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Suomi
Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi
Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/welcome.
TOIMINNOT
1 ALARM 1, ALARM 2
– RADIO aktivoi herätyksen 1 tai herätyksen 2 radiolla
– BUZ aktivoi herätyksen 1 tai herätyksen 2 summerilla
– OFF kytkee herätyksen 1 tai herätyksen 2 pois päältä
2 Kellotoiminnot
- SET TIME : kellonajan asetus
- CLOCK : näyttää kellonajan
- SET AL 1 : herätysajan asetus herätystä 1 varten
- SET AL 2 : herätysajan asetus herätystä 2 varten
3 UP / DOWN: tuntien/minuuttien asetus kellonaikaa ja herätysaikaa varten
4 NÄYTTÖ - näyttää kellonajan/herätysajat sekä laitteen tilan
5 Paristoluukku - luukku avataan ja sen alle asetetaan yksi 9 voltin
6F22-tyyppinen paristo (ei toimiteta radion mukana) kellon muistin varmistus
6 VOL - säätää äänenvoimakkuuden
7 Taajuudenosoitin - näyttää valitun radiotaajuuden
8 BAND (MW/FM/AUX) - MW/FM-aaltoalueiden valinta tai -kytkin asentoon
AUX.
9 TUNING - radioasemien viritys
0 REPEAT ALARM (SLEEP OFF)
- kytkee aktivoituneen herätyksen pois 6-7 minuutin ajaksi
- poistaa radion uniajastimen käytöstä
! SLEEP - aktivoi radion uniajastintoiminnon
-säätää uniajastinajan
@ ALARM RESET - lopettaa aktivoituneen herätyksen 24 tunnin ajaksi
# RADIO ON/OFF - kytke radio päälle/pois päältä.
$ BRIGHTNESS - muuttaa näytön valaistuksen kirkkautta
% Verkkojohto - AC-virransyöttöä varten
^ Lanka-antenni - parantaa FM-vastaanottoa
& AUX - ulkoisen äänilähteen liittämiseen.

ASENNUS
VIRRANSYÖTTÖ
1 Tarkista, vastaako radion pohjassa olevassa tyyppikilvessä ilmoitettu
verkkojännite maasi verkkojännitettä. Jos se ei vastaa sitä, ota yhteys
jälleenmyyjään tai huoltoliikkeeseen.
2 Yhdistä verkkojohto pistorasiaan.
3 Laite irrotetaan verkkojännitteestä pysyvästi irrottamalla johto pistorasiasta.
KELLON MUISTIN VARMISTUS
Kellon muistin varmistus ansiosta herätys- ja kellonaika-asetukset pysyvät
tallennettuina jopa kokonaisen päivän verkkovirran katkettua esim.
sähkökatkoksen aikana. Tällöin koko kelloradion ja näytön valot kytkeytyvät pois
päältä. Heti kun virransyöttö palaa takaisin, näyttöön tulee oikea kellonaika.
1 Irrota paristoluukku ja aseta sen alle yksi 9 voltin 6F22-tyyppinen paristo (ei
toimiteta radion mukana) kellon muistin varmistus.
2 Aseta paristoluukku takaisin paikalleen.
HUOM: Jos varmistusparistoa ei ole asennettu tai sähkökatkos kestää yli päivän,
kellonaika ja herätysajat on asetettava uudestaan sähkökatkoksen
päätyttyä.
Paristot sisältävät kemiallisia aineita ja siksi ne on hävitettävä
ongelmajätteenä.
Tämä tyyppilaatta sijaitsee laitteen pohjassa.
NÄYTÖN KIRKKAUDEN SÄÄTÄMINEN
Valitse RIGHTNESS-kytkimellä kirkkausasetukseksi HI tai LO
– HI lisää kirkkautta
– LO vähentää kirkkautta

