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Suomi

Säätimet

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

!
@

Mukana tulevat tarvikkeet
– 1 sertifioitu 9 V verkkolaite
(Verkkojännite: 100-240V ~ 50/60Hz 0.6A,
Lähtö:9V
1.5A)
– 1 AUX-kaapeli

Säätimet (Katso 1)
1 REPEAT ALARM – kytkee hälytyksen pois
käytöstä 5 minuutiksi
2 LCD Display – näyttää kellon/herätyskellon
ajan tai CD:n/radion tiedot
3 9 – pysäyttää CD:n toiston;
– pysäyttää CD-toiston
4 SOURCE
– valitsee äänilähteeksi CD:n, radion tai AUXliitännän
5 POWER
– tästä painikkeesta laite kytkeytyy päälle tai
valmiustilaan
– pysäyttää summerin, radion tai CD:n hälyttimen 24:ksi tunniksi.
– pysäyttää SLEEP-toiminnon
6 ); – käynnistää/ keskeyttää CD:n toiston.
7 HOUR/MIN/TUNING ∞/ §
– säätää kellon/ herätyksen ajat;
– ylihyppää CD:n kappaleita/ hakee tietyn kappaleen kohdan.
– virittää radiokanaville
8 Palauta
– paina jos laite / näyttö ei vastaa yhdenkään
painikkeen käyttöön.
9/% AL 1/ AL 2
– asettaa ja aktivoi ALARM1/ALARM2:n
(HÄLYTYS1/HÄLYTYS2:n) hälytyksen
– pysäyttää aktiivisen hälytyksen 24 tunnin
ajaksi
– kytkee pois käytöstä hälytyksen ALARM 1/
ALARM 2
0 REPEAT – toistaa raidan /ohjelman/ koko
CD:n.
SHUFFFLE – toistaa kaikki CD–raidat satunnaisessa järjestyksessä CD läh-
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Virransyöttö

teessä
PRE 3, 4 – valitsee valmiiksi ohjelmoidun
radioaseman.
BRIGHTNESS – muuttaa näytön kirkkauden
SLEEP
– kytkee pois käytöstä radion ja CD:n ajastintilassa
– Asettaa ajastimen radiolle / CD:lle.
– näyttää jäljellä olevan torkkuajan
Battery door
– avaa paristolokeron kahta 1,5 V:n AAA -paristoa varten
AUX – 3,5 mm:n äänituloliitänt
VOLUME 3, 4 – säätää äänentason
DISPLAY – näyttää CD:n kappaleet tai radion
tiedot
PROGRAM/SET TIME
– asettaa kellon/ herätyksen ajat
– ohjelmoi ja tarkistaa ohjelmoidut kappalenumerot
– ohjelmoi valmiiksi asetetut radioasemat
DC 9V– AC/DC 9 V voimalähteen liitin
Pigtail – FM-antenni FM-kuuluvuuden parantamiseksi

Virransyöttö
1

Verkkovirtasovitin
Liitä verkkovirtasovitin laitteen tasavirtaliittimeen ja verkkovirtaan.

Hyödyllisiä vinkkejä:
Käytä vain laitteen mukana toimitettua sovitinta
laitteen vahingoittumisen ehkäisemiseksi!
Tämä tyyppilaatta sijaitsee laitteen
pohjassa.

Kellon muistin varajärjestelmä
Sähkökatkoksen aikana koko kelloradio sammuu. Kun virta palaa, aikanäyttö osoittaa
0:00 ja aika on asetettava uudelleen.Voit säilyttää kellonajan asetukset ja asetetut hälytykset sähköhäiriön tai -katkoksen aikana asettamalla kaksi 1,5 voltin, AAA-tyypin paristoa (ei
toimiteta laitteen mukana) laitteen paristolokeroon. Paristot toimivat kellon varavirtalähteenä. Aika ei kuitenkaan ole valaistuna
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Kellon

1
2
•

Digitaalinenviritin

kellon näytössä, eivätkä herätys, radio tai CD
soitin toimi. Heti kun virta kytkeytyy, näyttö
osoittaa oikeata aikaa.
Liitä virtajohto seinäpistokkeeseen.
Avaa paristokotelo ja lisää 9 voltin patteri
Vaihda patteri kerran vuodessa, tai niin usein
kuin tarpeellista.

