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3. PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

4. TOOTE TEHNILISED ANDMED

Kui tagumistes kõlarites puudub heli ja juhtmeta
vastuvõtja indikaator plingib pidevalt üle ühe minuti,
järgige järgnevaid samme 20 sekundi jooksul.

Märkus
H

Blu-ray kodukinosüsteemi puhul:
1. Eemaldage juhtmeta vastuvõtja vooluvõrgust.
2. Lülituge AUX allikale või MP3 link allikale.
3. Vajutage ja hoidke klahvi Q kolm sekundit all.
9 Plinkima hakkab "PAIRING" (ühendamine)
ja seejärel kuvatakse "PAIRED"
(ühendatud).
4. Kui kuvatakse "FAILED" (ebaõnnestunud),
korrake samme 1 kuni 3.

Teiste kodukinosüsteemide puhul:
1. Eemaldage juhtmeta vastuvõtja vooluvõrgust.
2. Vajutage klahvile p.
3. Vajutage klahvile INFO.
9 Kuvatakse ekraan.
4. Vajutage klahvile 1 ja vajutage seejärel 5
sekundi jooksul klahvile SURR.
9 Kuvatakse "PAIRING SUCCESS"
(ühendatud).
5. Kui kuvatakse "PAIRING FAIL" (ühendamine
ebaõnnestunud), korrake samme 1 kuni 4.

Toote tehnilised andmed võivad ilma ette
teatamata muutuda.

Juhtmeta vastuvõtja
RWSS5510
H

Voolutarbimine: 110-240V; ~50-60 Hz

H

Vooluvõimsus: 250 W (RMS)

H

Võimsuse tarbimine: 50W

H

Võimsuse tarbimine puhkereþiimis: ≤0,45W

H

Sageduse vastuvõtt: 150 Hz ~ 20 kHz

H

Müra tase signaalis: 65 dB (A-Weighted)

H

Moonutus: 1%

H

Mõõtmed (LxKxS): 126 x 131 x 126 (mm)

H

Kaal: 1,1 kg

RWSS9500
H

Voolutarbimine: 110-240V; ~50-60 Hz

H

Vooluvõimsus: 300 W (RMS)

H

Võimsuse tarbimine: 40W

H

Võimsuse tarbimine puhkereþiimis: ≤0,45W

H

Sageduse vastuvõtt: 150 Hz ~ 20 kHz

H

Müra tase signaalis: 65 dB (A-Weighted)

H

Moonutus: 1%

H

Mõõtmed (LxKxS): 265 x 116 x 106 (mm)

H

Kaal: 1,4 kg

Juhtmeta saatja
H

Sageduse vastuvõtt: 5,8 GHz

H

Mõõtmed (LxKxS): 55 x 53 x 33 (mm)

H

Kaal: 0,05 kg
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1. MÄRKUS

... ÜHENDAMINE
RWSS9500 puhul:
Tagumine Tagumine
parem
vasak

Ühildavus

See toode on vastavuses Direktiivide 2006/95/EC
(madal pinge), 2004/108/EC (elektromagnetiline
ühildavus) tähtsate nõudmiste ja teiste oluliste
klauslitega. Philips Consumer Lifestyle deklareerib,
et see Juhtmeta Helisüsteem RWSS5510,
RWSS9500 on vastavuses Direktiivi 1999/5/EC
tähtsate nõudmiste ja oluliste klauslitega.

Oluline
Lugege enne toote kasutamist need juhendid läbi
ning tehke need endale selgeks. Garantii ei kehti kui
toode on saanud kahjustusi juhendite mitte
jälgimise tõttu.

Ohutus
Elektrilöögi saamise oht!
H

Märkus
H

Ühendage tagumine vasak (rear left) ja tagumine
parem (rear right) kõlar juhtmeta vastuvõtja alla
olevate vastavate ühendpesadega.

Voolujuhtme ühendamine
Hoiatus
H

Oht toodet kahjustada. Veenduge, et
voolupinge sobib seadme taha või alla
märgitud voolupingega.

Ühendage kodukinosüsteem vooluvõrku. Kui olete
teinud kõik vajalikud ühendused, ühendage
juhtmeta vastuvõtja ja teised seadmed vooluvõrku.
9 Indikaator süttib ja juhtmeta vastuvõtja on
kasutamiseks valmis.