RADIO
Kelloradiota voidaan käyttää pelkkänä radiona!
1 Kytke radio päälle asettamalla RADIO ON/OFF -painike asentoon ON.
2 Valitse aaltoalue BAND-painikkeella.
3 Viritä radio haluamallesi radioasemalle TUNING -painikkeella.
4 Käytä VOL-painiketta äänenvoimakkuuden säätöön.
5 Kytke radio pois päältä asettamalla RADIO ON/OFF-painike asentoon OFF.
Radiovastaanotto:
FM:
Vedä lanka-antenni täysin suoraksi laitteen taakse. Tämä parantaa vastaanottoa.
Laite käyttää sisäistä antennia. Suuntaa antenni kääntämällä laite parMW:
haaseen asentoon.
KELLON- JA HERÄTYSAIKOJEN ASETUS
Aika näytetään 24-tunnin näyttönä
Tärkeää! Jotta saat asetettua kellonajat ja herätysajat tarkasti, muista, että UP / DOWNpainikkeita ei tule painaa yhtäaikaa vaan niitä on painettava erikseen.
1 Aseta kellotoimintosäädin asentoon SET TIME, SET AL 1 tai SET AL 2
halutessasi asettaa kellonajan tai herätysajat.
2 Aseta tunnit ja minuutit painamalla UP / DOWN-painiketta useita kertoja
peräkkäin tai pitämällä jompaakumpaa painiketta alas painettuna.
3 Vapauta UP / DOWN-painike, kun olet asettanut haluamasi ajan.
4 Kun olet asettanut sekä tunnit että minuutit, aseta kellotoimintosäädin
asentoon CLOCK, jolloin näyttöön tulee kellonaika.
HERÄTYSTAVAN VALINTA
YLEISTÄ
Herätysaika on asetettava ennen kuin herätystä voidaan käyttää. Voit valita kaksi
eri herätystapaa: herätys radiolla tai summerilla.
• Valitse haluamasi herätystapa asettamalla AL 1 tai AL 2-painike asentoon
RADIO tai BUZ.
™ 2 summerilla on asetettu tietylle äänenvoimakkuustasolle eivätkä ole
muutettavissa. BUZ summeri herätyksessä AL 1 on tasoltaan matala, kun
taas BUZ summeri herätyksessä AL 2 on tasoltaan korkea.

HERÄTYKSEN KYTKEMINEN POIS PÄÄLTÄ
Herätys voidaan kytkeä pois päältä kolmella eri tavalla. Siinä tapauksessa, jos
herätystä ei ole kytketty pois päältä pysyvästi, herätyksen 24 tunnin uusinta
aktivoituu automaattisesti 59 minuutin kuluttua siitä, kun herätys ensimmäistä
kertaa meni päälle.
HERÄTYKSEN 24 TUNNIN UUSINTA
Jos haluat lopettaa herätyssoiton välittömästi, mutta haluat pitää saman
herätysasetuksen seuraavaa päivää varten:
• Paina ALARM RESET -painiketta herätyksen ollessa päällä.
HERÄTYKSEN KYTKEMINEN POIS PÄÄLTÄ PYSYVÄSTI
Jos haluat kytkeä asetetun herätyksen pois päältä ennen kuin se menee päälle tai
sen ollessa päällä:
• Aseta AL 1 tai AL 2 asentoon OFF.
HERÄTYKSEN TOISTO
Tämä toiminto toistaa herätyksen 6-7 minuutin välein.
1 Paina SLEEP OFF /REPEAT ALARM -painiketta herätyssoiton aikana.
UNIAJASTIN
Uniajastin-toiminnon kuvaus
Laitteessa on sisäänrakennettu ajastin, jonka ansiosta radiovastaanotto kytkeytyy
automaattisesti pois päältä tietyn, halutun ajan kuluttua. Tämän toiminnon
ansiosta voit huoletta nukahtaa kuunnellessasi radiota. Pisin uniajastinaika on 59
minuuttia.
Uniajastimen asetus
1 Tarkista, että kellon ohjain on CLOCK-asennossa ja radio on sammutettu.
2 Uniajastin asetetaan seuraavalla tavalla:
• Pidä alhaalla SLEEP-painiketta.
™ Laskuri alkaa laskea 0:59 minuutista 0:00 minuuttiin.
• Pitämällä SLEEP-painiketta painettuna ja painamalla UP/DOWN-painiketta
toistuvasti torkkuaikaa voi säätää 59 minuutista alkaen lyhyemmäksi.

