
Käyttöopas

Aina apuna
Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa
www.philips.com/support

AE2800
Kysy 

Philipsiltä





1FI

Sisällysluettelo
1 Tärkeää 2

Turvallisuus 2
Huomautus 2

2 Kannettava radio 4
Pakkauksen sisältö 4
Johdanto 4
Päälaitteen yleiskuvaus 5

3 Aloitus 7
Paristojen asentaminen  7
Virran kytkeminen  7
Kellonajan asettaminen 7
Käynnistäminen 8

4 Radion kuunteleminen 9
FM-/MW-/LW-taajuuden valitseminen 9
Radioaseman virittäminen 9
Radioasemien automaattinen ohjelmointi 9
Radioasemien ohjelmointi manuaalisesti 9
Esiasetetun aseman valitseminen 9

5 Muut toiminnot 10
Keittiöajastimen asettaminen (näyttää 

jäljellä olevan ajan) 10
Äänen toisto ulkoisesta laitteesta 10
Äänenvoimakkuuden säätäminen 10

6 Tuotetiedot 11

7 Vianmääritys 12



2 FI

1 Tärkeää

Turvallisuus
• Lue nämä ohjeet.
• Huomioi varoitukset.
• Noudata kaikkia ohjeita.
• Älä käytä laitetta veden lähellä.
• Älä asenna lähelle lämmönlähteitä, 

kuten lämpöpattereita, uuneja tai muita 
lämpöä tuottavia laitteita (mukaan lukien 
vahvistimia). 

• Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä 
lisälaitteita.

• 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.

• Paristojen käytön VAROITUS – Paristojen 
vuotamisesta johtuvia vahinkoja voi estää 
toimimalla seuraavilla tavoilla: 
• Asenna paristot oikein, laitteen ja 

paristojen navat (+ ja -) vastakkain. 
• Älä sekoita vanhoja ja uusia tai hiili- ja 

alkalipohjaisia paristoja keskenään.
• Poista paristot, jos laite on pitkään 

käyttämättä.
• Akkuja tai paristoja (asennettu) ei saa 

altistaa korkeille lämpötiloille, esimerkiksi 
auringonvalolle tai tulelle.

• Laitteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita 
nesteitä. 

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

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

Euroopan unionia koskeva ilmoitus

 
Woox Innovations vakuuttaa täten, että tämä 
tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten 
vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden 
ehtojen mukainen. 

 
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 
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.
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Laiteluokan II symboli

 
Tämä symboli osoittaa, että laitteessa on 
kaksinkertainen eristysjärjestelmä.

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.

Huomautus

 • Tyyppikilpi on laitteen takaosassa.
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2 Kannettava 
radio

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

Pakkauksen sisältö
Tarkista pakkauksen sisältö:
• Päälaite
• Verkkolaite
• Käyttöopas

Johdanto
Tällä laitteella voit:
• tarkistaa ajan,
• kuunnella FM-/MW-/LW-radioasemia,
• asettaa ajastuksen ja
• toistaa ääntä ulkoisesta laitteesta.• 



5FI

Päälaitteen yleiskuvaus

 
a 

• Radion käynnistäminen tai asettaminen 
valmiustilaan.

b SRC
• Lähteen valitseminen: FM-/MW-/LW-

RADIO tai AUDIO IN.

c SCAN/PROG

b

c

e
f

g

h

i

a

d

k

l

j

• Radioasemien ohjelmoiminen 
pikavalintaan 

• Radioasemien automaattinen haku ja 
tallennus. 

• Kellonajan asettaminen valmiustilassa.

d 1–5+
• Esiasetetun radioaseman 

määrittäminen tai valitseminen. 

e TIMER
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• Keittiöajastimen määrittäminen.

f - VOL +
• Säädä äänenvoimakkuutta. 

g Viritysnuppi
• Radioaseman virittäminen. 
• Tuntien/minuuttien asettaminen

h Näyttö
• Aika-/radiotietojen näyttäminen.

i AUDIO IN
• Tuloliitäntä ulkoista äänentoistolaitetta 

varten.

j Paristolokero

k AC 5 V ~ 1 A
• Tuotteen mukana toimitetun 

verkkolaitteen liitäntä.

l Antenni
• Radiovastaanoton parantaminen. 
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3 Aloitus
Varoitus

 • Ohjeesta poikkeavien säädinten tai säätöjen käyttäminen 
toimenpiteisiin saattaa aiheuttaa vaarallisen altistumisen 
säteilylle tai heikentää käyttöturvallisuutta.

