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1 Tärkeää
Turvallisuus
Vakava varoitus
•• Älä irrota kelloradion koteloa.
•• Älä koskaan voitele mitään kelloradion osaa.
•• Älä koskaan aseta tuotetta muiden sähkölaitteiden
päälle.

•• Pidä kelloradio poissa suorasta auringonvalosta tai
avotulen tai lämmönlähteiden läheisyydestä.

•• Varmista, että virtajohto, liitin tai pistoke on sijoitettu

niin, että voit helposti irrottaa kelloradion virtalähteestä.

•
•
•
•

•
•
•
•
•

2

Lue nämä ohjeet ja noudata niitä.
Varmista, että tuotteen ympärillä on
tarpeeksi tilaa tuuletukselle.
Suojaa virtajohtoa taittumiselta ja päälle
astumiselta. Käsittele varovasti etenkin
pistokkeita ja liitoskohtia.
Anna vain valtuutetun huoltohenkilön
huoltaa laite. Huolto on tarpeen, kun
kelloradio on vahingoittunut, esimerkiksi
virtajohto tai pistoke on vahingoittunut,
kelloradion sisään on päässyt nestettä tai
vieraita esineitä, kelloradio on kastunut, ei
toimi normaalisti tai on pudonnut.
Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä
lisälaitteita.
Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta
ukkosmyrskyjen aikana sekä silloin, kun
laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
Kelloradion päälle ei saa roiskua vettä tai
muita nesteitä.
Älä aseta kelloradion päälle mitään sitä
mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten
nestettä sisältäviä esineitä tai kynttilöitä.
Kun laitteen virta katkaistaan irrottamalla
pistoke tai laitteen katkaisimesta, laite on
helppo ottaa uudelleen käyttöön.

FI

Huomautus
•• Tyyppikilpi on laitteen takaosassa.

2 FM-/DAB+kelloradio
Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi
Philipsin laitteen. Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja
rekisteröi tuote osoitteessa www.Philips.com/
welcome.

Johdanto
Kelloradiolla voit
• kuunnella FM- ja DAB+ (Digital Audio
Broadcasting) -radioasemia
• kuunnella musiikkia ulkoisista laitteista
• tarkkailla aikaa ja
• asettaa kaksi herätystä.

Toimituksen sisältö
Tarkista pakkauksen sisältö:
• Kelloradio
• Lyhyt käyttöopas
• Turvallisuus- ja lakitietovihko

FI
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Kelloradion yleiskuvaus
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/

Herätyksen 1 tai 2 asettaminen
Herätysasetusten näyttö
Ajastimen ottaminen käyttöön tai
poistaminen käytöstä.

b SOURCE
• Lähteen valitseminen: DAB-tila, FM-tila
tai AUDIO IN.
c

•
•

Käynnistä radio.
Siirtyminen valmiustilaan.

d SNOOZE/BRIGHTNESS
• Herätyksen torkkutoiminto.
• Näytön kirkkauden säätäminen.
e PROG/SET TIME
• Radioasemien ohjelmointijärjestys.
• Ajan määrittäminen.
f SELECT/SCAN
• Radioasemien automaattinen haku ja
tallennus.
• Valinnan vahvistaminen.
g

•

Uniajastimen määrittäminen

h + PRESET/ MIN • Minuuttilukeman säätäminen.
• Pikavalinta-asemien valinta.
4
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i INFO/MENU
• Avaa DAB+- tai FM-valikko painamalla
painiketta pitkään DAB+- tai FM-tilassa.
• Tuo DAB-asematiedot näkyviin
painamalla painiketta DAB+-tilassa.
• Tuo RDS-asematiedot näkyviin
painamalla painiketta FM-tilassa.
j + TUNING/ HR • Tuntilukeman säätäminen.
• Radioasemien virittäminen.
• DAB+-asemaluettelon selaaminen
• FM-/DAB+-valikon selaaminen.
k Näyttö
• Nykyisen tilan näyttäminen.
l VOL -nuppi
• Äänenvoimakkuuden säätäminen.
m Antenni
• Radiovastaanoton parantaminen.
n Virtajohto
• Verkkovirtaan liittäminen.
o USB-liitäntä
• Mobiililaitteen lataaminen.
p AUDIO IN
• Ulkoisen äänentoistolaitteen liittäminen.

