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Suomi
MUKANA TOIMITETTUJA VARUSTEITA

– 1 X AC 7.5 V adapteri
(Verkkojännite: 220-230V ~ 50Hz 30mA, Lähtö: 7.5V

250mA)

YLÄ- JA ETUPANEELIT (Ks 1)
1 REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL
– kytkee hälytyksen pois päältä 9 minuutin ajaksi
– muuttaa näytön kirkkauden
– pysäyttää SLEEP-toiminnon
2 DISPLAY – esittää kello/ herätysajat ja laitteen tilan
3 ALARM RESET / SLEEP
– pysäyttää aktiivisen hälytyksen 24 tunnin ajaksi
– aktiverar insomningsläge
– näyttää/ säätää/ katkaisee uniajastintoiminnon.
4 ALARM – kytkee päälle/pois päältä summeritilan
– näyttää ajan
5 RADIO ON/OFF
– kytkee/katkaisee virran radioon; esittää radiotaajuuden
– katkaisee uniajastintoiminnon.
6 ALARM – kytkee päälle/pois päältä summeritilan
– näyttää ajan
7 RESET – paina jos laite / näyttö ei vastaa yhdenkään painikkeen käyttöön.

IFU_AJ100_eur_FIN

2006.11.10

13:58

Page 5

VASEN- JA OIKEAPANEELIT (Ks 1)
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TUNING +/- – virittää radioasemat
Sian saparo - parantaa FM radion kuuluvuutta
DC 7.5V
– AC/DC 7.5 V voimalähteen liitin
SET AL / PRESET 1 – asettaa AL ajan
– tallentaa, palauttaa ja näyttää aseman 1
SET AL / PRESET 2 – asettaa AL ajan
– tallentaa, palauttaa ja näyttää aseman 2
MINUTE + / PRESET 3 – säätää minuutit kellonaikaa ja hälytysaikoja varten
– tallentaa, palauttaa ja näyttää aseman 3
SET TIME / PRESET 4 – asettaa kellonajan
– tallentaa, palauttaa ja näyttää aseman 4
HOUR + / PRESET 5 – säätää tunnit kellonaikaa ja hälytysaikoja varten
– tallentaa, palauttaa ja näyttää aseman 5
VOLUME – säätää äänentason