2

Paristot sisältävät kemiallisia aineita,
joten ne on hävitettävä asianmukaisella
tavalla.

3

Paina ja pidä painettuna TUNING ∞ tai §,
kunnes taajuus näytössä alkaa juosta.
➜ Radio virittyy automaattisesti riittävän
kuuluvalle asemalle.

4

Toista vaiheet 3, jos tarpeen, kunnes löydät
halutun aseman.

•

Heikon aseman virittämiseksi paina TUNING
∞ tai § hetken ajan ja toistuvasti, kunnes olet
saanut optimin vastaanoton.

5

Nähdäksesi radion tiedot, paina DISPLAYpainiketta (NÄYTTÖ-painiketta).
➜ Näytöllä näkyy aallonpituus ja kanavan taajuus muutaman sekunnin ajan (Katso 2),
jonka jälkeen näyttö automaattisesti palautuu kellotilaan.

Perustiominot

1

2

1

Virran kytkeminen ja sammuttaminen
ja toiminnon valinta
Paina POWER.
➜ Laite vaihtaa viimeksi valitulle ohjelmalähteelle.
Voit valita haluamasi lähteen painamalla
SOURCE-painiketta kerran tai toistuvasti.
Laitteen kytkemiseksi odotustilaan
Paina POWER.
Valmiustilan virrankulutus
(kellotila) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . <2W

1

Valaistuksen kirkkaus
Paina BRIGHTNESS kerran tai useammin.
➜ Näytön kirkkaus muuttuu tässä järjestyksessä:
Kirkas ➟ Heikko ➟ Kirkas

painiketta painamalla.
➜ Laite vaihtaa viimeksi valitulle ohjelmalähteelle.
Jos TUNER ei ole valittuna, valitse se painamalla SOURCE-painiketta kerran tai toistuvasti.
➜ Näytössä näkyvät ensin lyhyesti radiokanavan taajuus ja aallonpituus, sitten kellonaika.
tulee myös näkyviin. (Katso 2)

Vastaanoton parantamiseksi
Kun on kysymys FM-kanavasta, vedä
ulosvedettävä antenni täyteen pituuteensa.
Kallistele ja kääntele antennia.Vähennä sen
pituutta, jos signaali osoittautuu liian
voimakkaaksi.

Kellon asetus
Kello on 24 tunnin kello.
1

2

3

Paina valmiustilassa painamalla
PROGRAM/SET TIME. -painiketta.
➜ Kellonajan numerot vilkkuvat.
Säädä kellonajan tunnit ja minuutit pitämällä
HOUR/MIN +/- -painiketta painettuna tai
painamalla sitä toistuvasti.
Paina PROGRAM/SET TIME-painiketta
varmistaaksesi asetus.

Digitaalinenviritin
1

Radioasemille virittäminen
Laite siirtyy valmiustilasta päälle POWER-

Radioasemien ohjelmointi
Pystyt tallentamaan muistiin enintään 10
radioasemaa manuaalisesti tai automaattisesti
(Autostore) (10 FM).
Manuaalinen ohjelmointi
1
2

Viritä halutulle asemalle (ks. osaa Viritys
radioasemille).
Paina PROGRAM/SET TIME painettuna.
➜ Näyttö: PROG aktivoimiseksi.

3

Paina PRE 3, 4 kerran tai useammin antamaan tälle asemalle numero väliltä 1 - 10.

4

Paina PROGRAM/SET TIME toiminnon
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CD-soitin
vahvistamiseksi.
5

–

Toista vaiheet 1-4 muiden asemien tallentamiseksi.
Hyödyllisiä vinkkejä:
Voit ylipyyhkiä valmiiksi ohjelmoidun aseman
tallentamalla toisen taajuuden sen tilalle.