3 Aloitus
Noudata aina tämän luvun ohjeita järjestyksessä.

FM-/DAB+-antennin
valmistelu
Voit parantaa vastaanottoa vetämällä FM-/
DAB+-antennin kokonaan ulos ja säätämällä sen
asentoa.

Ajan asettaminen
Huomautus
•• Ajan voi määrittää vain valmiustilassa.

1

Huomautus
•• Vältä häiriöt sijoittamalla antenni mahdollisimman kauas
muista säteilylähteistä.

Virran kytkeminen
Varoitus

2
3
4
5
6

Siirry kellonasetustilaan painamalla SET
TIME -painiketta 2 sekuntia.
»» Tunnit ja minuutit vilkkuvat.
Määritä tunnit + TUNING/ HR
--painikkeella.
Määritä minuutit + PRESET/ MIN
--painikkeella.
Vahvista valinta painamalla SET TIME.
Valitse 12/24 tunnin esitysmuoto
painamalla + TUNING/ HR --painiketta.
Vahvista valinta painamalla SET TIME.
»» [Time Saved] (aika tallennettu) tulee
näkyviin.

•• Tuotteen vahingoittumisen vaara! Varmista, että

virtalähteen jännite vastaa kelloradion takapaneeliin tai
pohjaan merkittyä jännitettä.
•• Sähköiskun vaara. Irrota virtajohto aina tarttumalla
pistokkeeseen ja vetämällä se pistorasiasta. Älä vedä
johdosta.

Vihje
•• Kun radio on 10 sekuntia käyttämättömänä,
kellonasetustila sulkeutuu automaattisesti.

•• Voit asettaa ajan tahdistuksen siirtymällä FM/DAB+tilassa järjestelmävalikkoon (katso Järjestelmävalikon
käyttäminen > Kellonajan määrittäminen ja ajan
tahdistus).
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Käynnistäminen
•

Avaa radio painamalla -painiketta.
»» Kelloradio siirtyy viimeiseen valittuun
lähteeseen.
»» Ensimmäisellä käyttökerralla radio
näyttää tervetuloviestin, siirtyy DABtilaan ja aloittaa DAB+-asemien
automaattisen hakemisen.

Siirtyminen valmiustilaan
•

Paina uudelleen -painiketta.
»» [Standby] (valmiustila) tulee näkyviin.

6
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4 DAB+-radion
kuunteleminen
DAB+-radioasemien
virittäminen

»» Radio tallentaa löytyneet DAB+radioasemat automaattisesti.
»» Täyden haun jälkeen ensimmäisen
kanavan lähetys alkaa kuulua
automaattisesti.

DAB+-radioasemien
tallentaminen manuaalisesti
Huomautus

Vihje
•• Asenna antenni mahdollisimman kauas kaikista
sähkölaitteista.
•• Voit parantaa vastaanottoa vetämällä antennin
kokonaan ulos ja säätämällä sen asentoa.

1

Valitse DAB-tila painamalla toistuvasti
SOURCE-painiketta.
»» Näkyviin tulee [Scanning] (haetaan).
»» Radio tallentaa DAB+-radioasemat
automaattisesti ja toistaa ensimmäisen
käytettävissä olevan aseman ohjelmaa.
»» Radioasemat tallennetaan laitteen
muistiin. Asemahaku ei enää käynnisty,
radion seuraavalla käynnistyskerralla.
»» Jos yhtään DAB+-asemaa ei löydy,
näkyviin tulee [No DAB Station] (ei
DAB-asemia).

Radioaseman virittäminen asemaluettelosta:
• DAB+-tilassa voit selata DAB+radioasemia painamalla + TUNING/ HR
--painiketta toistuvasti.

