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Suomi Säätimet / Virransaanti

Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa 
Philipsiin! 

Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi 
tuotteesi osoitteessa: 
www.philips.com/welcome

Säätimet (Katso 1)

1 Alarm
 ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä 
hälytyksen

2 REPEAT ALARM/BRIGHTNESS 
CONTROL
 toistaa hälytyksen 9 minuutin välein
 säätää nestekidenäytön kirkkauden

3 CLOCK
 siirtyy kellotilaan

4 TUNER
 siirtyy viritintilaan

5 PHOTO
 siirtyy valokuvatilaan

6 Mini-USB-portti
 liittämiseen tietokoneen USB-porttiin

7 REC
 aloittaa ääniviestin tallentamisen

8 MIC
 äänittää ääniviestit

9 VOL
 säätää äänenvoimakkuuden

0 DC IN
 9 V:n verkkolaitteen liitäntä

! Antenni
 FM-antenni parantaa vastaanottoa

@ RESET
 paina tätä, jos laite ei reagoi painikkeiden 
painamiseen
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Virransaanti
1 Liitä mukana toimitettu verkkolaite laitteen 

DC IN 9V -liitäntään ja pistorasiaan.

2 Irrota verkkolaite, jos haluat katkaista 
laitteesta kokonaan virran.

Hyödyllisiä vinkkejä:
Estä laitteen vahingoittuminen käyttämällä 
ainoastaan laitteen mukana toimitettua 
verkkolaitetta!
Tyyppikilpi on laitteen takapinnassa.

–

–



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.

Laitteen mukana toimitettava 
lisätarvike
 1 sertifi oitu verkkolaite (Malli: DSA-9W-09 
FUK 090100 Tulo: 100-240 V ~50/60 Hz 0,3 
A, Lähtö: +9 V 1 A)

Laitteen asetusten 
palauttaminen
Voit palauttaa laitteen tehdasasetukset, jos 
laite ei reagoi tai haluat palauttaa kaikki 
asetukset.

Palautus

  Paina RESET-painiketta kuulakärkikynällä 
tai muulla ohuella esineellä.

Master-palautus

  Pidä PHOTO- ja TUNER-painikkeita 
alhaalla samanaikaisesti ja paina RESET-
painiketta kuulakärkikynällä tai muulla 
ohuella esineellä.

Asetusten palauttamisen lisäksi master-
palautus poistaa kaikki radioasemien 
pikavalinnat, valokuvat ja ääniviestit.
Master-palautuksella kaiken poistaminen on 
helppoa.

–

–

–

Yleistä

Huom.
Toiminnanvalitsin on kytketty 
toisiopuolelle, eikä se kyttke laitella irti 
sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkko-
osa on kytkettynä sähköverkkoon aina 
silloin, kun pistoke on pistorasiassa.



Asetukset - Kello

Kellotilassa voit asettaa kellonajan, 
hälytysajan, automaattisen himmennyksen ja 
diaesityksen, asettaa laitteen hakemaan FM-
asemia automaattisesti sekä näyttää muistin 
tilan asetusvalikossa.

Kellon asettaminen
Ajan asettaminen

1 Paina CLOCK-painiketta.

2 Siirry asetusvalikkoon painamalla SETUP-
painiketta.

3 Paina SELECT-painiketta.
 Laite siirtyy kellonasetustilaan.

4 Paina SELECT-painiketta.
 Laite siirtyy ajanasetustilaan.

5 Paina HOUR+- tai UP-, DOWN-painikkeita 
toistuvasti tai pitkään, kunnes haluamasi tunti 
näkyy näytössä.

6 Paina MIN+- tai UP-, DOWN-painikkeita 
toistuvasti tai pitkään, kunnes haluamasi 
minuutti näkyy näytössä.

7 Poistu asetuksesta BACK-painikkeella.
 Laite palaa kellonasetustilaan.

Hyödyllisiä vinkkejä:
Voit siirtyä nopeasti aika-asetuksiin pitämällä 
laitteen CLOCK-painiketta alhaalla.

➜

➜

➜

–

Päivämäärän asettaminen
1 Paina DOWN-painiketta ja korosta Set 

Date (Aseta päivämäärä).
 Laite siirtyy päivämääränasetustilaan.

