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1 Tärkeää
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

3

Lue nämä ohjeet.
Huomioi varoitukset.
Noudata kaikkia ohjeita.
Älä tuki ilmastointiaukkoja. Asenna
valmistajan ohjeiden mukaisesti.
Älä asenna lähelle lämmönlähteitä,
kuten lämpöpattereita, uuneja tai muita
lämpöä tuottavia laitteita (mukaan lukien
vahvistimia).
Suojaa virtajohtoa taittumiselta ja päälle
astumiselta. Käsittele varovasti etenkin
pistokkeita, jakorasiaa ja liitoskohtia.
Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä
lisälaitteita.
Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta
ukkosmyrskyjen aikana sekä jos laitetta ei
käytetä pitkään aikaan.
Anna vain valtuutetun huoltohenkilön
huoltaa laite. Huolto on tarpeen, kun laite
on vahingoittunut, esimerkiksi virtajohto tai
pistoke on vahingoittunut, laitteen sisään
on päässyt nestettä tai vieraita esineitä,
laite on kastunut, ei toimi normaalisti tai on
pudonnut.
Suojaa laite tippuvalta vedeltä tai roiskeilta.
Älä aseta laitteen päälle mitään sitä
mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten
nestettä sisältäviä esineitä tai kynttilöitä.
Jos laturin liitintä käytetään laitteen virran
katkaisemiseen, virran katkaiseva laite on
edelleen käytettävissä.
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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 sekä
• asettaa kaksi herätystä.

Toimituksen sisältö
(Kuva

a

)

3 Aloitus

c

Noudata aina tämän luvun ohjeita järjestyksessä.

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

b

Käynnistäminen
Painamalla POWER-painiketta.
»» Kelloradio siirtyy viimeiseen valittuun
lähteeseen.

Siirtyminen valmiustilaan
Paina POWER-painiketta 3 sekuntia.
»» Kello tulee näyttöpaneeliin (jos se on
määritetty).
Huomautus
•• Vältä häiriöt sijoittamalla antenni mahdollisimman kauas
televisiosta, videonauhurista ja muista säteilylähteistä.

Virran kytkeminen
Varoitus
•• Tuotteen vahingoittumisen vaara! Varmista, että

virtalähteen jännite vastaa kelloradion takapaneeliin tai
pohjaan merkittyä jännitettä.
•• Sähköiskun vaara. Pidä pistokkeesta tiukasti kiinni, kun
irrotat sen sovittimesta.

Ajan määrittäminen
1
2
3
4
5

Siirry kellonasetustilaan painamalla
ajanasetustilassa INFO-painiketta vähintään
kolme sekuntia. (Kuva )
»» Tunnit vilkkuvat.
Aseta tunnit valitsemalla

/ .

Vahvista valinta valitsemalla INFO.
»» Minuutit vilkkuvat.
Aseta minuutit toistamalla vaiheet 2–3.
Aseta päivä, kuukausi ja vuosi toistamalla
vaiheet 2–3.

Huomautus
•• Tyyppikilpi on kelloradion pohjassa.
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4 DAB+-radion
kuunteleminen

e

3 sec.

DAB+ (Digital Audio Broadcasting)
on lähetinverkkoa hyödyntävä radion
digitaalinen lähetystekniikka. Se laajentaa
kuuntelumahdollisuuksia, parantaa äänenlaatua ja
tarjoaa enemmän tietoa.

Ensimmäisellä käyttökerralla
1
Vihje
•• Jos haluat säätää 12/24-tunnin muotoa, katso

Järjestelmävalikon käyttäminen > Aseta tunnin muoto
ja synkronoi aika.
•• Kelloradion ajanasetustila suljetaan automaattisesti 10
sekunnin toimettomuuden jälkeen.

2

Valitse DAB+-radio painamalla toistuvasti
SOURCE-painiketta.
»» [FULL SCAN] (täysi haku) tulee
näkyviin.
Aloita täysi haku valitsemalla SELECT.
»» Kelloradio tallentaa DAB+radioasemat automaattisesti ja toistaa
ensimmäisen käytettävissä olevan
aseman ohjelmaa.
»» Radioasemat tallennetaan kelloradion
muistiin. Seuraavalla kerralla kun laite
käynnistetään, asemahaku ei käynnisty.
»» Jos yhtään DAB+-asemaa ei löydy,
näkyviin tulee [No DAB Station] (ei
DAB-asemia).

