen ohjelmointitilaan 
painamalla viritintilassa -

»

»

Ensin ohjelmoidun radioaseman lähetys »

Palaa normaaliin toistoon painamalla 

Paina toiston aikana 
»

Paina REP ALL -toistotilassa -

Paina SHUFFLE ALL -toistotilassa 

kaikki raidat toistetaan satunnaisessa 

- ja 

USB-tilan pysäytyskohdassa -

»

/
/ -painikkeilla ja 

vahvista valinta 

Toista ohjelmoidut raidat painamalla 

»

Poista ohjelma pysäytystilassa 
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»
ja uutisia sekä liikennetietoja 

äänenvoimakkuutta toiston aikana 

Lisää tai vähennä toiston aikana 
bassoa painamalla -painiketta 
ja diskanttia painamalla 

mykistyksen toiston aikana -

tai pois käytöstä painamalla -

Liitä kuulokkeet laitteen 

Siirry ohjelmointitilaan -

»

/  -painikkeella 
radioasemalle numero ja vahvista valinta 

Pikavalinta-aseman pikavalintanumero »

Ohjelmoi lisää asemia toistamalla edellä 

/

avulla radioasemat lähettävät FM-lähetysten 

lähetystietoja painamalla -
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Avaa kasettiluukku vetämällä etupaneelin 

Aloita nauhoitus painamalla -

Levy-/USB-toisto alkaa automaattisesti »

Lopeta nauhoitus painamalla 

Siirry valmiustilaan 
Paina -painiketta yli 2 

- tai 

Määritä tunnit 
6

Määritä minuutit 
8
»

Kun tallennat tiedostoja ensimmäistä 

Tallennetut tiedostot tallennetaan aina PHILIPS-

Liitä USB-laite päälaitteen 
Paina  -painiketta useita kertoja 

ensimmäinen/nykyinen raita 

Levyn toisto alkaa automaattisesti levyn »

Lopeta tallennus painamalla 

Jos USB-laitteessa ei ole tarpeeksi vapaata 

Käytä nauhoitukseen ainoastaan 
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/
Poista äänikansio pysäytystilassa 
valitsemalla se /

Paina 
»

painamalla uudelleen 

toistuvasti 

Pidä valmiustilassa 

Näytössä näkyy laitteen toiminnot yksi »

Lopeta esittely pitämällä 

Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman 

Kokonaisteho 2 x 75 W RMS

Paina -painiketta 

»
»

Paina hälytyksen soidessa -

»

Laite voidaan ohjelmoida siirtymään 

toistuvasti 
»

Paina 

»

-painikkeella

laitteen takapaneelin -
liitäntöihin
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Mitat 
179 x 252 x 340 mm

WMA v9 tai vanhempi
Enintään 8 sisäkkäistä hakemistoa

Tiedostonimi Unicode UTF-8 -muodossa 

WMA Lossless -tiedostot

vaihtuvat bittinopeudet

Enintään 8 sisäkkäistä hakemistoa

Taajuusvaste

Aux-tulo

Lasertyyppi Puolijohde
Levyn halkaisija 12 cm / 8 cm
Tuetut levyt

Harmoninen 
kokonaishäiriö
Taajuusvaste
Signaali-kohina-
suhde

>76 dBA

Esiasetusten 
määrä
FM 75 ohmin lanka-antenni
MW kehäantenni

Kaiuttimen impedanssi 4 ohmia
Bassokaiutin

175 x 252 x 196 mm
Paino

55 W

valmiustilassa
<15 W

valmiustilassa
<1 W
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Ennen kuin painat mitään 

Aseta paristot kuvan osoittamalla tavalla 

Osoita kaukosäätimellä suoraan 

USB-laitteella on liikaa kansioita tai 

USB-laite ei ole laitteen kanssa 

Käytä mietoon puhdistusaineeseen 

Puhdista likaantuneet levyt 

levy keskeltä ulospäin 

teollisuuden käyttämiä 
puhdistusaineita tai 
vinyylilevyille tarkoitettuja antistaattisia 

Optiseen linssiin voi kertyä likaa 

puhdistamalla optinen linssi Philipsin 

Laite säästää virtaa siirtymällä 
valmiustilaan automaattisesti 15 minuutin 