2 Paina SELECT-painiketta.

3 Paina DAY+- tai DOWN-painikkeita 
toistuvasti tai pitkään, kunnes haluamasi päivä 
näkyy näytössä.

4 Paina MONTH+- tai DOWN-painikkeita 
toistuvasti tai pitkään, kunnes haluamasi 
kuukausi näkyy näytössä.

5 Paina YEAR+- tai DOWN-painikkeita 
toistuvasti tai pitkään, kunnes haluamasi vuosi 
näkyy näytössä.

6 Poistu asetuksesta BACK-painikkeella.

Ajanesitysmuodon asettaminen (12/24)
1 Paina DOWN-painiketta ja korosta 12/24 

Format (12/24-esitys).

2 Paina SELECT-painiketta.

3 Valitse 12H tai 24H painamalla UP- tai  
DOWN-painiketta.

4 Tallenna asetus ja poistu SELECT-
painikkeella.

➜



Hälytyksen asettaminen
Voit asettaa hälytysajan ja valita 
hälytysääneksi Tuner- (Viritin) tai Buzzer-
äänen (Summeri).

1 Paina CLOCK-painiketta.

2 Paina SETUP-painiketta.
 Set Alarm (Aseta hälytys) on korostettu. 

3 Paina SELECT-painiketta.
 Laite siirtyy hälytyksenasetustilaan.

4 Paina DOWN-painiketta ja korosta Alarm 
Time (Hälytysaika).

5 Paina SELECT-painiketta.
 Laite siirtyy hälytyksenasetustilaan.

6 Paina HOUR+- tai UP-, DOWN-painikkeita 
toistuvasti tai pitkään, kunnes haluamasi tunti 
näkyy näytössä.

7 Paina MIN+- tai UP-, DOWN-painikkeita 
toistuvasti tai pitkään, kunnes haluamasi 
minuutti näkyy näytössä.

8 Poistu hälytyksenasetuksesta BACK-
painikkeella.

9 Paina DOWN-painiketta ja korosta Wake 
to… (Herätysääni).

10 Paina SELECT-painiketta.
 Tuner (Viritin) ja Buzzer (Summeri) 
näkyvät toisessa näytössä.

11 Paina UP- tai DOWN-painiketta toistuvasti 
tai pitkään ja valitse haluamasi hälytysääni.

➜

➜

➜

➜

12 Tallenna asetus ja poistu SELECT-
painikkeella.

Hyödyllisiä vinkkejä:
Voit siirtyä nopeasti hälytysasetuksiin 
pitämällä laitteen ALARM-painiketta alhaalla. 

Radiovirittimen asettaminen
1 Paina CLOCK-painiketta.

2 Paina SETUP-painiketta.

3 Paina DOWN-painiketta toistuvasti ja 
korosta Radio Tuner (Radioviritin).

4 Paina SELECT-painiketta.
 Laite hakee FM-asemat automaattisesti ja 
tallentaa enintään 15 pikavalinta-asemaa.

5 Lopeta haku BACK-painikkeella.

–

➜

Asetukset - Hälytys Asetukset - Viritin



Diaesityksen asettaminen Asetukset - Automaattinen kirkkaus

Diaesityksen asettaminen
Voit ottaa diaesityksen käyttöön, poistaa sen 
käytöstä ja asettaa esityksen nopeuden.

1 Paina UP- tai DOWN-painiketta toistuvasti 
ja korosta Slideshow (Diaesitys). 

2 Paina SELECT-painiketta.
 Laite siirtyy diaesityksenasetustilaan.
On/Off (Päällä/Pois) on korostettuna.

3 Paina SELECT-painiketta.
 On, Off (Päällä/Pois) näkyvät toisessa 
näytössä.

4 Ota diaesitys käyttöön tai poista se käytöstä 
painamalla UP- tai DOWN-painiketta 
toistuvasti.

5 Palaa BACK-painikkeella.
6 Paina DOWN-painiketta ja korosta 

Frequency (Nopeus). 

7 Paina SELECT-painiketta.
8 Vaihda esityksen nopeutta UP- tai DOWN-

painikkeella:
5 s->30 s->1 min->10 min->30 min.

9 Poistu asetuksesta BACK-painikkeella.

Automaattisen kirkkauden 
asettaminen
Laitteen näyttö voi himmentyä 
automaattisesti asetetun ajan alussa ja 
kirkastua lopussa.