Radioaseman virittäminen asemaluettelosta:
DAB+-tilassa voit selata DAB+-radioasemia
valitsemalla TUNING / .
»» Jos DAB+-signaali on liian heikko, [OFF AIR]
(ei signaalia) tulee näkyviin.

5
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DAB+-radioasemien
tallentaminen automaattisesti
Vihje
•• Uudet DAB+-asemat ja -palvelut lisätään. Tee täysi haku,

DAB+-pikavalinta-aseman
kuunteleminen
Valitse pikavalinta painamalla PRESET-painiketta
toistuvasti DAB+-tilassa.

jos haluat lisätä uusia DAB+-radioasemia ja -palveluita.

Paina SCAN-painiketta 3 sekunnin ajan DAB+tilassa.
»» Kelloradio tallentaa löytyneet DAB+radioasemat automaattisesti.
»» Täyden haun jälkeen ensimmäisen kanavan
lähetys alkaa kuulua automaattisesti.

DAB+-valikon käyttäminen
1
2

DAB+-radioasemien
tallentaminen manuaalisesti
Voit tallentaa enintään 10 DAB+-radioasemaa.

1
2
3

4
5

Viritä laite DAB+-radioasemalle.
Siirry tallennustilaan painamalla PRESETpainiketta kolme sekuntia.
Valitse numero TUNING /
-painikkeella.
»» Pikavalinnan numero tulee näkyviin
yhdeksi sekunniksi. Jos pikavalinta on
jo varattu, näkyviin tulee aiemmin
tallennettu DAB+-radioasema. Jos
pikavalinta on tyhjä, näkyviin tulee teksti
[Empty] (tyhjä).
Vahvista valinta painamalla PRESET.
Tallenna muut DAB+-asemat toistamalla
vaiheet 1–4.
Huomautus

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

3
4

Voit avata DAB+-valikon DAB+-tilassa
painamalla MENU-painiketta kolmen
sekunnin ajan.
Selaa valikkokohtia painamalla TUNING
/ -painikkeita:
• [STATION]: näytä saatavilla olevat
DAB+-radioasemat
• [FULL SCAN]: etsi ja tallenna saatavilla
olevat DAB+-radioasemat.
• [MANUAL]: etsi itse haluamasi
radioasema/taajuus ja lisää se
radioasemaluetteloon.
• [DRC] (Dynamic Range Control): lisää
tai poista dynaamisen alueen erojen
kompensointia radioasemien välillä.
Kokeile eri lähteiden asetuksia ja valitse
niistä sopivin.
• [PRUNE]: poista luettelosta
radioasemat, jotka eivät saatavilla.
• [SYSTEM]: muuta järjestelmäasetuksia
(katso Järjestelmävalikon käyttäminen).
Valitse asetus painamalla SELECTpainiketta.
Toista vaiheet 2-3, jos asetus on jonkin
toisen asetuksen alainen.

[DRC]
• [DRC OFF]: Ei kompensointia.
• [DRC HIGH]: enimmäiskompensointi
on käytössä (suositeltava oletusasetus
meluisaan ympäristöön).
• [DRC LOW]: keskitason kompensointi.
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[PRUNE]
• [PRUNE N]: palaa edelliseen valikkoon.
• [PRUNE Y]: poista luettelosta radioasemat,
jotka eivät saatavilla.

5 FM-radion
kuunteleminen

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)
»» Signaalin vahvuus

FM-radioasemien virittäminen
1
2

»» Ohjelman tyyppi (PTY)
»» Artistin nimi
»» Taajuus
»» Signaalivirheiden määrä
»» Bit/s
»» Koodekki
»» Aika ja päivämäärä

Valitse FM-radio painamalla toistuvasti
SOURCE-painiketta.
Paina TUNING / -painiketta kolme
sekuntia.
»» FM-viritin virittää automaattisesti
aseman, joka kuuluu hyvin.

Radioaseman etsiminen itse:
Etsi radioasema painamalla TUNING
-painiketta toistuvasti.

/

FM-radioasemien
tallentaminen automaattisesti
Laitteen ollessa FM-viritintilassa, paina SCANpainiketta 3 sekuntia.
»» Kelloradio tallentaa löytyneet FMradioasemat automaattisesti.
»» Ensin tallennetun radioaseman lähetys alkaa
kuulua automaattisesti.