VAIHTOVIRTASYÖTTÖ
Verkkovirtasovitin
1 Liitä verkkovirtasovitin laitteen tasavirtaliittimeen ja verkkovirtaan.
Hyödyllisiä vinkkejä: Käytä vain laitteen mukana toimitettua sovitinta laitteen
vahingoittumisen ehkäisemiseksi!
Tämä tyyppilaatta sijaitsee laitteen pohjassa.
Sekä mallinumero että valmistusnumero sijaitsevat laitteen pohjassa.
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OMATEHOINEN VARMISTUS
Omatehoinen varmistustoiminta mahdollistaa päivä-, herätys- ja kelloaika-asetusten tallentamisen kätevästi 3 minuutiksi, jos virran saanti keskeytyy (esim. vaihtovirtakatkoksen aiheutuessa) tai paristoja vaihdettaessa.
Kelloradio ja taustavalaistus kytkeytyvät pois toiminnasta.
Jos virtasyöttö palautuu vasta 3 minuutin kuluttua ja näytössä näkyy:
• vilkkuva kelloaika– merkitsee, että joudut asettamaan kelloajan.
PERUSTOIMINNOT
Nollaus
Jos laitteen näyttöön tai elektronisiin toimintoihin aiheutuu häiriö, jonka aiheuttaa
esim. mattojen välittämä staattinen sähkö, ukkosilma jne., RESET-toiminto mahdollistaa
kaikkien aikaisempien asetusten nollauksen ja uudelleenkäynnistyksen.
• Käyttämällä kuulakärkikynän kärkeä paina laitteen pohjassa olevaa RESET-koloa.
Valaistuksen kirkkaus
Paina REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL kerran tai useammin.
• Näytön kirkkaus muuttuu tässä järjestyksessä:
Kirkas ➟ Heikko ➟ Sammuva ➟ Kirkas
Hyödyllisiä vinkkejä:
– Kun laitteen virtalähteenä on akku, näytön valaistusasetus on oletusarvoisesti
alhainen. Tämä säästää energiaa. Kun laitetta BRIGHTNESS CONTROL fkäytetään
jollain muulla tavalla, näytön säätöä kirkkaammaksi on rajoitettu.
Kellon asetus
Aika näkyy näytöllä 24-tunnin jaksoissa.
1. Tarkista, että radio on kytketty pois päältä.
2. Paina SET TIME päästäksesi kellon asetustilaan.
3. Pidä alhaalla tai paina HOUR + tai MINUTES + toistuvasti asettaaksesi ja
säätääksesi tunnit ja minuutit kunkin erikseen. Vapauta HOUR + tai MINUTES + kun olet saanut oikeat asetukset.
4. Paina SET TIME vahvistaaksesi.
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RADIO
1 Paina RADIO ON/OFF kerran kytkeäksesi radion päälle.
™ Näytössä näkyy viimeiseksi valitun aaltokaistan radiotaajuus hetken ajan
ennen kelloaikaan palaamista. Jos olet kuuntelemassa ohjelmoitua
kanavaa, myös se esitetään näytössä. (Ks 2)
2 Säädä ääni käyttämällä VOLUME.
3 Esiasetettuja asemia varten paina vastaavaa PRESET painiketta (1-5) kerran tai
toistuvasti.
4 Paina RADIO ON/OFF kytkeäksesi pois päältä.
VIRITYS RADIOKANAVILLE
Automaattinen viritys
• Paina TUNING +/- sekunnin ajan tai sitä kauemmin kanavalle virittäytymiseksi.
™Radio virittyy automaattisesti riittävän kuuluvuuden omaavalle kanavalle.
Manuaalinen viritys
• Paina TUNING +/- hetken ajan ja toistuvasti, kunnes saat halutun taajuuden.
Parantaaksesi radion kuuluvuutta:
FM varten oikaise ja pane sian saparo paikoilleen parhaan kuuluvuuden
aikaansaamiseksi.
OHJELMOITUJEN KANAVIEN TALLENNUS JA KÄYTTÖ
Pystyt tallentamaan muistiin enintään 5 radiokanavaa(FM).
1 Viritä haluamallesi kanavalle (katso jaksoa VIRITYS RADIOKANAVILLE).
2 Ennalta ohjelmoidun kanavan tallentamiseksi pidä hetken ajan painettuna PRESETpainiketta 1-5, kunnes kuulet kaksoispiippauksen.
™ Näyttö esittää kyseisen kanavan ohjelmoinnin numeron.
3 Toista vaiheet 1 ja 2 muiden kanavien tallentamiseksi.
• Pystyt ylikirjoittamaan ohjelmoidun kanavan tallentamalla toisen taajuuden sen
tilalle.
4 Paina PRESET-painiketta 1-5 ohjelmoitua kanavaa kuunnellaksesi.
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HERÄTYSHÄLYTYKSEN KÄYTTÖ
YLEISTÄ
Voit asettaa kaksi erilaista herätysaikaa. Tämä voi olla hyödyllistä, kun joudut
heräämään eri aikoina esim. arkipäivinä ja viikonlopun aikana:
• ALARM – radiotila
• ALARM – äänimerkkitila. Hiljainen herätysäänimerkkihälytys lisää äänitaajuuttaan sekunneissa.
HERÄTYSAJAN JA TILAN ASETUS (Ks 3)
1. Tarkista, että radio on kytketty pois päältä.
2. Paina ALARM or ALARM .
™ Näyttö: OFF häviää vastaavan AL tai AL kuvakkeen alle.
3. Paina ja pidä painettuna SET AL tai SET AL kunnes hälytysajan numerot
vilkkuvat.
4. Pidä alhaalla tai paina HOUR + tai MINUTES + toistuvasti asettaaksesi ja
säätääksesi tunnit ja minuutit kunkin erikseen. Vapauta HOUR + tai MINUTES + kun olet saanut oikeat asetukset.
5. Sen jälkeen kun sekä tunnit että minuutit on asetettu, paina SET AL tai
SET AL vahvistaaksesi asetuksen.
Hyödyllisiä vinkkejä:
– Jos olet valinnut herätystoiminnoksi ALARM , varmista, että olet virittäytynyt
oikein kanavalle ennen laitteen toiminnan katkaisemista.
– Jos asetat ja aktivoit saman ajan molempiin ALARM herätyksiin, ainoastaan
aktivoidaan asetettuna aikana.
– Kun sekä ALARM että ALARM on kytketty päälle, oletuksena näyttö näyttää
hälytysajan, joka on lähinnä aktivointia.
– Tarkistaaksesi hälytysajan asetuksen ALARM tai ALARM varten paina
ALARM tai ALARM painiketta.
– Hälytysaikaa ei ole mahdollista säätää hälytysmerkin aikana tai
toistohälytystilassa.
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HÄLYTYKSEN KYTKEMINEN POIS PÄÄLTÄ
Hälytyksen voi kytkeä pois päältä kolmella eri tavalla. Jollet peruuta hälytystä
täysin, 24-tunnin hälytyksen nollaus valitaan automaattisesti 59 minuuttia sen
jälkeen kun hälytys ensimmäisen kerran alkaa soida.
24H HÄLYTYKSEN NOLLAUS
Jos haluat hälytyksen pysähtyvän, mutta haluat myös säilyttää hälytyksen
asetuksen seuraavaa päivää varten:
• Paina ALARM RESET / SLEEP.
™ Kuulet piippauksen, joka vahvistaa 24-tunnin nollauksen aktivoitumisen.
Vastaava hälytysnäyttö ilmestyy.
TOISTOHÄLYTYS
Tämä toistaa hälytysmerkin 9 minuutin väliajoin.
• During the alarm call, press REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL..
™ Toistoherätyshälytyksen kuuluessa näytössä vilkkuu ( AL ) tai (
• Toista haluttaessa enintään 6 kertaa.

