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Tärkeää

Turvallisuus
Tärkeitä turvallisuusohjeita
a Lue nämä ohjeet.
b Säilytä nämä ohjeet.
c Huomioi kaikki varoitukset.
d Noudata kaikkia ohjeita.
e Puhdista vain kuivalla liinalla.
f Älä asenna lähelle lämmönlähteitä, kuten lämpöpattereita,
uuneja tai muita lämpöä tuottavia laitteita (mukaan lukien
vahvistimia).
g Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä lisälaitteita.
h Anna vain valtuutetun huoltohenkilön huoltaa laite. Huolto on
tarpeen, kun laite on vahingoittunut.
i Paristojen käyttöä koskeva VAROITUS: paristojen vuotamisesta
johtuvia vahinkoja voi estää seuraavien toimien avulla:
• Asenna paristot oikein, laitteen ja paristojen navat (+ ja -)
vastakkain.
• Käytä aina samanlaisia paristoja yhdessä (älä sekoita esimerkiksi
vanhoja ja uusia tai hiili- ja alkalipohjaisia paristoja keskenään).
• Poista paristot, jos laite on pitkään käyttämättä.

j Akkuja tai paristoja (asennettu) ei saa altistaa korkeille
lämpötiloille, esimerkiksi auringonvalolle tai tulelle.

Huomautus
Gibson Innovations vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin
2014/53/EU oleellisten vaatimusten ja tuotetta koskevien direktiivin
muiden säännösten mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on
saatavilla osoitteessa www.philips.com/support.
Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin Gibson
Innovationsin erityisesti hyväksymällä tavalla voi mitätöidä käyttäjän
valtuudet laitteen käyttämiseen.

Kierrätys

Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita
materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.
Jos tuotteeseen on merkitty roskasäiliö, jonka yli on vedetty rasti,
se tarkoittaa, että tuotetta koskee EU-direktiivi 2012/19/EY:

Älä hävitä tuotetta muun kotitalousjätteen mukana. Ota selvää
paikallisista sähkölaitteiden ja elektronisten laitteiden erillistä
keräystä koskevista säädöksistä. Hävittämällä vanhan tuotteen oikein
voit ehkäistä mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja.
Tuotteessa on akkuja tai paristoja, joita EU:n direktiivi 2013/56/EY
koskee. Niitä ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana.

Ota selvää paikallisista akkujen ja paristojen erillistä keräystä
koskevista säädöksistä. Hävittämällä akut tai paristot oikein voit
ehkäistä mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja.
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.
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Kylpyhuoneradio

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

Johdanto
Tällä laitteella voit:
•
tarkistaa ajan
•
kuunnella FM/AM-radiota.

Toimituksen sisältö
Tarkista pakkauksen sisältö:
•
Päälaite
•
Käyttöopas

Päälaitteen yleiskuvaus 1
a
•
•
•
•
•
•

/VOL
Radion avaaminen/sulkeminen.
Äänenvoimakkuuden säätäminen.
Radioasemien automaattinen haku ja tallennus.
Edelliseen/seuraavaan radioasemaan virittäminen.
Edellisen/seuraavan radioaseman valitseminen.
Tuntien/minuuttien säätäminen.

b TIMER/BAND
• Ajan määrittäminen.
• Ajastimen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä.
• FM- tai MW-taajuuden valitseminen.
c TUNE/PRESET
• Radioaseman virittäminen.
• Radioasemien ohjelmoiminen pikavalintaan
d Antenni
• Radiovastaanoton parantaminen.
e Näyttö
• Aika/radiotietojen näyttäminen.
f +/• Edellisen/seuraavan radioaseman valitseminen.
• Tuntien/minuuttien säätäminen.
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Aloittaminen

Noudata aina tämän luvun ohjeita järjestyksessä.

Pariston asettaminen 2
Varoitus
•• Räjähdysvaara! Älä altista paristoja lämmölle, auringonvalolle tai tulelle.
Älä hävitä paristoja polttamalla.

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

•• Paristot ovat ongelmajätettä: toimita käytetyt paristot keräyspisteeseen.

1
2
3

Avaa paristolokero.
Aseta paikalleen 3 AA-paristoa (lisävaruste) navat (+/-) merkkien
suuntaisesti.
Sulje paristolokero.

Sijoittaminen 3
Voit asettaa laitteen tasaiselle alustalle tai ripustaa sen kylpyhuoneeseen
hihnan avulla.
Vihje
•• Hihnan voi irrottaa.