Noudata aina tämän luvun ohjeita järjestyksessä.

Paristojen asentaminen 
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 Avaa paristolokero.
2 Aseta neljä 1,5 V R14/UM2/C -paristoa 

(lisävaruste) lokeroon kuvan mukaisesti 
oikein päin (+/-).

3 Sulje paristolokero.

  

Vihje

 • Kun päälaite toimii paristoilla, taustavalo syttyy 5 
sekunniksi jokaisen toiminnon jälkeen.

Virran kytkeminen 
Varoitus

 • Tuotteen vahingoittumisen vaara! Varmista, että 
virtalähteen jännite vastaa laitteen takapaneeliin tai 
pohjaan merkittyä jännitettä.

 • Sähköiskun vaara. Irrota virtajohto aina tarttumalla 
pistokkeeseen ja vetämällä se pistorasiasta. Älä vedä 
johdosta.

Liitä virtajohto 
• pääyksikön AC 5 V ~ 1 A -liitäntään.
• pistorasiaan.

  
Kellonajan asettaminen

1 Kun laite on valmiustilassa, paina 
SCAN/PROG-painiketta 2 sekuntia.
 » [24H] tai [12H] alkaa vilkkua.

2 Valitse ajan esitysmuoto kääntämällä 
viritysnuppia.

3 Vahvista painamalla viritysnuppia.
 » Tunnit alkavat vilkkua. 

4 Aseta tunnit kääntämällä viritysnuppia.
5 Vahvista painamalla viritysnuppia.

 » Minuutit alkavat vilkkua.



8 FI

6 Aseta minuutit kääntämällä viritysnuppia.
7 Vahvista painamalla viritysnuppia.

Käynnistäminen
Avaa radio painamalla  -painiketta.
 » Radio siirtyy viimeksi valittuun lähteeseen.

• Siirrä radio valmiustilaan painamalla  
-painiketta uudelleen.

 » Kello näkyy paneelissa (jos se on 
määritetty).
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4 Radion 
kuunteleminen

FM-/MW-/LW-taajuuden 
valitseminen

1 Avaa radio painamalla  -painiketta.
2 Valitse FM-, MW- tai LW-aaltoalue 

painamalla SRC-painiketta. 

Radioaseman virittäminen
Radioaseman virittäminen:
Käännä FM-/MW-/LW-tilassa viritysnuppia 
nopeasti. 
 » Radio virittää automaattisesti aseman, joka 

kuuluu hyvin.
Radioaseman etsiminen itse:
Käännä FM-/MW-/LW-tilassa viritysnuppia, 
kunnes löydät haluamasi radioaseman.

Radioasemien automaattinen 
ohjelmointi

Huomautus

 • Voit ohjelmoida enintään 10 esiasetettua FM-
radioasemaa, 10 esiasetettua MW-radioasemaa ja 10 
esiasetettua LW-radioasemaa.

1 Avaa radio painamalla  -painiketta. 
2 Kun laite on FM-/MW-/LW-tilassa, paina 

SCAN/PROG-painiketta 2 sekuntia.
 » Kaikki käytettävissä olevat asemat 

ohjelmoidaan aaltoalueen 
vastaanottovoimakkuuden mukaiseen 
järjestykseen.

 » Ensimmäinen ohjelmoitu radioasema 
alkaa kuulua automaattisesti.

Radioasemien ohjelmointi 
manuaalisesti

Huomautus

 • Voit ohjelmoida enintään 10 esiasetettua FM-
radioasemaa, 10 esiasetettua MW-radioasemaa ja 10 
esiasetettua LW-radioasemaa.

1 Avaa radio painamalla  -painiketta.
2 Viritä radioasema kääntämällä FM-/MW-/

LW-tilassa viritysnuppia. 
3 Paina SCAN/PROG. 

 » Esiasetetun aseman numero vilkkuu.

4 Valitse esiasetuksen numero viritysnupilla.
5 Vahvista valinta painamalla nuppia. 
6 Ohjelmoi lisää asemia toistamalla vaiheet 

2-5.