TÄRKEÄÄ!
1 Jos yrität peruuttaa ajastintoiminnon uniajastimen käyttöönoton aikana painamalla
RADIO ON/OFF -painiketta, radiota ei voi sammuttaa.
2 Poista toiminto käytöstä painamalla RADIO ON/OFF- ja REPEAT ALARM (SLEEP
OFF) -painikkeita vuorotellen ja toistuvasti.
ULKOISEN LAITTEEN LIITTÄMINEN
Voit kuunnella ulkoisen laitteen musiikkia tai ääntä AJ3231:n kaiuttimien avulla.
1 Aseta BAND (MW/FM/AUX) -kytkin asentoon AUX.
2 Liitä AUX-IN-kaapeli ulkoisen laitteen (kuten CD-soittimen tai videonauhurin)
AUDIO OUT- tai kuulokeliitäntään.

HUOLTO
• Asenna laite lähelle pistorasiaa, josta virtajohtoon ylettyy helposti.
• Kun laitteen virta katkaistaan irrottamalla pistoke, laite on helppo ottaa uudelleen
käyttöön
• Aseta laite kovalle ja tasaiselle pinnalle niin että järjestelmä ei pääse kallistumaan.
• Jos et aio käyttää kelloradiota pitkään aikaan, irrota pistoke pistorasiasta.
Myös kelloradion paristo kannattaa poistaa. Tämä estää pariston mahdolliset
vuodot ja niiden kelloradiolle aiheuttamat vahingot.
• 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.
• Akkuja tai paristoja ei saa altistaa korkeille lämpötiloille, kuten auringonvalolle tai tulelle.
HUOMIO
Muiden kuin tässä esitettyjen painikkeiden tai asetusten käyttö tai
sovellus saattaa saada aikaan vaarallista säteilyä tai muuta turvatonta
toimintaa.
Tämä tuote on Euroopan unionin asettamien radiohärintää koskevien
säännöksien mukainen.

VIANMÄÄRITYS
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.
Ongelma
– Mahdollinen syy
• Ratkaisu
Ei ääntä
– Ei ole säädetty äänenvoimakkuutta
• Säädä äänenvoimakkuus
Ajoittaista särinää FM-lähetyksen aikana
– Heikko signaali
• Säädä tarvittaessa antennien asentoa.
Jatkuvaa särinää/ sihinää MW-lähetyksen aikana
– Sähköhäiriö televisiosta, tietokoneista, loistevalaisimista jne.
• Siirrä laite pois muiden sähkölaitteiden läheisyydestä
Herätys ei toimi
– Herätysaikaa ei ole asetettu /Ei ole valittu herätystilaa
• Katso Herätysajan asettaminen / Katso Herätystoimintoa asettaminen.
–
•
–
•

Heikko signaali
Oikaise ja pane sian saparo- antenni paikoilleen
Kelloradion radiokanavaa ei ole viritetty.
Viritä radio haluamallesi kanavalle

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.
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.
Huomautuksia paristojen/akkujen hävittämisestä
Laitteessa on akut tai paristot, jotka ovat Euroopan parlamentin
ja neuvoston direktiivin 2006/66/EY vaatimusten mukaiset, eikä
niitä voi hävittää tavallisen talousjätteen mukana.Ota selvää
paikallisista akkujen hävittämiseen ja keräämiseen liittyvistä
säännöistä. Akkujen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille koituvia haittavaikutuksia.

Teknisiä tietoja
Virta......................................................220 – 230 V / 50 Hz
Virrankulutus
Käytössä....................................................................5,0 W
Valmiustilassa.......................................................< 2,0 W
Mitat (l x s x k)....................................140 x 61 x 140 mm
Paino........................................................................0,53 kg
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