DAB+-radioasemien
tallentaminen automaattisesti
Vihje
•• Uudet DAB+-asemat ja -palvelut lisätään. Tee täysi haku,
jos haluat lisätä uusia DAB+-radioasemia ja -palveluita.

•

Kun laite on DAB+-tilassa, pidä SCANpainiketta painettuna kaksi sekuntia.

•• Voit tallentaa enintään 20 DAB+-radioasemaa.

1
2
3
4
5

Viritä laite DAB+-radioasemalle.
Ota ohjelmointitila käyttöön painamalla
PROG-painiketta.
Valitse numero + TUNING/ HR
--painikkeella.
Vahvista valinta painamalla PROG.
Tallenna muut DAB+-asemat toistamalla
vaiheet 1–4.
Huomautus

•• Voit poistaa tallennetun DAB+-radioaseman
korvaamalla sen uudella asemalla.

DAB+-pikavalinta-aseman
valitseminen
•

Valitse pikavalinta painamalla + PRESET/
MIN --painiketta toistuvasti DAB+-tilassa.

DAB+-valikon käyttäminen
1

Voit avata DAB+-valikon DAB+-tilassa
painamalla MENU-painiketta kahden
sekunnin ajan.

FI
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2

3
4

Selaa valikkokohtia painamalla + TUNING/
HR --painikkeita:
• [Full scan] (täysi haku): kaikkien
saatavilla olevien DAB+-asemien
hakeminen ja tallentaminen.
• [Manual tune] (manuaalinen viritys):
manuaalinen virittäminen tietylle
kanavalle/taajuudelle ja lisääminen
asemaluetteloon.
• [DRC] (Dynaamisen alueen
kompressointi): radiosignaalin
dynamiikan pienentäminen.
• [Prune] (rajaus): poista luettelosta
radioasemat, jotka eivät ole saatavilla.
• [System] (järjestelmä): muuta
järjestelmäasetuksia (katso
Järjestelmävalikon käyttäminen).
Valitse asetus painamalla SELECTpainiketta.

Toista vaiheet 2–3, jos asetus on jonkin
toisen asetuksen alainen.
[DRC]
• [DRC off] (Dynaamisen alueen
kompressointi poissa käytöstä): kytkee
dynaamisen alueen kompressoinnin
(DRC) pois käytöstä.
• [DRC high] (Dynaamisen alueen
kompressointi (DRC) korkea):
dynaamisen alueen kompressointi
kytketään korkealle tasolle (suositeltava
oletusasetus meluisaan ympäristöön).
• [DRC low] (Dynaamisen alueen
kompressointi (DRC) matala):
dynaamisen alueen kompressointi
kytketään matalalle tasolle (suositeltava
asetus vähemmän meluisaan
ympäristöön).
[Prune]
• [No] (ei): palaa edelliseen valikkoon.
• [Yes] (kyllä): poista luettelosta
radioasemat, jotka eivät ole saatavilla.
Huomautus
•• Jos mitään painiketta ei paineta 10 sekuntiin, valikko
sulkeutuu.

8
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DAB+-tietojen näyttäminen
Kun kuuntelet DAB+-radiota, voit selata
seuraavia tietoja (jos ne ovat käytettävissä)
painamalla INFO-painiketta toistuvasti:
»» Aseman nimi:
»» DLS-otsikointi (Dynamic Label
Segment)
»» Ohjelman tyyppi (PTY)
»» Artistin nimi
»» Taajuus
»» Signaalivirheiden määrä
»» Bittinopeus ja äänitila
»» Koodekki

5 FM-radion
kuunteleminen

1
2
3

FM-radioasemien virittäminen

4
5

Vihje
•• Asenna antenni mahdollisimman kauas kaikista
kokonaan ulos ja säätämällä sen asentoa.