➜

➜

➜

1 Paina CLOCK-painiketta.
2 Paina SETUP-painiketta.
3 Paina DOWN-painiketta toistuvasti ja 

korosta Auto Brightness (Automaattinen 
kirkkaus).

4 Paina SELECT-painiketta.

5 Paina SELECT-painiketta.
6 Ota Automaattinen kirkkaus -toiminto 

käyttöön tai poista se käytöstä painamalla 
UP- tai DOWN-painiketta.

7 Palaa BACK-painikkeella.
8 Paina DOWN-painiketta toistuvasti ja 

korosta Timer Settings (Ajastinasetukset).

9 Paina SELECT-painiketta.
10 Valitse haluamasi aloitusaika painamalla 

toisen näytön alapuolella olevaa HOUR+-
painiketta tai DOWN-painiketta.

11 Valitse haluamasi lopetusaika painamalla 
toisen näytön alapuolella olevaa HOUR+ 
-painiketta tai DOWN-painiketta.

12 Poistu asetuksesta BACK-painikkeella.

Hyödyllisiä vinkkejä:
Voit asettaa ajastimen toimimaan yöllä, jolloin 
AJL305 himmenee automaattisesti yön ajaksi 
ja kirkastuu aamulla.

–



Asetukset - Kellon näyttäminen/Muistin tilan näyttäminen Kello/hälytys

Asetukset - Kellon näyttäminen
Voit määrittää, näytetäänkö kello 
valokuvatilassa vai ei.

1 Paina CLOCK-painiketta.

2 Paina SETUP-painiketta.

3 Paina UP- tai DOWN-painiketta toistuvasti 
ja korosta Clock Display (Kellon 
näyttäminen).

4 Paina SELECT-painiketta.

5 Paina UP- tai DOWN-painiketta ja valitse 
ON tai OFF.

6 Tallenna asetus ja poistu SELECT-
painikkeella.

Muistin tilan näyttäminen
Voit tarkistaa käytetyn ja vapaan muistitilan 
koon.

1 Paina CLOCK-painiketta.

2 Paina SETUP-painiketta.

3 Paina DOWN-painiketta toistuvasti ja 
korosta Memory Status (Muistin tila).

 Valokuvien ja ääniviestien muistin tila 
näytetään.

4 Siirry muihin asetuksiin painamalla UP-
painiketta.

5 Poistu asetuksesta BACK-painikkeella.

Hyödyllisiä vinkkejä:
Jos laitteen asetuksia määritettäessä mitään 
painiketta ei paineta 10 sekuntiin, laite palaa 
SETUP-asetustilaan.

➜

–

Kellon näyttäminen
1 Paina CLOCK-painiketta.

Hälytyksen ottaminen 
käyttöön ja pois käytöstä

1 Paina toistuvasti ALARM-painiketta.
  näkyy näytössä, kun hälytys on 
käytössä.
  poistuu näytöstä, kun hälytys on 
poistettu käytöstä.

Hälytyksen toistaminen
Hälytyksen voi toistaa 9 minuutin välein.
Paina hälytyksen aikana REPEAT ALARM / 
BRIGHTNESS CONTROL-painiketta.

  vilkkuu.

Hyödyllisiä vinkkejä:
Jos mitään painiketta ei paineta hälytyksen 
aikana, hälytys jatkuu 30 minuutin aikana.

Huomautus:
Lisätietoja kellon ja hälytyksen asettamisesta 
on kohdassa Asetukset - kello ja Asetukset - 
Hälytys.

➜

➜

➜

–

–



Viritin

Radiokanavan virittäminen
1 Käynnistä radio painamalla TUNER-

painiketta (vain FM).

2 Paina , -painiketta noin 2 sekuntia ja 
vapauta painike.

 Radio hakee automaattisesti riittävän 
hyvin kuuluvan kanavan.

3 Toista vaihe 2, kunnes löydät haluamasi 
radioaseman.
Kun haluat valita aseman, jonka kuuluvuus 
on heikko, paina ,   -painiketta lyhyesti ja 
toistuvasti, kunnes hyvä vastaanottotaajuus 
löytyy.

Radioasemien manuaalinen 
tallentaminen
Voit tallentaa muistiin 15 FM-radiokanavaa 
manuaalisesti.