5
6

Autostore – automaattinen tallennus
Autostore käynnistää automaattisesti
radioasemien ohjelmoinnin ohjelmointipaikasta 1. Kaikki aikaisemmat ohjlmoinnit esim.
manuaalisesti ohjelmoidut, ylipyyhkiytyvät.
1

Paina PROGRAM/SET TIME -painiketta,
kunnes näytössä näkyvä taajuuslukeman haku
käynnistyy.
➜ Tarjolla olevat asemat ohjelmoidaan
(FM). Kun kaikki asemat on tallennettu,
ensimmäinen valmiiksi ohjelmoitu asema
toistetaan automaattisesti.
Valmiiksi ohjelmoidun tai autostoreaseman kuuntelu
Paina painikkeita PRE3, 4 kunnes näytössä
on haluttu valmiiksi ohjelmoitu asema.

7
8
9

•

•

Tämä tuote on Euroopan unionin
asettamien radiohärintää koskevien
säännöksien mukainen.

sulje ovi.
➜ Vilkkuva ---- näkyy näytöllä hetken aikaa,
jonka jälkeen näytölle ilmestyy CD:n kappaleiden lukumäärä.
Paina ); toiston käynnistämiseksi.
Nähdäksesi CD:n kappaletiedot, paina DISPLAY-painiketta (NÄYTTÖ-painiketta).
➜ Näytölle ilmestyy soitettavan kappaleen
numero muutaman sekunnin ajaksi (Katso
kohta 3), jonka jälkeen näyttö automaattisesti palautuu kellotilaan..
Säädä äänenvoimakkuus säätimellä VOLUME.
Toiminnan keskeyttämiseksi paina );. Paina );
uudelleen toiston jatkamiseksi.
Paina 9 toiston pysäyttämiseksi.
Eri kappaleen valitseminen toiston
aikana
Paina laitteella TUNING ∞ /§ kerran tai
toistuvasti, kunnes haluttu kaistanumero
ilmestyy näyttöön.
Keskeytys/pysäytysasennossa paina 2; toiston
käynnistämiseksi.
➜ Kappalenumero ilmestyy hetkeksi näyttöön,
kun painat TUNING ∞ /§ kappaleiden
ylihyppäämiseksi.
Kappaleessa olevan kohdan löytäminen

CD-soitin

1

2

3
4

Tämä CD-soitin pystyy toistamaan Audiolevyjä ja CD-R (uudelleen nauhoitettavissa
oleva levy), CD-RW(uudelleen tekstitettävä
levy). Älä yritä toistaa seuraavia levyjä: MP3,
CD-ROM, CDi,VCD, DVD tai tietokone CD.
Laite siirtyy valmiustilasta päälle POWERpainiketta painamalla.
➜ Laite vaihtaa viimeksi valitulle ohjelmalähteelle.
2 Jos CD ei ole valittuna, valitse se painamalla
SOURCE-painiketta kerran tai toistuvasti.
➜ Näytölle ilmestyy
.
Avaa CD-pesän.
Asenna CD tekstipuolen ollessa ylöspäin ja

1

2

Paina ja pidä painettuna toiston aikana TUNING ∞ /§.
➜ CD toistetaan suurella nopeudella ja matalaäänisenä;
Vapauta TUNING ∞ /§ kun tunnistat
haluamasi kohdan.
➜ Normaali toisto jatkuu.