1
2
3

Valitse FM-tila painamalla SOURCEpainiketta.
Paina + TUNING/ HR --painiketta kahden
sekunnin ajan.
»» Radio virittää automaattisesti aseman,
joka kuuluu hyvin.

Viritä lisää radioasemia toistamalla 2. vaihe.
Kanavan virittäminen manuaalisesti
• Valitse taajuus painamalla FM-viritintilassa +
TUNING/ HR --painiketta toistuvasti.

FM-radioasemien
tallentaminen automaattisesti
•

Laitteen ollessa FM-viritintilassa, paina
SCAN-painiketta 2 sekuntia.
»» Radio tallentaa kaikki saatavilla olevat
FM-radioasemat ja alkaa toistaa
ensimmäistä saatavilla olevaa asemaa
automaattisesti.

Huomautus
•• Voit tallentaa enintään 20 FM-radioasemaa.

Valitse numero painamalla toistuvasti +
TUNING/ HR --painikkeita.
Vahvista valinta painamalla PROG.
Tallenna toinen asema toistamalla vaiheet
1–4.

•• Voit poistaa tallennetun aseman korvaamalla sen
uudella asemalla.

FM-pikavalinta-aseman
valitseminen
•

Valitse pikavalinta-asema painamalla +
PRESET/ MIN --painiketta toistuvasti FMviritintilassa.

FM-valikon käyttäminen
1
2

3
4

FM-radioasemien
tallentaminen manuaalisesti

Siirry ohjelmointitilaan painamalla PROGpainiketta.
»» Pikavalintanumero alkaa vilkkua.

Vihje

sähkölaitteista.

•• Voit parantaa vastaanottoa vetämällä antennin

Viritä FM-radioasema viritintilassa.

Voit avata FM-valikon FM-tilassa painamalla
MENU-painiketta kahden sekunnin ajan.
Selaa valikkokohtia painamalla + TUNING/
HR --painikkeita:
• [Scan setting] (Hakuasetus)
• [System] (katso Järjestelmävalikon
käyttäminen)
Valitse asetus painamalla SELECTpainiketta.

Toista vaiheet 2–3, jos asetus on jonkin
toisen asetuksen alainen.
[Scan setting] (hakuasetukset)
• [All stations] (kaikki asemat): hae kaikki
FM-radioasemat.
• [Strong stations only] (ainoastaan
vahvat asemat): hae vain FM-asemat,
joilla on vahva signaali.
FI
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RDS-tietojen näyttäminen
RDS (Radio Data System) on palvelu, jonka
avulla FM-asemat voivat näyttää lisätietoja.
Jos kuuntelemasi FM-asema lähettää RDSsignaalia, RDS-kuvake ja aseman nimi tulevat
näkyviin.

1
2

RDS-aseman virittäminen.
Voit selata seuraavia tietoja (jos ne ovat
saatavana) painamalla toistuvasti INFOpainiketta:
»» Aseman nimi:
»» Radio-tekstiviestit
»» Taajuus
»» Aika ja päivämäärä

10
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6 Järjestelmävalikon käyttäminen
Järjestelmävalikossa voit
• määrittää kellonajan ja sen muodon
• tahdistaa ajan
• tarkistaa radion ohjelmistoversion
• päivittää tarvittaessa laiteohjelmiston
• palauttaa radion oletusasetukset.

Kellonajan asettaminen ja ajan
tahdistus
1
2
3
4
5

Paina DAB/FM-tilassa MENU-painiketta
kahden sekunnin ajan.
Paina + TUNING/ HR --painiketta, kunnes
näkyviin tulee [System] (järjestelmä).
Vahvista valinta painamalla SELECT.
»» [Time] (aika) tulee näkyviin.
Paina uudelleen SELECT-painiketta.
»» [Set Time] tulee näkyviin.
Valitse asetus tai aliasetus (jos saatavilla)
toistamalla vaiheet 2–3.