AL ).

HÄLYTYKSEN TÄYDELLINEN PERUUTTAMINEN
• Paina ALARM tai ALARM kerran tai useammin, kunnes OFF kuvake
ilmestyy vastaavien ( AL ) tai ( AL ) kuvakkeiden alle.
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SLEEP (UNIAJASTIN) (Ks 4)
Sleep-ajastimesta
Tässä laitteessa on sisäänrakennettu uniajastin, jonka avulla radio kytkeytyy
automaattisesti pois päältä ennalta asetetun ajan jälkeen. Uniajastinvaihtoehtoja
on neljä.
Sleep-ajastimen asettaminen ja kytkeminen pois päältä
1 1 sekunnin sisällä paina ALARM RESET/SLEEP kahdesti, kunnes näytöllä näkyy
SLEEP ja SL: 60.
™ Radio kytkeytyy automaattisesti päälle ja virittää viimeiselle asemalle.
2 Valitaksesi muut torkkuaikavaihtoehdot paina ALARM RESET/SLEEP uudelleen 1
sekunnin aikana ennen kuin näyttö palaa kellonaikaan.
™ Näytöllä näkyy järjestyksessä ja uniaikavaihtoehdot: SL : 30, SL : 15 ja OFF.
3 Peruuttaaksesi uniajastuksen paina jompaakumpaa:
– RADIO ON/OFF
– REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL.
– ALARM RESET / SLEEP kerran tai useammin, kunnes SLEEP häviää
näytöstä.