1 Paina MANUAL TUNE (Manuaalinen 
viritys).

2 Viritä haluamasi radiokanava (katso kohta 
Radiokanavan virittäminen).

3 Paina PRESET+- tai PRESET-painiketta 
ainakin kerran ja määritä kanavalle 
pikavalintanumero 1-15.

➜

•

4 Vahvista valinta SAVE-painikkeella.

5 Toista vaiheet 2-4, jos haluat tallentaa muita 
kanavia.

Huomautus:
Voit korvata aiemmin tallennetun kanavan 
uudella taajuudella.

Pikavalintakanavan 
kuunteleminen
Paina PRESET+- tai PRESET--painiketta 
ainakin kerran, kunnes näytössä näkyy 
haluamasi radiokanava.

Radiotoiston keskeyttäminen
Paina TUNER-painiketta.

 OFF (Pois) näkyy näytössä.

Hyödyllisiä vinkkejä: 
FM-vastaanoton parantaminen:
vedä antenni ulos ja siirrä sitä.

–

•

•
➜

–



Valokuva Ääniviesti

Selaaminen manuaalisesti
Kaikkien albumin kuvien selaaminen
Paina tietyn henkilön albumin alapuolella 
olevaa painiketta.

Diaesitys
Laite voi näyttää kaikki valokuvat 
automaattisesti määritetyllä nopeudella.

1 Käynnistä diaesitys.

2 Aseta haluamasi kuvien esitysnopeus.

Lisätietoja diaesitysasetuksista on kohdassa 
Asetukset - Diaesitys.

Viestien äänittäminen
1 Paina PHOTO- tai REC-painiketta.

 Valokuvat näytetään.
2 Valitse käyttäjät, joille haluat lähettää 

ääniviestin painamalla SELECT-painiketta 
1-5 näytön alapuolella.

 

3 Paina uudelleen REC-painiketta.
 Äänitys alkaa.

4 Puhu lähellä MIC-kohtaa.

5 Lopeta äänitys painamalla REC-painiketta. 

•

➜

➜

Hyödyllisiä vinkkejä:
1 Viestin enimmäispituus on 20 sekuntia.

2 Äänityksen jälkeen laite siirtyy 
automaattisesti PHOTO-tilaan.

3  näkyy valokuvassa ja ilmoittaa, kuinka 
monta viestiä käyttäjälle on jätetty.

Viestien toistaminen ja 
poistaminen

Viestin kuunteleminen

1 Paina painiketta sen kuvan alla, jossa on .
 Toisto alkaa automaattisesti ensimmäisestä 
viestistä.

Viestin kuunteleminen uudelleen
1 Siirrä kohdistin haluamasi kuvan kohdalle 

painamalla UP- tai DOWN-painiketta.

2 Paina REPLAY-painiketta.

Viestin poistaminen
1 Siirrä kohdistin haluamasi kuvan kohdalle 

painamalla UP- tai DOWN-painiketta.

2 Paina DELETE-painiketta.

3 Vahvista valinta painamalla OK-painiketta.

4 Palaa BACK-painikkeella.

➜



Kirkkauden säätäminen PC-liitäntä/Uniajastin

Voit säätää LCD-näytön kirkkautta itse tai 
antaa laitteen säätää sen automaattisesti.

Säätäminen manuaalisesti
Näytön kirkkauden voi säätää kolmelle 
eri tasolle painamalla REPEAT ALARM / 
BRIGHTNESS CONTROL -painiketta kerran 
tai useammin.

Säätäminen automaattisesti
Automaattinen himmennystoiminto 
voi säätää kirkkauden automaattisesti 
alimmalle tasolle, ettei laitteen näyttö 
loista yöllä liian kirkkaana. (Lisätietoja on 
kohdassa Automaattisen kirkkauden 
asettaminen, luvussa ASETUKSET)
Kun automaattinen himmennys on määritetty, 
nestekidenäytön kirkkaus säädetään 
alimmalle tasolle määritettynä ajanjaksona. 
Voit lisätä kirkkautta 10 sekunnin ajaksi 
painamalla mitä tahansa painiketta
Kun automaattisen kirkkauden ajastin 
saavuttaa loppuajan, LCD-näytön kirkkaus 
muuttuu automaattisesti ennen ajastusta 
olleelle kirkkaustasolle.
 