Valinnat
[Set Time]

Alavalinta

Toiminto
Ajan
määrittäminen.
[Set 12/24 [Set 12 hour] Näytä aika 12
hour]
tunnin muodossa.
[Set 24 hour] Näytä aika 24
tunnin muodossa.
[Auto time [No time
Poista ajan
sync]
sync]
synkronointi
käytöstä.
[Update from Tahdista aika
Any]
mistä tahansa
käytettävissä
olevasta
radioasemasta.

[Update from
FM] (Päivitä
FM-asemasta)
[Update
from DAB]
(Päivitä DABasemasta)

Tahdista aika FM
(RDS) -asemasta.
Tahdista
aika DAB+radioasemista.

Palauta kaikki asetukset
1
2
3
4
5

Avaa järjestelmävalikko.
Valitse [Factory Reset] (oletusasetusten
palautus) painamalla toistuvasti +
TUNING/ HR --painiketta.
Vahvista valinta painamalla SELECT.
Tee valinta + TUNING/ HR --painikkeella.
• [No]: palaa edelliseen valikkoon.
• [Yes]: palauttaa radion oletusasetukset.
Vahvista painamalla SELECT-painiketta.

Ohjelmistoversion
tarkistaminen
1
2
3

Avaa järjestelmävalikko.
Valitse [SW version] (ohjelmistoversio)
painamalla + TUNING/ HR --painiketta.
Vahvista valinta painamalla SELECT.
»» Radion ohjelmistoversio tulee näkyviin.

Ohjelmiston päivittäminen
Jos haluat päivittää ohjelmiston, pyytä apua
WOOX Innovationsilta. Emme suosittele
päivittämään ohjelmistoa itse.

FI
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7 Muut toiminnot

»» Jos ajastin on käytössä, [Alarm 1:On]
tai [Alarm 2:On] näkyy näytössä.
»» Jos ajastin ei ole käytössä, [Alarm 1:Off]
tai [Alarm 2:Off] näkyy näytössä.
•

Lopeta herätys painamalla painiketta
tai .
»» Herätysääni toistuu seuraavana päivänä.

Hälytysajan asettaminen

Herätyksen torkkutoiminto

Herätyksen asettaminen
Voit määrittää kaksi herätysaikaa.
Huomautus

•

Paina herätysäänen soidessa SNOOZEpainiketta.
»» Herätys siirtyy torkkutilaan ja käynnistyy
uudelleen yhdeksän minuutin kuluttua.

•• Varmista, että kellonaika on asetettu oikein.

1
2
3
4
5

Ota hälytystila käyttöön painamalla
valmiustilassa pitkään painiketta / .
»» Tunnit ja minuutit ja kuvakkeet /
alkavat vilkkua.
Määritä tunti + TUNING/ HR --painikkeilla.
Määritä minuutit + PRESET/ MIN
--painikkeilla.
Vahvista painamalla

/

Uniajastimen asettaminen
Tämä radio voi siirtyä automaattisesti valmiustilaan
ennalta määritetyn ajanjakson jälkeen.
• Valitse uniajastimen jakso (minuuteissa)
painamalla toistuvasti
-painiketta.

-painiketta.

Valitse + TUNING/ HR --painikkeella
hälytyslähteeksi summeri, DAB tai FM.
• Jos valitset hälytysääneksi summerin,
vahvista asetus painamalla kerran /
-painiketta.
• Jos valitset hälytysääneksi DAB- tai
FM-aseman, vahvista asetus painamalla
kaksi kertaa / -painiketta.
Vihje

•• Hälytyksen äänenvoimakkuus nousee vähitellen.

Hälytyksen äänenvoimakkuutta ei voi säätää manuaalisesti.

»» Kun uniajastin otetaan käyttöön,
tulee näkyviin.

Ajastimen käyttöön ottaminen /
käytöstä poistaminen
•

Ota herätys käyttöön tai poista se käytöstä
painamalla - tai -painiketta toistuvasti.

12
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Uniajastimen poistaminen käytöstä:
• Paina toistuvasti
-painiketta, kunnes
[Sleep off] (ajastin ei käytössä) näkyy
näytössä.