Seda toodet on testitud ja tunnistatud klass
B, C digitaalse seadme limiitide piiridesse
kuuluvaks, mis on sätestatud FCC
reeglitega osas 15. Need limiidid on
loodud selleks, et kaitsta kahjuliku
interferentsi eest. See seade toodab,
kasutab ja võib kiirata raadiosageduse
energiat ja, kui ei paigaldata ja kasutata
vastavalt juhenditele, võib põhjustada
kahjulikku interferentsi raadioside
vahenditele. Philips ei anna garantiid, et
interferentsi ei esine antud toote
paigaldamise korral.

H

H

H

H

Kui see toode põhjustab kahjulikku interferentsi
raadio- ja televisioonivastuvõtjatele (seda saab
kindlaks teha lülitades seadet sisse ja välja), on
soovitatav teha ühte või rohkem järgnevatest
lahendustest:
H

H

H

H

Muutke antenni asukohta või suunda.

H

Konsulteerige oma müüjaga või kogenud
tehnikuga, et saada abi.

H

Ärge sisestage seadme ventilatsiooniavadesse
või muudesse avadesse teisi objekte.
Kui seadme lahti ühendamiseks on kasutatud
voolujuhet või ühendajat, on lahti ühendatud
seadet võimalik edasi kasutada.
Eemaldage toode enne äikesetormi
vooluvõrgust.
Kui Te eemaldate voolujuhet seinast, tõmmake
alati stepslist, mitte juhtmest.

Enne kui ühendate toote vooluvõrguga,
veenduge, et voolupinge sobib seadme taha või
alla märgitud voolupingega. Ärge ühendage
seadet vooluvõrku, kui voolupinge on erinev.

Oht vigastada ennast või kahjustada
toodet!
H

H
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Ärge asetage seadet ja selle lisavarustust
lahtise tule või teiste soojusallikate lähedusse
(kaasa arvatud otsene päikesevalgus).

Lühiühenduse või tulekahju oht!

Suurendage vastuvõtja ja seadme vahelist
kaugust.
Ühendage seade teise vooluvõrku kui see, kuhu
vastuvõtja on ühendatud.

Ärge kunagi jätke toodet vihma või vee kätte.
Ärge asetage toote lähedale vedelikega täidetud
objekte (näiteks vaasid). Kui vedelik on ümber
läinud või sattunud seadmele, ühendage see
kohe vooluvõrgust. Kontakteeruge Philips
Consumer Care teenusega, et lasta seadet enne
kasutamist üle kontrollida.

Ärge asetage seadet või teisi esemeid
voolujuhtmete peale ega teiste elektriliste
seadmete peale.
Kui seadet transporditakse madalamal
temperatuuril kui 5°C, pakkige toode lahti ja
oodake, kuni seadme temperatuur on
ühtlustunud toatemperatuuriga, ning seejärel
ühendage vooluvõrku.
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... MÄRKUS
Ülekuumenemise oht!
H

Ärge paigutage seadet suletud kohta. Jätke alati
ventilatsiooniks vähemalt 10 cm seadme ümber
vaba ruumi. Veenduge, et kardinad ega teised
objektid ei kataks seadme ventilatsiooniavasid.

Vana toote hävitamine

2. ÜHENDAMINE
Juhtmeta vastuvõtja
paigaldamine
Paigaldage juhtmeta vastuvõtja vooluvõrgu lähedale
ja tagumiste kõlarite vahele. Pange juhtmeta
vastuvõtja oma kodukinosüsteemiga samale
joonele, Philipsi logo kodukinosüsteemi suunas.

Tagumiste kõlarite ühendamine
juhtmeta vastuvõtjaga
Märkus
H

Pildil näidatud tagumised kõlarid võivad
tegelikkusest erineda.

RWSS5510 puhul:
Tagumine Tagumine
parem
vasak

Teie toode on disainitud ja toodetud
kõrgkvaliteetsetest materjalidest ja komponentidest,

Juhtmeta
vastuvõtja

mida saab ümber töödelda ja taaskasutada.
Kui Teie tootele on kinnitatud selline ristiga
märgitud prügikasti sümbol, siis see tähendab, et
toode vastab Euroopa direktiivi 2002/96/EC
nõuetele. Palun viige end kurssi kohalike
eraldiseisvate elektriliste ja elektrooniliste toodete
kogumissüsteemiga.
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.

Märkus
H

Parima vastuvõtu saamideks veenduge, et
juhtmeta vastuvõtja ja kodukinosüsteemi
vahel ei ole blokeerivat mööblit, seinu ega
teisi objekte.

Juhtmeta saatja ühendamine
Ühendage tagumine vasak (rear left) ja tagumine
parem (rear right) kõlar juhtmeta vastuvõtja alla
olevate vastavate ühendpesadega.

Ühendage juhtmeta saatja kodukino WIRELESS
REAR AUDIO tagumise ühendpesaga.
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