AZ130-FIN

2010.5.21

9:40

Page 7

CD-soitin

Hälytyksen

Kaistanumeroiden ohjelmointi

1

2
3

4

5

Voit tallentaa yli 20 kappaletta halutussa järjestyksessä. Halutessasi voit myös tallentaa minkä
tahansa kappaleista yhtä kertaa useammin.
Aktivoi ohjelmointi painamalla
PROGRAM/SET TIME pysäytysasennossa.
➜ Näytössä vilkkuvat PROG ja P01 osoittavat, että ohjelmointi voi alkaa. (Katso 4).
Valitse haluamasi kappaleen numero
painamalla TUNING ∞ /§ .
Tallenna haluamasi kappaleen numero
painamalla PROGRAM/SET TIME.
➜ Vilkkuva P02 osoittaa, että seuraavan
kanavan ohjelmointi voi alkaa.
Toista vaiheet 2 ja 3 kaikkien haluamiesi
kappaleiden tallentamiseksi tällä tavalla.
➜ Jos yrität tallentaa enemmän kuin 20 kappaletta, yhtään kappaletta ei voida valita.
Ohjelmasi toistamiseksi paina 2;.
➜ Näytölle ilmestyy PROG.
Voit tarkistaa ohjelmoinnin
pysäytystilassa pitämällä PROGRAM/SET
TIME-painiketta painettuna, kunnes kaikki tallennetut kohteet näkyvät.
Ohjelman poistamiseksi, valitse mikä
tahansa seuraavista vaihtoehdoista.
– painamalla 9 (kahdesti toiston aikana tai
kerran stop- asennossa);
– Paina POWER-painiketta päästäksesi
valmiustilaan;
– TUNER- tai AUX-tilan valitseminen

2
3

Hyödyllisiä vinkkejä :
– Shuffle-soitto ei ole mahdollista ohjelmointitilassa.

Herätyshälytyksen käyttö
CD-, radio- tai merkkiäänitiloissa voidaan asettaa kaksi erilaista herätysaikaa ALARM 1 tai
ALARM 2. Kello tulee asettaa oikeaan aikaan
ennen hälytystoiminnon käyttöönottoa.
1

•
•
•

2

3
•

Eri soittotilojen valitseminen

REP ALL – toistaa koko CD:n/ ohjelman.
1

Toistotilan valitsemiseksi paina SHUFFLE /
REPEPEAT kerran tai useammin.

HERÄTYSAJAN JA TILAN ASETUS
Valitse hälytystila painamalla valmiustilassa
painiketta AL 1 tai AL 2 kerran tai toistuvasti.
– radiotila
– CD-tila
– äänimerkkitila. Hiljainen herätysäänimerkkihälytys lisää äänitaajuuttaan sekunneissa.
➜ Kellonajan numerot vilkkuvat.
Säädä kellonajan tunnit ja minuutit pitämällä
HOUR/MIN +/- -painiketta painettuna tai
painamalla sitä toistuvasti.
Paina PROGRAM/SET TIME-painiketta
varmistaaksesi asetus.
Toista yllä olevat ohjeet asettaaksesi ja
aktivoidaksesi toinen hälytys tarvittaessa.
➜ Kun hälytys on/hälytykset ovat aktivoitu,
"AL1" ja/tai "AL2" näkyy/näkyvät näytöllä
(Katso 5).

Voit valita ja vaihdella erilaisia toistotiloja
ennen toistoa tai toiston aikana ja yhdistää
tilat REPEAT.
SHUF – Laikki kappaleet toistetaan satunnaisessa järjestyksessä.
REP – toistaa senhetkisen kappaleen jatkuvasti.

➜ Näytöllä näkyy valittu tila.
Paina ); toiston käynnistämiseksi pysäytysasennossa oltaessa.
Normaalin toiston valitsemiseksi paina
SHUFFLE / REPEPEAT toistuvasti, kunnes
eri tilat eivät näy enää näytössä.
– Voit painaa myös 9 toistotilan peruuttamiseksi.

•

CD tai radio tai summeri menee automaattisesti päälle valittuna hälytysajankohtana.
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Hälytyksen
Hyödyllisiä vinkkejä:
– Syotä CD-levy soittimeen, jos olet asettanut
hälytyksen CD-tilaan. Jos soittimessa ei ole
CD-levyä, summeri ei hälytä automaattisesti.
– Kun AJ130 on AUX-tilassa (yhdistettynä
ulkoiseen laitteeseen), ainoastaan summeri
käynnistyy valittuna aikana riippumatta siitä,
oletko valinnut CD- tai RADIO-hälytystilan.
– Jos olet asettanut hälytyksen joko radio- tai
CD-tilaan, varmista, että olet säätänyt äänen
voimakkuuden tarpeeksi voimakkaalle kuullaksesi hälyksen, kun se käynnistyy.