•

•

•

Voit ladata valokuvia ja palauttaa kuvia 
albumeihin, kun liität laitteen tietokoneeseen. 
Voit myös synkronoida ajan ja automaattisen 
himmennyksen asetukset tietokoneen ja 
laitteen välillä.
Lisätietoja on laitteen mukana toimitetussa 
pikaoppaassa.

Uniajastin
Kelloradiossa on kiinteä uniajastin, joka voi 
sulkea radion tietyn ajan kuluttua.

1 Paina kellotilassa SLEEP-painiketta.

2 Paina toistuvasti CHANGE-painiketta ja 
valitse ajastimen aika: 15 min->30 min->60 
min->90 min->120 min->OFF (Pois).
Uniajastimen poistaminen käytöstä
Valitse ajastimen OFF (Pois) -asetus.•



Råd & Allmänt Underhåll

Ställ apparaten på en hård plan yta så att den 
inte kan vicka.
Om MAINS-kontakten eller ett kontaktdon 
används som frånkopplingsenhet ska den 
vara lätt att komma åt.
Utsätt inte apparaten, batterier, CD-skivor 
eller kassetter för fuktighet, regn, sand eller 
stark värme från värmeelement eller direkt 
solljus.
Täck inte över apparaten. Det ska fi nnas 
ett utrymme på minst 15 cm mellan 
ventilationshålen och omgivande ytor så att 
värmen kan sprida sig.
De mekaniska delarna av apparaten 
innehåller självsmörjande lager och får inte 
oljas eller smörjas.

•

•

•

•

•

Gör ren apparaten med ett mjukt 
något fuktat sämskskinn. Använd inte 
rengöringsmedel som innehåller alkohol, 
ammoniak, bensen eller material med 
skurverkan. Då kan höljet skadas.
Apparatur bör inte exponeras för droppande 
eller stänkande vatten.
Förhindra inte ventilationen genom 
övertäckning av ventilationsöppningarna med 
föremål såsom tidningar, dukar, gardiner etc.
Placera ingen öppen eld på apparaten såsom 
tända ljus.
Inga vattenfyllda objekt, som vaser, ska 
placeras på apparate.

•

•

•

•

•



Teknisiä tietoja

VIRITIN 
Viritysalue ............................................................................................................................  FM 87.5-108 MHz
Signaali/kohina-suhde  .............................................................................................................................  55 dB
 

PÄÄLAITE
Käyttöjännite  ............................................................................................................................. 100-240 V AC
virrankulutus ............................................................................................................................................  < 6 W
Paino ............................................................................................................................................................  320 g
Mitat (l × s × k) ............................................................................................................... 244 x 70 x 51.5 mm 
Pakkauksen mitat (l × s × k) .......................................................................................... 256 x 143 x 91 mm
Bruttopaino ................................................................................................................................................  730 g

KAIUTTIMET
Impedanssi ...............................................................................................................................................  8 Ohm

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.



Vianhaku

Ääntä ei kuulu.
Äänenvoimakkuutta ei ole säädetty.
Säädä VOL-painikkeella.

FM-lähetyksissä kuuluu toisinaan rätinää.
Heikko signaali.
Vedä antenni kokonaan ulos.

Hälytys ei toimi.
Hälytysaikaa ei ole määritetty.
Katso kohta Hälytyksen määrittäminen ja 
ottaminen käyttöön.
Hälytystä ei ole otettu käyttöön.
Katso kohta Hälytyksen määrittäminen ja 
ottaminen käyttöön.

–
•

–
•

–
•

–
•

Synkronointi on keskeytetty, eikä laite 
toimi oikein.

Laitteen ohjelmisto on viallinen.
Liitä laite tietokoneeseen ja synkronoi laite 
AJL305 Photo Manager -ohjelman avulla.

Näyttö tummenee.
Käyttöön on otettu automaattisen 
himmennyksen ajastin.
Näyttö kirkastuu, jos poistat käytöstä 
automaattisen himmennyksen ajastimen.

–
•

–

•

Vian ilmetessä tarkista ensin alla luetellut seikat ennen laitteen viemistä korjattavaksi. 
Jos et pysty ratkaisemaan ongelmaa näitä vihjeitä noudattamalla, ota yhteys 
myyntiliikkeeseen tai huoltokeskukseen.

VAROITUS:  Älä avaa tätä laitetta, sillä vaarana on sähköiskun saaminen. Älä ryhdy 
missään tapauksessa korjaamaan laitetta itse, muuten takuu mitätöidään.

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