Vihje

 • Voit korvata ohjelmoidun aseman ohjelmoimalla toisen 
aseman sen paikalle.

Esiasetetun aseman 
valitseminen

1 Avaa radio painamalla  -painiketta.
2 Valitse esiasetettu asema painamalla FM-/

MW-/LW-tilassa numeropainikkeita 1–5+.

Vihje

 • Jos haluat valita esiasetetun aseman 6–10, paina ensin 
numeropainiketta 5+ ja sen jälkeen toista vastaavaa 
numeropainiketta (jos esimerkiksi haluat valita numeron 
6, paina ensin numeropainiketta 5+ ja sen jälkeen 
numeropainiketta 1).
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5 Muut toiminnot

Keittiöajastimen asettaminen 
(näyttää jäljellä olevan ajan)
Voit määrittää ajan, jonka jälkeen radio hälyttää.

Huomautus

 • Ennen hälytyksen asettamista määritä kelloon 
senhetkinen kellonaika.

1 Paina TIMER-painiketta.
 » Tunnit alkavat vilkkua.

2 Aseta tunnit kääntämällä viritysnuppia. 
3 Vahvista painamalla viritysnuppia.

 » Minuutit alkavat vilkkua.

4 Aseta minuutit kääntämällä viritysnuppia. 
5 Vahvista painamalla viritysnuppia.

 » Kun aika on kulunut, summeri soi ja 
kuvake  vilkkuu.

Keittiöajastimen pysäyttäminen
Sammuta summeri painamalla TIMER-painiketta.
 » Radio siirtyy viimeksi valitulle radioasemalle 

ja kuvake  lakkaa vilkkumasta.
Keittiöajastimen nollaaminen
Paina TIMER-painiketta 3 sekuntia.

 » Kuvake  katoaa näyttöpaneelista.

Äänen toisto ulkoisesta 
laitteesta
Voit kuunnella tällä radiolla ääntä ulkoisesta 
laitteesta.
1 Liitä äänikaapeli:

• radion AUDIO IN -liitäntään
• ulkoisen laitteen kuulokeliitäntään.

2 Avaa radio painamalla  -painiketta.

3 Valitse AUDIO IN -tila painamalla SRC-
painiketta toistuvasti.

4 Toista ulkoisesta äänentoistolaitteesta 
(katso lisätietoja laitteen käyttöoppaasta).

Äänenvoimakkuuden 
säätäminen
Voit lisätä tai vähentää äänenvoimakkuutta 
toiston aikana +/- -painikkeilla.
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6 Tuotetiedot
Huomautus

 • Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Viritin

Viritysalue FM: 87,5–108 MHz
MW: 531–1602 kHz 
LW: 153–279 kHz

Virityskaavio 50 kHz (FM), 9 kHz (MW), 
3 kHz (LW)

Pikavalintojen 
määrä

FM: 10 
MW: 10
LW: 10

Harmoninen 
kokonaishäiriö

<3 %

Yleistä

Verkkovirta Malli: EML412511VD
Tulo: 220–240 V~, 
50/60 Hz 20 mA
Lähtö: AC 5 V, 1 A

Paristot 4 x C-paristo
Enimmäislähtöteho 1,2 W
Virrankulutus käytössä 5 W
AUDIO IN 650 mV RMS
Mitat
 - Päälaite (L x K x S) 242,3 x 161 x 72,3 

mm
Paino
 - Pakkauksen kanssa
 - Päälaite

1,4 kg
0,77 kg
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7 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 
Philipsiin, varmista, että laite on lähellä ja malli- ja 
sarjanumero ovat saatavilla.

Laitteessa ei ole virtaa
• Varmista, että virtajohto on liitetty kunnolla.
• Varmista, että virtalähde on toimiva.
• Varmista, että paristot on oikein asennettu.

Ääntä ei kuulu
 • Säädä äänenvoimakkuutta.

Kellon/ajastimen asetukset hävinneet
 • Vaihda paristo.
 • On tapahtunut sähkökatkos tai virtapistoke 

on irrotettu. 
 • Aseta kello/ajastin uudelleen.

Laite ei vastaa
 • Poista paristot ja käynnistä laite uudelleen. 
 • Irrota pistoke ja aseta se takaisin. Käynnistä 

sen jälkeen laite uudelleen.
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