FM-radioasemien
tallentaminen manuaalisesti
Voit tallentaa enintään 10 FM-radioasemaa.

1
2
3
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Viritä FM-radioasema.
Siirry tallennustilaan painamalla PRESETpainiketta kolme sekuntia.
Valitse numero TUNING /
-painikkeella.
»» Pikavalinnan numero tulee näkyviin
yhdeksi sekunniksi. Jos pikavalinta on

4
5

jo varattu, näkyviin tulee aiemmin
tallennettu radiotaajuus. Jos pikavalinta
on tyhjä, näkyviin tulee teksti [Empty]
(tyhjä).
Vahvista valinta painamalla PRESET.
Tallenna muita FM-asemia toistamalla
vaiheet 1–4.
Vihje

•• Voit poistaa tallennetun FM-radioaseman tallentamalla
toisen aseman sen tilalle.

FM-pikavalinta-aseman
valitseminen
Valitse pikavalinta FM-tilassa painamalla PRESETpainiketta toistuvasti.

FM-valikon käyttäminen
1
2

3
4

Voit avata FM-valikon FM-tilassa painamalla
MENU-painiketta kolmen sekunnin ajan.
Selaa valikkokohtia painamalla /
-painikkeita:
• [SCAN SETTINGS]
• [SYSTEM] (katso Järjestelmävalikon
käyttäminen)
Valitse asetus painamalla SELECTpainiketta.
Toista vaiheet 2-3, jos asetus on jonkin
toisen asetuksen alainen.

[SCAN SETTINGS]
• [ALL]: etsi kaikki FM-radioasemat.
• [STRONG]: etsi vain hyvin kuuluvat FMradioasemat.

RDS-tietojen näyttäminen
RDS (Radio Data System) on palvelu, jonka
avulla FM-asemat voivat näyttää lisätietoja.

1
2

RDS-aseman virittäminen.
Voit selata seuraavia tietoja (jos ne ovat
saatavana) painamalla toistuvasti INFOpainiketta:
»» Aseman nimi:
»» Radio-tekstiviestit
»» Ohjelmatyyppi, kuten [NEWS]
(uutiset), [SPORT] (urheilu), [POP M]
(popmusiikki)...
»» Taajuus
»» Aika ja päivämäärä

RDS-ohjelmatyypit
Ohjelman Kuvaus
Ohjelman Kuvaus
tyyppi
tyyppi
NEWS
Uutispal- TALOUS Talous
velut
AIHEET Politiikka ja LAPSET Lastenohjelajankohtaimat
set aiheet
INFO
Eri aihepii- YHTEIS- Yhteisrien asiaoh- KUNTA kunnalliset
jelmat
aiheet
URHEILU Urheilu
USKONTOUskonto
OPETUS Opetus ja KESKUS- Keskustekoulutus TELU
luohjelmat
DRAAMA Radiokuun- MATKAILUMatkailu
nelmat ja
kirjallisuus
KULTTUU-Kulttuuri, VAPAA- Vapaa-aika
RI
uskonto ja AIKA
yhteiskunta
TIEDE
Tiede
JAZZ
Jazzmusiikki
SEKALAI- Viihdeohjel- COUNTRYCountrySET
mat
musiikki
POP
Popmusiikki KANSAN- KansanmuMUS.
siikki
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ROCK
MAIN
STRE
AM
KEVYT

Rockmusiikki
Kevyt
musiikki

IKIVIHRE- Ikivihreät
ÄT
FOLKMUS. Folkmusiikki

Kevyt
DOKUklassinen MENTTI
musiikki
KLASSI- Klassinen TESTI
NEN
musiikki
MUU MUS Musiikin
HÄLYTYS
erikoisohjelmat
SÄÄ
Sää

Dokumenttiohjelmat
Hälytyksen
testaus
Herätys

6 Järjestelmävalikon käyttäminen
Järjestelmävalikossa voit
• valita 12/24 tunnin muodon
• valita synkronoidaanko kellonaika DAB+radioasemista
• tarkistaa kelloradion ohjelmistoversion
• päivittää tarvittaessa laiteohjelmiston ja
• palauttaa kelloradion oletusasetukset.