Sleep/ AUX-yhteys
SLEEP(uniajastin)
Tässä laitteessa on sisäänrakennettu uniajastin,
jonka avulla radio kytkeytyy automaattisesti
pois päältä ennalta asetetun ajan jälkeen.

1

Hälytyksen kytkeminen pois päältä
Hälytyksen voi kytkeä pois päältä kolmella eri
tavalla. Jos et peruuta hälytystä lopullisesti,
DAILY ALARM SET-toiminto pysyy automaattisesti aktivoituna siitä lähtien kun hälytyksesi
käynnistyy ensimmäistä kertaa.

2
3

Hälytyksen nollaus
Jos haluat hälytyksen pysähtyvän, mutta haluat
myös säilyttää hälytyksen asetuksen seuraavaa
päivää varten:
1

1

Hyödyllisiä vinkkejä:
– Sleep- toiminto ei vaikuta herätysasetuksiisi.
– Voit tarkistaa jäljellä olevan torkkuajan
painamalla SLEEP-painiketta.

Hälytyksen soidessa paina vastaavaa AL1- tai
AL2-painiketta (HÄLYTYS1 tai HÄLYTYS2),
tai paina POWER-painiketta.
➜ Vastaava "AL1" tai "AL2" näkyy näytöllä
edelleen.
TOISTUVA HERÄTYS
Tämä toistaa herätyksen 5 minuutin välajoin.
Hälytyksen soidessa paina REPEAT
ALARM-painiketta (TOISTA HÄLYTYSpainiketta).
➜ Vastaava "AL1" tai "AL2" näkyy näytöllä
edelleen, vilkkuen.
Hälytyksen täydellinen peruuttaminen
Paina kerran tai usemmin vastaavaa AL1- tai
AL2-painiketta (HÄLYTYS1 tai HÄLYTYS2)
kunnes "AL1" tai "AL2" häviää näytöltä.

Sleep-ajastimen asettaminen ja
kytkeminen pois päältä
Voit ottaa ajastuksen käyttöön CD:n tai radion
ollessa käytössä painamalla SLEEP-painiketta
toistuvasti, kunnes haluamasi ajastus tulee
näkyviin.
➜ Näytöllä näkyy (minuuttia)
90=75=60=45=30=15=00=
90
Laite sulkeutuu automaattisesti valitun ajan jälkeen.
Peruuttaaksesi ajastimen toiminnot,
paina joko SLEEP-painiketta viela kerran
kunnes "00" (Katso 6) häviää näytöltä, tai
paina POWER-painiketta palataksesi
valmiustilaan.
➜ "SLEEP" häviää näytöltä, kun sleep-toiminto
on peruutettu.

Yhdistäminen ulkoiseen laitteeseen
Voit kuunnella musiikkia myös laitteeseen
yhdistetystä ulkoisesta lähteestä AJ130:n kaiuttimien välityksellä.
1

2

3

Paina POWER-painiketta laittaaksesi laite
päälle.
➜ Laite vaihtaa viimeksi valitulle ohjelmalähteelle.
Jos AUX ei ole valittuna, valitse se painamalla
SOURCE-painiketta kerran tai toistuvasti.
➜ Näytölle ilmestyy “ AUX”.
Käytä tuotepakettiin kuuluvaa Line-in kaapelia
yhdistääksesi AJ130:n AUX-pistoke ulkoisen
laitteen (kuten CD-soittimen tai videolaitteen)
AUDIO OUT- tai kuulokevastaanottimeen.
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Huoltotoimet ja Turvallisuus (Katso kohta 7 )
CD-soittimen ja CD-levyn
käsitteleminen

Turvallisuutta koskevia tietoja
•

Aseta laite kovalle ja tasaiselle pinnalle niin
että järjestelmä ei pääse kallistumaan.

•

Älä altista laitetta, paristoja, CD-levyjä tai
kasetteja kosteudelle, sateelle, hiekalle tai lämpölaitteiden tai auringonpaisteen aiheuttamalle
liialliselle lämmölle.
Asenna laite lähelle pistorasiaa paikkaan, josta
johtoon ylettyy hyvin.
Laitteen mekaaniset osat sisältävät itsevoitelevia laakereita eikä sitä saa öljytä tai voidella.