Ulkoisen laitteen
kuunteleminen

•

Liitä laite kelloradioon USB-kaapelilla (ei
sisälly toimitukseen).
»» Kun laite on tunnistettu, lataaminen
alkaa.

Voit kuunnella tällä laitteella myös ulkoista
äänentoistolaitetta, kuten MP3-soitinta.

1
2
3

Kytke 3,5 mm:n äänitulokaapeli (lisävaruste)
• radion AUDIO IN-liitäntään ja
• ulkoisen äänentoistolaitteen
kuulokeliitäntään.
Valitse AUDIO IN -tila painamalla
SOURCE-painiketta toistuvasti.
Toista ulkoisesta äänentoistolaitteesta
(katso lisätietoja laitteen käyttöoppaasta).

Äänenvoimakkuuden
säätäminen
•

Lisää tai vähennä äänenvoimakkuutta
kääntämällä säätönuppia VOL.

Näytön kirkkauden
säätäminen
•

Voit säätää näytön kirkkautta painamalla
BRIGHTNESS-painiketta toistuvasti.

Lataa laite
Tällä radiolla voit ladata ulkoisia laitteita, kuten
matkapuhelimia, MP3-soittimia tai muita
kannettavia laitteita.
Huomautus
•• Suurin USB-latauksessa käytettävä virta on 1 A.
•• Kaikkien laitteiden latauksen tukea ei taata.

FI
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8 Tuotetiedot
Huomautus
•• Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Teknisiä tietoja
Vahvistin
Kokonaisteho

2W

Viritin
Viritysalue (FM)
Viritysalue (DAB+)
Virityskaavio
– Mono, 26 dB
signaali-kohina-suhde
– Stereo, 46 dB
signaali-kohina-suhde
Haun valittavuus
Harmoninen
kokonaishäiriö
Signaali–kohina-suhde

87,5–108 MHz
174,928–239,200
MHz
50 kHz
< 22 dBf
< 43 dBf
<28 dBf
<2%
>55 dB

USB
Lataustuki

14
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5 V, 1 A

Yleistä
Virta
Virrankulutus käytössä
Virrankulutus
valmiustilassa
Mitat – päälaite
(L x K x S)
Paino – päälaite

100–240 V ~, 50/60 Hz
< 10 W
< 1W
129 x 104 x 105 mm
0,6 kg

9 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 kelloradion virtajohto on
liitetty oikein.
•• Varmista, että verkkolaitteeseen tulee
virtaa.
Ääntä ei kuulu
•• Säädä äänenvoimakkuutta.
Kelloradio ei vastaa
•• Irrota pistoke ja aseta se takaisin. Avaa sen
jälkeen kelloradio uudelleen.
Huono radion kuuluvuus
•• Vältä radion aiheuttamat häiriöt pitämällä
kelloradio poissa muiden elektronisten
laitteiden läheisyydestä.
•• Vedä antenni ääriasentoon ja säädä sen
sijainti.
•• Jos signaalivirheiden määrä ylittää DABtilassa 50, ääni voi kuulua katkonaisena tai
mykistyä kokonaan. Etsi paras mahdollinen
vastaanottotaajuus antennin asentoa
vaihtamalla.
•• Voit ehkäistä äänihäiriöitä pitämällä USBtai AUDIO IN -kaapelit muiden laitteiden
latauksen tai ulkoisen äänilaitteen kuuntelun
aikana mahdollisimman kaukana antennista.
Herätys ei toimi
•• Aseta kello/herätys oikein.

FI

15

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

Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä
koskevien vaatimusten mukainen.
Vanhan tuotteen hävittäminen

Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on
käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka
voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuote kuuluu
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
2012/19/EU soveltamisalaan. Tutustu
paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden
keräysjärjestelmään. Noudata paikallisia
säädöksiä äläkä hävitä tuotetta tavallisen
talousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden
asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään
ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia
haittavaikutuksia.
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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