Kellonajan muoto ja ajan
synkronointi
1

2
3
4

Avaa järjestelmävalikko (katso DAB+radioaseman kuunteleminen >
DAB+-valikon käyttäminen tai FMradion kuunteleminen > FM-valikon
käyttäminen)
Valitse / , kun haluat asettaa [TIME]asetuksen (aika).
Vahvista valinta painamalla SELECT.
Valitse alavalinta toistamalla vaiheet 2–3.

Valinnat
Alavalinta Toiminto
[UPDATE] [DAB]
Synkronoi kellonaika
DAB+-radioasemista.
[NONE] Poista ajan synkronointi
käytöstä.
[12/24 HR] [12]
Näytä aika 12 tunnin
muodossa.
[24]
Näytä aika 24 tunnin
muodossa.
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Palauta kaikki asetukset
1
2
3
4
5

Avaa järjestelmävalikko.
Palauta asetukset valitsemalla
[RESET] (palauta).

/

Vahvista valinta painamalla SELECT.
Tee valinta / -painikkeella.
• [RESET N]: paluu edelliseen valikkoon.
• [RESET Y]: palauta kelloradion
oletusasetukset.
Vahvista painamalla SELECT-painiketta.

Ohjelmistoversion
tarkistaminen
1
2
3

Avaa järjestelmän asetusvalikko.
Valitse

/

[SW VER] (Ohjelmistoversio).

Vahvista valinta painamalla SELECT.
»» Kelloradion ohjelmistoversio tulee
näkyviin.

Päivitä laiteohjelmisto
(tarvittaessa)
Kelloradion laiteohjelmistoon on ehkä saatavana
päivityksiä. Rekisteröityäsi tämän tuotteen
Philipsin verkkosivuilla (www.philips.com/
support) saat lisätietoja ohjelmistopäivityksistä ja
tuotetuesta.

Rekisteröi tuotteesi

1
2
3
4
5
6

Tutustu sivustoon www.philips.com/
support.
Valitse linkki Rekisteröi tuotteeni (tämän
linkin tarkka sanamuoto saattaa vaihdella
eri kielissä).
Kirjaudu sisään tiliisi sisäänkirjautumissivulla.
• Jos sinulla ei ole Philips-tiliä, luo tili
sivustossa.
Hae tuotetta hakusanoilla AJB4700/12.
Avaa tuotteen rekisteröintisivu
napsauttamalla hakutuloksen linkkiä.
Tee rekisteröinti loppuun täyttämällä
tarvittavat tiedot tuotteesta.

Päivityksen suorittaminen

1
2
3
4

Tutustu sivustoon www.philips.com/
support.
Kirjaudu sisään Philips-tilille.
»» Rekisteröidyn tuotteen tukitiedot
tulevat näkyviin.
Napsauta laiteohjelmiston päivitystiedostoa.
Lataa laiteohjelmiston päivityspaketti ja
noudata näyttöön tulevia ohjeita.
• Jos päivitys epäonnistuu, yhdistä
virtalähde uudelleen, kytke virta
tuotteeseen ja suorita päivitys
uudelleen.

Huomautus
•• Virransyöttö ei saa keskeytyä päivityksen aikana.
•• Laiteohjelmiston päivitys voi olla saatavilla vain miniUSB-portin kautta.

•• Kun laiteohjelman päivitys onnistuu, kaikki asetukset
palautuvat tehtaan oletusasetustilaan.
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7 Muut toiminnot

Vihje
•• Herätyksen äänenvoimakkuus nousee vähitellen.
•• Jos valitset DAB-radion herätysääneksi, mutta yhtään
DAB+-radioasemaa ei ole käytettävissä, kelloradio
käyttää herätysäänenä summeria.

Hälytyksen asettaminen
Voit määrittää kaksi herätysaikaa. (Kuva

)

Huomautus
•• Varmista, että olet asettanut ajan oikein.

1
2
3
4
5
6

Ota herätystila käyttöön painamalla AL1tai AL2-painiketta kolmen sekunnin ajan.
»» Herätyskuvake ja tunnin numerot
vilkkuvat.
Määritä tunnit

/

-painikkeella.

Vahvista painamalla AL1- tai AL2-painiketta.
»» Minuutit vilkkuvat.
Aseta minuutit toistamalla vaiheet 2–3.
Toista vaiheet 2–3 ja valitse hälytysääneksi
DAB, FM tai summeri.
Määritä hälytyksen äänenvoimakkuus
toistamalla vaiheet 2–3.
»» Herätyskuvake tulee näkyviin.

