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Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen!
Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa
www.philips.com/support.
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Turvallisuus

Tärkeitä turvallisuusohjeita
a

Lue nämä ohjeet.

b

Säilytä nämä ohjeet.

c

Huomioi varoitukset.

d

Noudata kaikkia ohjeita.

e

Älä käytä laitetta veden lähellä.

f

Puhdista vain kuivalla liinalla.

g

Älä asenna lähelle lämmönlähteitä, kuten lämpöpattereita,
uuneja tai muita lämpöä tuottavia laitteita (mukaan lukien
vahvistimia).

h

Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä lisälaitteita.

i

Anna vain valtuutetun huoltohenkilön huoltaa laite. Huolto
on tarpeen, kun laite on vahingoittunut, esimerkiksi jos
laitteen sisään on päässyt nestettä tai vieraita esineitä, laite on
kastunut, ei toimi normaalisti tai on pudonnut.

j

Paristojen käytön VAROITUS – Paristojen vuotamisesta
johtuvia vahinkoja voi estää toimimalla seuraavilla tavoilla:
• Asenna paristot oikein, laitteen ja paristojen navat (+ ja -)
vastakkain.

2

FI

•
•

Älä sekoita vanhoja ja uusia tai hiili- ja alkalipohjaisia
paristoja keskenään.
Poista paristot, jos laite on pitkään käyttämättä.

k

Laitteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä.

l

Älä aseta laitteen päälle mitään sitä mahdollisesti
vahingoittavia esineitä, kuten nestettä sisältäviä esineitä tai
kynttilöitä.

Kuunteluturvallisuudesta
Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella.
• Kuulokkeiden käyttäminen pitkään kovalla
äänenvoimakkuudella saattaa vahingoittaa kuuloa. Tämä
tuote saattaa tuottaa kovia ääniä, jotka voivat jopa alle
minuutissa aiheuttaa ihmiselle pysyviä kuulovaurioita. Suuret
äänenvoimakkuudet on tarkoitettu henkilöille, joiden kuulo on
jo heikentynyt.
• Ääni saattaa olla harhaanjohtava. Ajan mittaan kuulo mukautuu
korkeisiinkin äänenvoimakkuuksiin. Pitkäkestoisen kuuntelun
jälkeen normaalilta kuulostava äänenvoimakkuus saattaa olla liian
voimakas ja kuulolle vahingollinen. Voit estää tämän asettamalla
äänenvoimakkuuden turvalliselle tasolle ennen kuuntelua ja pitää
sen tällä tasolla.
Turvallisen äänenvoimakkuuden asettaminen:
• Aseta äänenvoimakkuuden säädin alimmalle tasolle.
• Lisää äänenvoimakkuutta vähitellen, kunnes kuulet äänen
selkeästi ja häiriöittä.
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Kuuntele kohtuullisia aikoja:
• Pitkäaikainen kuunteleminen tavallisella, ”turvallisellakin”
äänenvoimakkuudella saattaa vahingoittaa kuuloa.
• Käytä laitteita oikein ja pidä riittävästi taukoja.
Noudata kuulokkeiden käytössä seuraavia ohjeita.
• Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella kohtuullisia aikoja.
• Älä lisää äänenvoimakkuutta kuulosi totuttua nykyiseen ääneen.
• Älä lisää äänenvoimakkuutta niin suureksi, ettet kuule, mitä
ympärilläsi tapahtuu.
• Lopeta tai keskeytä kuunteleminen vaarallisissa tilanteissa. Älä
käytä kuulokkeita ajaessasi moottoriajoneuvolla tai polkupyörällä
tai käyttäessäsi skeittilautaa, sillä se saattaa vaarantaa liikenteen ja
on monissa paikoissa laitonta.
Huomautus

•• Tyyppikilpi on laitteen takaosassa.

2

Aloitus

Noudata aina tämän luvun ohjeita järjestyksessä.
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Paristojen asentaminen
Varoitus

•• Räjähdysvaara! Älä altista paristoja lämmölle, auringonvalolle tai tulelle.
Älä hävitä paristoja polttamalla.

•• Tuotteen vahingoittumisen vaara! Poista paristot, kun laitetta ei
käytetä pitkään aikaan.

•• Paristot ovat ongelmajätettä: toimita käytetyt paristot
keräyspisteeseen.

1
2
3

Avaa paristolokero.
Aseta paikalleen 2 AA-, R06- tai UM3-alkaliparistoa (lisävaruste)
navat (+/-) merkkien suuntaisesti.
Sulje paristolokero.

Virta kytketty
Paina

•

-painiketta.
Siirrä laite valmiustilaan painamalla

-painiketta uudelleen.

