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Garantiinõuete tingimused

Pingekaitsme ühendamine
televiisoriga/videomakiga/DVD-
mängijaga/satelliidiga/
kaablikarbiga

Garantiinõuete tingimused

Hoiatus

Hoiatus

H

H

Selle seadme telefoni funktsiooni võib
lugeda kasutuskõlbmatuks, kui
paigaldamine on valesti tehtud.

Selle seadme koaksiaalkaabli funktsiooni
võib lugeda kasutuskõlbmatuks, kui
paigaldamine on valesti tehtud.

H

H

H

H

Selleks, et taotleda ühendatud seadmete
kahjuhüvitist kõikumiste tõttu telefoniliinides,
veenduge, et seade on korrektselt ühendatud
Philipsi pingekaitsmega, mis kaitseb
telefoniliine. Veenduge, et telefoniteenuse
seadmetel on õigesti paigaldatud ja töötavad
esmased kaitseseadmed (sellised seadmed
paigaldatakse tavaliselt telefoniliini
paigaldamisel).

Kui Teil ei õnnestu ühendada
telefoni/faksi/modemi kaitset, siis ei kuulu
ühendatud seade garantii alla.

Enamikke modemi kahjustusi on võimalik
ennetada, kui Te ühendate
telefoni/faksi/modemi kaitsme hoolikalt ja
õigesti.

Pingekaitse mudelid telefonide jaoks pakuvad
maksimaalset kaitset kõikumist vastu
standardse kahejuhtmelise dial-up
telefoniteenuse puhul. Teisi
kommunikatsioonivõrke, mis kasutavad
modulaarseid pesasid, antud seade ei kaitse.

Mõnedel Philipsi pingekaitsmete mudelitel on
olemas koaksiaalkaabli kaitse. Selle asemel, et teha
ühendus oma televiisorist/videomakist/DVD-
mängijast/satelliidist/kaablikarbist otse
seinakontakti, tehke ühendus läbi kaitstud ühenduse
pingekaitsme kaudu.

Ühendage sissetulev kaabel/broadband liin
pingekaitsme koaksiaalühenduse sisendiga.

Ühendage koaksiaalkaabli üks ots
pingekaitsme koaksiaalühenduse väljundpesaga
ja teine ots seadme koaksiaalühenduse
sisendpesaga.

Selleks, et taotleda ühendatud seadmete
kahjuhüvitist kõikumiste tõttu koaksiaal-liinides,
veenduge, et seade on korrektselt ühendatud
Philipsi pingekaitsmega, mis kaitseb koaksiaal-liine.

Kui Teil ei õnnestu ühendada koaksiaalkaabli kaitset,
siis ei kuulu ühendatud seade garantii alla.
Enamikke televiisorite/videomakkide/DVD-
mängijate/satelliitide/kaablikarpide kahjustusi on
võimalik ennetada, kui Te ühendate koaksiaalkaabli
kaitsme hoolikalt ja õigesti.

1.

2.

... ALUSTAMINE
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See kasutusjuhend sisaldab olulist informatsiooni
Philipsi pingekaitsme kohta. Lugege
kasutusjuhendit hoolikalt enne, kui alustate
paigaldamist ja seadistamist.

Teie toode on disainitud ja toodetud
kõrgkvaliteetsetest materjalidest ja komponentidest,
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/EÜ
nõuetele.

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.

Hoiatus

H

H

H

H

H

Ärge kasutage seadet vihmas või niisketes
kohtades.

Ärge kasutage seadet, kui mingi vedelik on
sattunud seadme peale või sisse.

Ärge võtke seadet lahti ega proovige seda
parandada.

Ärge jätke seadet otsese päikesevalguse
kätte ega ärge asetage seda radiaatorite,
küttekehade lähedale ega asetage seda
ruumidesse, milles temperatuur võib
tõusta.

Philipsi pingekaitse nõuab ohutuse
tagamiseks ning ühendatud seadme
kaitsmiseks õigesti maandatud vooluringi.
Kui Te ei ole kindel, kas Teie kodu
vooluring on õigesti maandatud,
konsulteerige kvalifitseeritud elektrikuga.

Toote ümbertöötlemine

1. OLULINE OHUTUSINFORMATSIOON



Palju õnne Teie ostu puhul ja tere tulemast
Philipsisse!

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

Internetis on abi saadaval leheküljel
www.philips.com/support.

Teie pingekaitsmel on mõni järgmistest omadustest.
Kontrollige omaduste olemasolu pakendilt.

Annab infot
pingekaitsme staatuse kohta.

Katkestab voolu AC
vooluringist, kui tekib voolu või
võimsuse suurenemine, mis
koormab seadme kaitsme üle.

pakub maksimaalset kaitset
kõikumiste eest, mis tekivad
standardsetes kahejuhtmelistes
dial-up telefoniteenuse puhul.

pakub
maksimaalset kaitset kõikumiste
eest, mist tekivad võrgu- või
telefoniliinides.

pakub
maksimaalset kaitset kõikumiste
eest standardses koaksiaal- ja
broandband liinides.

Kaitse indikaator:

Koormuslüliti:

Telefoni/faksi/modemi kaitse:

Võrgu-/andmekaitse:

Koaksiaalkaabli kaitse:

Seadme parimad omadused
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2. TEIE PINGEKAITSE
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Antud pingekaitse on loodud kaitsma ühendatud
seadmeid elektriliste kahjustuste eest. Philips pakub
laia valikut pingekaitsmeid, et kaitsta Teie koduseid
elektriseadmeid ja arvutisüsteeme.

Sisestage voolujuhe korrektselt maandatud
vooluringi.

Ühendage voolujuhe pingekaitsmega.

Mõnedel Philipsi pingekaitsmetel on olemas
telefoni/faksi/modemi kaitse. Selle asemel, et
ühendada oma telefon/faks/modem otse
seinapistikuga, tehke ühendus läbi pingekaitsme
pesade.

Ühendage oma telefoni/faksi/modemi juhe
seinast pingekaitsme sisendpesaga.

Ühendage telefoniliini üks ots pingekaitsme
väljundpesaga ja teine ots oma
telefoni/faksi/modemi pesaga.

Kui Teil on üks telefoninumber nii telefoni kui ka
modemi jaoks, on Teil võimalik sissetulevat
telefoniliini jagada kahe väljundi vahel:

Ühendage oma telefoni/faksi/modemi seinajuhe
pingekaitsme sisendpesaga.

Ühendage telefonijuhtme üks ots pingekaitsme
väljundpesaga ja teine ots
telefoni/faksi/modemi pesaga.

See on kõrgelt arenenud kahe liini
telefoni/modemi/faksi kaitse, millega saab kahte
seadet kasutada samaaegselt.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

Pingekaitsme ühendamine

Pingekaitsme ühendamine
telefoniga/faksiga/modemiga

Hoiatus

Märkus

H

H

Ärge kasutage ühtegi pikendusjuhet,
adapterit, teist maandusjuhet ega elektrilist
ühendust oma pingekaitsmega. Vastasel
juhul katkevad kõiki Philipsi-poolsed
garantiid.

Te ei saa kasutada modemit ja telefoni
samal ajal.

IN/OUT (sisse/välja) kaitse

Lahutatud telefoniliini kaitse

Seadme telefoniliini kaitse

3. ALUSTAMINE