•
•

•
•

•

•

Laitetta ei saa altistaa tippuville tai roiskuville
nesteille.

•

Älä peitä laitetta. Riittävä ilmanvaihto - vähintään 15 cm rako ilmareikien ja ympärillä olevien pintojen välillä - on välttämätöntä
kuumentumisen estämiseksi.

•

•

Ilmanvaihtoa ei pidä sulkea peittämällä ilmanvaihtoaukkoja esineillä kuten sanomalehdet,
pöytäliinat, verhot jne.

•

•

Paljaita liekkien lähteitä, kuten sytytetyt kynttilät, ei saa asettaa laitteen päälle.

•

Nesteillä täytettyjä esineitä, kuten maljakoita,
ei saa sijoittaa laitteen päälle.

•

Laitteen mekaaniset osat sisältävät itsevoitelevia laakereita eikä sitä saa öljytä tai voidella.

•

Käytä laitteen puhdistamisessa pehmeätä, hivenen kostutettua käämiskäpalasta. Älä käytä
puhdistusaineita, jotka sisältävät spriitä, ammoniakkia, benseeniä tai hankausaineita, sillä ne
voivat vahingoittaa koteloa.

CD-soittimen linssiin ei saa koskea!
Ympäristön lämpötilan äkilliset muutokset
voivat aiheuttaa kosteuden kehittymisen ja
CD-soittimen linssin sumuttumisen.Tällöin ei
ole mahdollista toistaa CD-levyä. Älä yritä
puhdistaa linssiä, vaan jätä laite lämpimään
paikkaan, kunnes kosteus haihtuu.
Muista aina sulkea CD-pesän luukku CDpesän pitämiseksi pölyttömänä. Suorita pesän
puhdistaminen pyyhkimällä pehmeällä, kuivalla
kangaspalasella.
Puhdista CD-levy pyyhkimällä puhtaalla,
nuukkaamattomalla kangaspalasella. Älä käytä
puhdistusaineita, sillä ne voivat vahingoittaa
levyä.
Älä koskaan kirjoita CD-levylle äläkä kiinnitä
siihen tarroja.
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VIANHAKU
Vian ilmaantuessa tarkista ensin alla luetellut seikat ennen laitteen viemistä korjattavaksi. Jos et pysty ratkaisemaan ongelmaa näitä vihjeitä noudattamalla, ota yhteys myyntiliikkeeseen tai palvelupisteeseen.
VAROITUS: Älä avaa laitetta, sillä riskinä on sähköiskun saaminen. Älä missään
tapauksessa ryhdy korjaamaan laitetta itse, muuten takuu ei ole voimassa.
Ei ääntä

Herätys ei toimi

– Ei ole säädetty äänenvoimakkuutta
• Säädä äänenvoimakkuus

–
•
–
•
–

CD:n toisto ei toimi
–
•
–
•
–
•
–
•

CD pahasti naarmuuntunut tai likainen
Vaihda/ puhdista CD
Laserlinssi höyrystynyt
Odota, kunnes linssi kirkastuu
Laserlinssi likainen
Pyyhi linssi toistamalla CD-linssinpuhdistuslevy
CD-R ei ole viimeistelty
Käytä viimeisteltyä CD-R-levyä

Herätysaikaa ei ole asetettu
Katso Herätysajan asettaminen
Ei ole valittu herätystilaa
Katso Herätystoimintoa asettaminen.
Laitteessa ei ole CD:tä, vaikka CD on valittu herätystyypiksi.
• Aseta CD laitteeseen.

Ajoittaista särinää FM-lähetyksen aikana
– Heikko signaali
• Oikaise ja pane sian saparo- antenni paikoilleen

Luokan 1 laserlaite
Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa
mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1
ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.
Oikeus muutoksiin varataan. Laite ei saa olla alttiina tippu-ja
roiskevedelle.
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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.

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.

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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