Aseta aika
1
2

Sulje radio painamalla -painiketta.
Pidä alhaalla TIMER/BAND-painiketta.
»» Tunnit alkavat vilkkua.

3
4
5
6

Määritä tunnit +/--painikkeella.
Vahvista painamalla TIMER/BAND-painiketta.
»» Minuutit alkavat vilkkua.
Määritä minuutit +/--painikkeella.
Vahvista painamalla TIMER/BAND-painiketta.

Käynnistäminen
1

4

Avaa radio painamalla

-painiketta.

Radion kuunteleminen

FM/MW-taajuuden valitseminen.
1
2

Avaa radio painamalla -painiketta.
Vaihtele FM- ja MW-taajuuksien välillä pitämällä alhaalla
TIMER/BAND-painiketta.

Radioaseman virittäminen
1
2
3
4

Avaa radio painamalla -painiketta.
Aloita virittäminen TUNE/PRESET-painikkeella.
»» [FM] tai [MW] alkaa vilkkua.
Viritä radioasema kiertämällä -säädintä myötä- tai vastapäivään.
Vahvista painamalla uudelleen TUNE/PRESET-painiketta.

Radioasemien automaattinen ohjelmointi
Huomautus
•• Voit ohjelmoida enintään 20 FM- ja 20 MW-radioaseman pikavalintaa.

1
2

Avaa radio painamalla -painiketta.
Paina -painiketta 2 sekunnin ajan.
»» Kaikki käytettävissä olevat asemat ohjelmoidaan aaltoalueen
vastaanottovoimakkuuden mukaiseen järjestykseen.
»» Ensimmäinen ohjelmoitu radioasema alkaa kuulua automaattisesti.

Radioasemien ohjelmointi manuaalisesti
Huomautus
•• Voit ohjelmoida enintään 20 FM- ja 20 MW-radioaseman pikavalintaa.

1
2
3
4
5
6

Avaa radio painamalla -painiketta.
Radioaseman virittäminen.
Pidä alhaalla TUNE/PRESET-painiketta.
»» Numero alkaa vilkkua.
Valitse pikavalintanumero kiertämällä -säädintä myötä- tai
vastapäivään.
Vahvista painamalla TUNE/PRESET-painiketta.
Ohjelmoi lisää asemia toistamalla vaiheet 2-5.

Vihje
•• Voit korvata ohjelmoidun aseman ohjelmoimalla toisen aseman sen
paikalle.

Pikavalinta-aseman valitseminen
1
2

Avaa radio painamalla -painiketta.
Valitse radioasema painamalla +/--painiketta.

Uniajastimen määrittäminen
Voit määrittää kelloradion sammumaan automaattisesti tietyn ajan kuluttua.
1 Valitse aika minuutteina painamalla toistuvasti TIMER/BANDpainiketta.
»» Laite sammuu automaattisesti määritetyn ajan kuluttua.
Uniajastimen poistaminen käytöstä:
1 Paina toistuvasti TIMER/BAND-painiketta, kunnes näytössä
näkyy [OFF] (ei)tai paina -painiketta.
»»
näkyy, kun herätys on käytössä, ja häviää, kun herätys ei ole
käytössä.

5

Tuotetiedot
Huomautus

•• Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
Viritin

Viritysalue

FM: 87,5–108 MHz
MW: 531–1602 kHz

Virityskaavio

50 kHz (FM), 9 kHz (MW)

Pikavalintojen määrä

FM: 20
MW: 20

Yleistä
Virtalähde

3 AA-paristoa

Enimmäislähtöteho

300 mW

Virrankulutus käytössä

100 mW

Mitat
- Päälaite (K x L x S)

155 x 89 x 62 mm

Paino
- Pakkauksen kanssa
- Päälaite

0,41 kg
250 g
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Vianmääritys
Vakava varoitus

•• Älä koskaan avaa laitteen runkoa.
Älä yritä korjata järjestelmää 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
•• Varmista, että paristo on oikein paikallaan.
•• Vaihda tyhjentynyt paristo.
Ajastin ei toimi
•• Määritä kello oikein.
•• Ota ajastin käyttöön.
Ääntä ei kuulu
•• Säädä äänenvoimakkuutta.
Kellon/ajastimen asetukset hävinneet
•• Vaihda tyhjentynyt paristo.
•• Aseta kello/ajastin uudelleen.
Laite ei vastaa
•• Poista paristot ja käynnistä laite uudelleen.
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