Ympäristöön liittyvää informaatiota
Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrkimyksenämme on
ollut saada pakkausmateriaali helposti erotettavaksi kahdeksi materiaaliksi: pahvi (laatikko) ja polyeteeni (pussit, suojaava vaahtomuovi).
Ostamasi laite on valmistettu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää, jos sen hajoitus annetaan asiaan erikoistuneen organisaation tehtäväksi. Ota huomioon paikalliset pakkausmateriaalien,
tyhjentyneiden paristojen ja vanhojen laitteiden hävitystä koskevat säännökset.
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HUOLTO
• Asenna laite lähelle pistorasiaa paikkaan, josta johtoon ylettyy hyvin.
• Laitteen mekaaniset osat sisältävät itsevoitelevia laakereita eikä sitä saa
öljytä tai voidella.
• Älä altista laitetta kosteudelle, sateelle, hiekalle tai lämmityslaitteen tai
suoran auringonvalon aiheuttamalle liialliselle kuumuudelle.
• Puhdistaaksesi laitteen käytä pehmeää, kosteaa liinaa tai säämiskänpalaa. Älä
käytä puhdistusaineita, joissa on bentseeniä, tinneriä jne., sillä ne voivat
vahingoittaa kuorta.

Vanhan tuotteen hävittämine
Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu korkealuokkaisista
materiaaleista ja komponenteista, jotka voidaan kierrättää ja
käyttää uudell.
Kun tuotteessa on tämä ylivedetyn pyörillä olevan roskakorin
symboli, tuote täyttää Euroopan Direktiivin 2002/96/EC.
Ole hyvä ja etsi tieto lähimmästä erillisestä sähköllä toimivien tuotteiden
keräysjärjestelmästä.
Toimi paikallisten sääntöjen mukaisesti äläkä hävitä vanhaa tuotetta normaalin kotitalousjätteen joukossa. Tuotteen oikeanlainen hävittäminen
auttaa estämään mahdolliset kielteiset vaikutukset ympäristölle ja ihmisten terveydelle.
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VIAN-ETSINTÄ
Vian ilmetessä tarkista ensin allaolevat kohdat ennen kuin viet laitteen korjattavaksi.
Mikäli et löydä ratkaisua ongelmaan näitä vihjeitä seuraamalla, ota yhteys myyjään tai
asiakaspalveluun.
VAROITUS: Älä missään tapauksessa yritä korjata laitetta itse, sillä se mitätöi laitteen takuun. Älä avaa laitetta - se voi aiheuttaa sähköiskun!
Ääntä ei kuulu
– Äänenvoimakkuutta ei ole säädetty
• Säädä VOLUME
Ei näytön taustavaloa / radio ei toimi
– Vaihtovirtajohdon pistoke ei kunnolla kiinni
• Kytke pistoke kunnolla
Näytön taustavalo/ Näytön toimintahäiriötä/ radio tai herätys eivät toimi
– Sähköstaattinen purkaus
• Paina yksikön pohjassa olevaa RESET reikää kuulakärkikynällä.
Jatkuva rätinä ja kohina MW -vastaanoton aikana
– Muista sähkölaitteista johtuva häiriö esim. TVt, tietokone, loistelamput
• Siirrä kelloradio pois sähkölaitteiden luota
Ajoittainen rätinä FM-vastaanoton aikana
– Heikko signaali
• Oikaise ja pane sian saparo- antenni paikoilleen

IFU_AJ100_eur_FIN

2006.11.10

13:58

Page 13

Hälytys ei toimi
–
•
–
•
–
•

Hälytysaika/ tila ei asetettu
Katso HÄLYTYKSEN ASETTAMINEN
Äänenvoimakkuus liian pienellä radiota varten
Lisää äänenvoimakkuutta
Toimintoa ALARM ei ole viritetty radiokanavalle
Tarkista, onko laite viritetty radiokanavalle ennen toiminnon ALARM
virta katkaistaessa

asetusta ja

VAROITUS!
- Avattuna lähettää näkyvää ja näkymätöntä lasersäteilyä. Vältä altistumasta säteelle.
- Suuri jännite! Älä avaa laitetta. Laitteen avaaminen voi aiheuttaa
sähköiskun. Laitteen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia osia.
- Laitteen muokkaaminen tai muu vääränlainen käyttö saattavat aiheuttaa
vahingollista sähkömagneettista säteilyä.
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Clock radio
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