Ajastimen otto käyttöön ja poisto
käytöstä

1
2

Tarkista herätysasetukset AL1/AL2painikkeilla.
Ota herätyksen ajastin käyttöön tai poista
se käytöstä painamalla AL1/AL2-painiketta
toistuvasti.
»» Herätyskuvake tulee näyttöön, jos
uniajastin on käytössä, ja häviää, jos se
ei ole käytössä.
Lopeta herätys painamalla AL1/AL2painiketta.
»» Herätysääni toistuu seuraavana päivänä.
•

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

f

Uniajastimen määrittäminen

3 sec.

Tämä kelloradio voi siirtyä automaattisesti
valmiustilaan ennalta määritetyn ajanjakson
jälkeen.
Valitse uniajastimen jakso (minuuteissa)
painamalla toistuvasti SLEEP-painiketta.
»» Kun uniajastin otetaan käyttöön, tulee
näkyviin.
Uniajastimen poistaminen käytöstä:
• Paina SLEEP-painiketta toistuvasti, kunnes
[OFF] (pois) tulee näkyviin.
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8 Tuotetiedot

120

off
Huomautus

Äänenvoimakkuuden
säätäminen
Paina VOLUME

/

. (Kuva

)

d

•• Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Vahvistin
Ilmoitettu lähtöteho

0.5 W RMS

Viritin
FM:
Viritysalue

Näytön kirkkauden
säätäminen
Voit säätää näytön kirkkautta painamalla
BRIGHTNESS-painiketta toistuvasti.

Virityskaavio
Herkkyys
– Mono, 26 dB signaalikohina-suhde
Haun valittavuus
Harmoninen kokonaishäiriö
Signaali–kohina-suhde

FM: 87,5–108
MHz
50 kHz
<22 dBf
25–32 dBf
<2 %
>50 dBA

DAB:
Viritysalue

174,92–239,20
MHz
Harmoninen kokonaishäiriö alle 2 %
Signaali–kohina-suhde
>55 dBA

FI

12

Yleistä
AS030-060-EE050
(Philips)
100–240 V ~, 50/60 Hz,
(Tulo)
0,15 A
6 V 0,5 A
(Lähtö)
Virrankulutus käytössä < 3 W
Virrankulutus valmiustilassa
alle 1 W
Mitat - päälaite
(K x L x S)
152 x 62 x 109 mm
Paino – päälaite
0,3 kg
Virta (Malli)

9 Vianmääritys
Vakava varoitus
•• Älä koskaan avaa laitteen koteloa.

Älä yritä korjata tuotetta 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 verkkolaite on liitetty oikein.
• Varmista, että verkkolaitteeseen tulee
virtaa.
Ääntä ei kuulu
•• Säädä äänenvoimakkuutta.
Laite ei vastaa
•• Tarkista, että laitteen virta on kytketty.
•• Irrota verkkovirtapistoke ja kytke se
takaisin. Käynnistä sen jälkeen laite
uudelleen.
Huono radion kuuluvuus
•• Siirrä laite ja TV tai videolaite kauemmaksi
toisistaan.
•• Avaa antenni kokonaan.

13
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10 Huomautus
Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen
muulla kuin Philips Consumer Lifestylen
erityisesti hyväksymällä tavalla voi mitätöidä
käyttäjän valtuudet laitteen käyttämiseen.

Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä
koskevien vaatimusten mukainen.

Kierrätys

paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia
kierrätysohjeita.

Tämä on LUOKAN II laite, jossa on
kaksoiseristys ja jossa ei ole maadoitusta.
2012 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä
ilmoitusta. Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips
Electronics N.V.:n tai vastaavien omistajiensa
omaisuutta. Philips pidättää oikeuden muuttaa
tuotteita koska tahansa ilman velvollisuutta
muuttaa aiempia varusteita vastaavasti.

Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on
käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka
voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.
Jos tuotteeseen on merkitty roskasäiliö, jonka
yli on vedetty rasti, se tarkoittaa, että tuotetta
koskee EU-direktiivi 2002/96/EY:

Älä hävitä tuotetta muun kotitalousjätteen
mukana. Ota selvää paikallisista sähkölaitteiden
ja elektronisten laitteiden erillistä keräystä
koskevista säädöksistä. Hävittämällä vanhan
tuotteen oikein voit ehkäistä mahdollisia
ympäristö- ja terveyshaittoja.
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
FI
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