Kellonajan asettaminen
1
2
3

Pidä valmiustilassa SET TIME-painiketta painettuna.
• Älä vapauta painiketta, ennen kuin kellon määritys on
valmis.
Aseta tunnit painamalla HOUR-painiketta toistuvasti tai
pitämällä sitä painettuna.
Aseta minuutit -painikkeella painamalla MIN-painiketta
toistuvasti tai pitämällä sitä painettuna.
FI
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Vapauta SET TIME-painike.
»» Määritetty kello tulee näkyviin.

Kuulokkeilla kuunteleminen

Liitä kuulokkeet laitteen

4

-liitäntään.

Radion kuunteleminen
Huomautus

•• Voit parantaa vastaanottoa vetämällä antennin kokonaan ulos ja
säätämällä sen asentoa.

1
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Valitse taajuus FM- tai MW-painikkeella.
Viritä kohderadioasema kiertämällä TUNING-pyörää.
Lisää tai vähennä äänenvoimakkuutta
-pyörällä.

Ajastimen käyttö

Voit määrittää laitteen katkaisemaan virran automaattisesti tiettynä
aikana.
1 Pidä valmiustilassa SET TIMER-painiketta painettuna.
• Älä vapauta painiketta, ennen kuin ajastimen määritys on
valmis.
2 Aseta tunnit painamalla HOUR-painiketta toistuvasti tai
pitämällä sitä painettuna.
3 Aseta minuutit -painikkeella painamalla MIN-painiketta
toistuvasti tai pitämällä sitä painettuna.
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Vapauta SET TIMER-painike.
• Voit poistaa ajastimen käytöstä painamalla SET TIMERpainiketta.
• Voit ottaa ajastimen uudelleen käyttöön painamalla SET
TIMER-painiketta uudelleen.

Säädä näytön kirkkautta.

Paina LIGHT-painiketta.
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Vianmääritys
Vakava varoitus

•• Älä koskaan avaa laitteen koteloa.
Älä yritä korjata tuotetta itse, jotta takuu ei mitätöidy.
Jos laitteen käytössä ilmenee ongelmia, tarkista seuraavat
seikat, ennen kuin soitat huoltoon. Jos ongelma ei ratkea, siirry
Philipsin sivustoon www.philips.com/support. Kun otat yhteyttä
kuluttajapalvelukeskukseen, varmista, että laite on lähettyvillä ja malli- ja
sarjanumerot ovat saatavilla.
Laitteessa ei ole virtaa
• Paristot on asetettu väärin. Aseta paristot oikein päin
paristolokeron merkintöjen mukaan.
• Paristoissa ei ole enää virtaa. Vaihda ne uusiin.
Ääntä ei kuulu
• Säädä äänenvoimakkuutta.
• Irrota kuulokkeet yksiköstä.
FI
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Huono radion kuuluvuus
• Voit parantaa FM-vastaanottoa vetämällä antennin kokonaan
ulos ja säätämällä sen asentoa.
• Laite käyttää sisäistä antennia MW-vastaanotossa. Etsi paras
mahdollinen vastaanottotaajuus laitteen sijaintia vaihtamalla.
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Huomautus

Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin Gibson
Innovationsin erityisesti hyväksymällä tavalla voi mitätöidä käyttäjän
valtuudet laitteen käyttämiseen.

Vaatimustenmukaisuus
Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien
vaatimusten mukainen.

Ympäristöstä huolehtiminen
Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty
laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja
käyttää uudelleen.
Tuotteeseen kiinnitetty yliviivatun roskakorin kuva tarkoittaa,
että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.
Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden
keräysjärjestelmään.
Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita
talousjätteiden mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen
8
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auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia
haittavaikutuksia.
Tuotteessa on akkuja tai paristoja, joita EU:n direktiivi 2006/66/
EY koskee. Niitä ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen
mukana.Tutustu paikalliseen akkujen ja paristojen keräysjärjestelmään.
Hävittämällä tuotteet oikein ehkäiset ympäristö- ja henkilöhaittoja.
Ympäristötietoja
Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen,
että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin
(laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit,
suojamuoviarkki).
Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää
uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut
yritys. Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja
käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.

Tekijänoikeus
2015 © Gibson Innovations Limited. Kaikki oikeudet pidätetään.
Philips ja Philipsin kilpisymboli ovat Koninklijke Philips N.V:n
rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja Gibson Innovations Limited käyttää
niitä Koninklijke Philips N.V:n myöntämällä lisenssillä.
Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Gibson
pidättää oikeuden muuttaa tuotteita koska tahansa ilman velvollisuutta
muuttaa aiempia varusteita vastaavasti.
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