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... ALUSTAMINE

Tingimused kahjunõudeks

Vooluvõrgu kaitsme ühendamine
televiisori/videomaki/DVD
kaabliboksiga

Tingimused kahjunõudeks
Ettevaatust

Ettevaatust

H

H

Selle toote telefoni funktsioon võib
muutuda mittefunktsioneerivaks, kui seda
ei installeerita korrektselt.

Selle toote koksiaalfunktsioon võib
muutuda mittefunktsioneerivaks, kui seda
ei installeerita korrektselt.

H

H

H

H

H

H

Selleks, et teha kahjunõuet ühendatud seadme
garantii alusel telefoniteenuse liini kõikumise
tõttu, kontrollige, et seade oleks korralikult
ühendatud Philipsi vooluvõrgu kaitsmega, mis
pakub telefoniliini kaitset. Samuti kontrollige, et
telefoniteenuse seadmel oleks korralikult
paigaldatud ja töökorras esmane kaitse teenus
sisendi juures (lisatakse tavaliselt telefoniliini
paigalduse ajal).

Kui teil ei õnnestu telefoni/faksi/modemi
kaitsme ühendamine, ei kuulu ühenduses olev
seade garantii alla.

Enamikke modemi kahjustusi saab ennetada,
kui ühendate telefoni/faksi/modemi kaitsme
hoolikalt ning korralikult.

Telefoni kaitsmega vooluvõrgu kaitsme mudelid
on disainitud selleks, et pakkuda maksimaalset
kaitset standardse kahe juhtmega dial-up
telefoniteenuse voolu kõikumise vastu. Teised
kommunikatsioonivõrgud, mis kasutavad
modulaarseid pesasid, ei pruugi olla selle
seadmega kaitstud.

Osadel Philipsi vooluvõrgukaitsetel on
koksiaalkaabli voolukaitse. Selle asemel, et
ühendada televiisori/videomaki/sateliidi kaabliboks
seinapistikusse, looge ühendus hoopis läbi
vooluvõrgu kaitsme kaitstud koksiaalse ühenduse.

Ühendage oma sisse tulev kaabel/lairibaliin
koksiaalühenduse sisendisse vooluvõrgu
kaitsmel.

Ühendage üks koksiaalkaabli ots
koksiaalühenduse väljundisse vooluvõrgu
kaitsmel ja teine ots seadme koksiaalkaabli
sisendi ühendusse.

Selleks, et teha kahjunõuet ühendatud seadme
garantii alusel koksiaalkaabli liini katkemise
tõttu, kontrollige, et seade oleks korralikult
ühendatud Philipsi vooluvõrgu kaitsmega, mis
pakub koksiaalliini kaitset.

Kui teil ei õnnestu koksiaalliini kaitsme
ühendamine, ei kuulu ühenduses olev seade
garantii alla. Enamikke  televiisorite/
videomakkide/DVD mängijate/
satelliitide/kaablibokside kahjustusi saab
ennetada, kui ühendate koksiaalkaabli kaitsme
hoolikalt ja korrektselt.

1.

2.

See kasutusjuhend sisaldab olulist informatsiooni
Philipsi vooluvõrgu kaitsme kohta. Lugege seda
hoolikalt enne seadme paigaldamist ja
installeerimist.

Teie toode on disainitud ja toodetud
kõrgkvaliteetsetest materjalidest ja osadest, mida
saab ümber töödelda ja taaskasutada. Kui näete
tootel läbi kriipsutatud prügikasti sümbolit,
tähendab see, et toode on vastavauses Euroopa
Direktiiviga 2002/96/EC.

Ärge kunagi visake toodet ära tavalise olmeprügiga.
Palun uurige kohalikke reegleid eraldi elektriliste ja
elektrooniliste toodete kogumispunktidest. Toote
korrektne ära viskamine aitab ennetada
potentsiaalselt negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja
inimtervisele.

Hoiatus

H

H

H

H

H

Ärge kasutage oma vooluvõrgu kaitset
vihma või märgade kohtade läheduses.

Ärge kasutage oma vooluvõrgu kaitset, kui
ükskõik milline vedelik on läinud selle
peale või sisse.

Ärge lammutage osadeks ega parandage
seadet.

Kaitske oma vooluvõrgu kaitset otsese
päikesevalguse eest, ega ärge asetage seda
seinte või ruumi küttekehade lähedusse
ega paigutage seda ka suletud ruumi, kus
temperatuur võib tõusta.

Philipsi vooluvõrgu kaitse vajab korralikult
maandatud vooluvõrku, et töötada ohutult
ning kaitsta ühenduses olevaid seadmeid.
Kui te pole kindel, kas kodune vooluvõrk
on maandatud, konsulteerige
kvalifitseeritud elektrikuga.

Toote ümbertöötlemine
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2. TEIE VOOLUVÕRGU KAITSE

Õnnitleme Teid ostu puhul ja tere tulemast
Philipsisse!

Saamaks täit tuge, mida Philips pakub, registreerige
oma toode www.philips.com/welcome.

Saamaks abi veebist, minge lehele
www.philips.com/support.

Vooluvõrgu kaitse on varustatud osade alljärgnevate
funktsioonidega. Kontrollige nende omaduste
olemasolu pakendilt.

annab märku vooluvõrgu kaitse
töötamisest.

katkestab ühenduse
vooluvõrguga, kui elektri või
vooluvõrk ületab toote
kaitsmete takistuse.

pakub maksimaalset kaitset
vooluvõrgu pinge kõikumiste
vastu  standardse kahe
juhtmega dial-up teenusele.

arvutivõrgu või
telefonikaablitele.

pakub maksimaalset kaitset
vooluvõrgu pinge kõikumiste
vastu standardsete koaksiaal-
ja lairiba kaablitele.

Kaitse indikaator:

Vooluvõrgu ülekoormuse
kaitse:

Telefoni/faksi/modemi kaitse:

Arvutivõrgu kaitse:

Koaksiaalkaabli kaitse:

pakub maksimaalset kaitset

Toote omadused

Vooluvõrgu kaitse on loodud selleks, et kaitsta
ühenduses olevaid seadmeid elektriliste kahjustuste
eest. Philips pakub laia valikut vooluvõrgu
kaitsmeid, et kaitsta teie kodust elektroonikat ja
arvutisüsteeme.

Ühendage pistik korralikult maandatud
pistikupesaga.

Ühendage komponent voolujuhe vooluvõrgu
kaitsmesse.

Osad Philipsi vooluvõrgu kaitsme mudelid on
telefoni/faksi/modemi voolu kaitsmega. Selle
asemel, et teha otseühendus telefoni/faksi/modemi
ja seinapistiku vahel, ühendage sinna vahele
vooluvõrgu kaitse.

Ühendage oma telefoni/faksi/modemi liin
seinapistikust vooluvõrgukaitsme
sisendpesasse (IN).

Ühendage üks telefoni kaabli ots vooluvõrgu
kaitsme väljundpesasse (OUT) ja teine ots
telefoni/faksi/modemi seadme pesasse.

Kui teil on üks telefoninumber nii modemi kui ka
telefoni jaoks, saate jagada sissetuleva telefoniliini
kaheks väljundiks:

Ühendage oma telefoni/faksi/modemi liin
seinapistikust vooluvõrgu kaitsme
sisendpesaga (IN).

Ühendage üks telefonikaabli ots vooluvõrgu
kaitse väljundpesaga (OUT) ja teine ots
telefoni/faksi/modemi seadme pesaga.

See on keerukam kahe liiniga telefoni/modemi/faksi
kaitse, millega saab ühendada üheaegselt kaks
seadet.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

Vooluvõrgu kaitsme ühendamine

Vooluvõrgu kaitsme ühendamine
telefoni/faksi/modemiga

Hoiatus

Märkus

H

H

Ärge kasutage pikendusjuhtmeid,
adaptereid, teisi maandavaid juhtmeid või
elektrilisi ühendusi vooluvõrgu kaitsmega.
Sedasi toimimine muudab kõik Philipsi
garantiid kehtetuks.

Ärge kasutage modemit ja telefoni samal
ajal.

IN/OUT telefoni kaitse

Jagatud telefoni liini kaitse

Mitme seadme telefoniliini kaitse
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