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1 Tärkeää

•

•

Turvallisuus
Varoitus
• Ä
 lä koskaan poista tämän kelloradion kuorta.
• Älä koskaan voitele mitään tämän kelloradion osaa.
• Älä koskaan aseta tätä kelloradiota muiden
sähkölaitteiden päälle.
• Pidä tämä kelloradio poissa suorasta
auringonvalosta, avotulesta ja lämmöstä.
• Varmista, että sinulla on aina helppo pääsy
virtajohtoon, pistokkeeseen tai verkkolaitteeseen,
jotta voit irrottaa kelloradion verkkovirrasta.

•
•
•
•
•

•

•
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Lue nämä ohjeet, ja noudata niitä.
Varmista, että tuotteen ympärillä on
riittävästi tilaa ilmanvaihdolle.
Käytä vain sellaisia lisälaitteita/lisävarusteita,
jotka ovat valmistajan määrittämiä.
Käytä vain käyttöoppaassa mainittuja
virtalähteitä.
Irrota tämä kelloradio pistorasiasta
ukkosmyrskyjen ajaksi, tai kun sitä ei tulla
käyttämään pitempään aikaan.
Paristojen käyttöön liittyvä VAROITUS –
Estääksesi paristojen vuotamisen, mikä
saattaa johtaa henkilö-, omaisuus- tai
laitevahinkoihin:
• Asenna paristo oikein, + ja - navat kuten
kelloradioon on merkitty.
• Poista paristo, jos kelloradiota ei käytetä
pitkään aikaan.
• Sisäänrakennettu akku ei saa altistua
kuumuudelle, kuten auringonvalolle,
tulelle tai muulle vastaavalle.
Kelloradiota ei saa altistaa kosteudelle tai
roiskeille.
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Älä aseta kelloradion lähelle mitään vaaraa
aiheuttavia esineitä (esim. nestettä sisältäviä
esineitä tai palavia kynttilöitä).
Kun laitteen irrottamiseen verkosta käytetään
suorapistokesovitinta, verkkovirrasta
irrottamisen täytyy aina olla helposti
tehtävissä.

Paristojen nielemisen vaara!
•

•

•

•

Laite saattaa sisältää nappipariston, jonka
voi vahingossa niellä. Pidä paristo aina
poissa lasten ulottuvilta! Paristo voi nieltynä
aiheuttaa vakavia vammoja tai kuoleman.
Vakavia palovammoja voi ilmetä kahden
tunnin sisällä sen nielemisestä.
Jos epäilet, että paristo on ehkä nielty tai
joutunut jonkin kehon osan sisään, on
välittömästi hakeuduttava lääkäriin.
Paristoja vaihtaessasi pidä aina uudet ja
käytetyt paristot lasten ulottumattomissa.
Varmista, että paristoluukku on kunnolla
kiinni, kun olet vaihtanut pariston.
Jos paristoluukku ei mene kunnolla kiinni,
lopeta tuotteen käyttö. Pidä poissa lasten
ulottuvilta, ja ota yhteyttä valmistajaan.
Huomautus

• Tyyppikilpi sijaitsee laitteen takaosassa

2 Kelloradiosi
Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philipstuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja
rekisteröi tuotteesi osoitteessa
www.philips.com/welcome.

Johdanto
Tällä kelloradiolla voit:
• kuunnella FM-radiota;
• ladata mobiililaitteesi; ja
• asettaa kaksi hälytystä soimaan eri aikoina.

Pakkauksen sisältö
Tarkista ja tunnista pakkauksen sisältö:

Quick start guide

•
•

Kelloradio
Painetut materiaalit
FI
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Kelloradion yleiskuvaus










 

SOURCE/
• Kytke radio päälle tai pois päältä
• Aseta hälytys (pitkä painallus)






TUNE/
• Aktivoi radion virittäminen (FM-tila)
• Aseta uniajastin





PRESET/
• Skannaa ja tallenna radioasemia (FM-tila)
• Säädä näytön kirkkautta



VOLUME/
• Säädä äänenvoimakkuutta (FM-tila)
• Viritä radioasemien taajuuksille (FM-tila)
• Säädä tunteja ja minuutteja
• Valitse 12/24 tunnin näyttö



Kello/näyttöpaneeli
• Aktivoi kosketusnäppäimet
• Näytä nykyinen tila



Torkku
• Torkuta hälytystä
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Akkukotelo
USB-latausportti
• Lataa mobiililaitteesi
Verkkolaitteen liitin

3 Aloitus

2

Noudata aina tämän luvun ohjeita peräkkäisessä
järjestyksessä.

Liitä virtalähde

Aseta 1 x CR2032-paristo kuvan mukaisesti.

Huomio

Asenna paristo
Huomio
• R
 äjähdysvaara! Pidä paristo poissa lämmöstä,
auringosta ja tulesta. Älä koskaan hävitä paristoja
tulessa.
• Väärin vaihdettu akku tai paristo saattaa aiheuttaa
räjähdysvaaran.Vaihda vain samanlaiseen tai
vastaavantyyppiseen.
• Paristot sisältävät kemikaaleja, ja ne on hävitettävä
asianmukaisesti.

• T
 uotevaurion vaara! Varmista, että virtalähteen
jännite vastaa kelloradion takaosaan tai alapuolelle
merkittyä jännitettä.
• Sähköiskun vaara! Kun irrotat verkkovirtapistokkeen,
vedä aina pistoke pois pistorasiasta.  Älä koskaan vedä
johtoa.

Liitä verkkolaite pistorasiaan.

Huomautus
• V
 oit käyttää virtalähteenä vain verkkovirtaa.
CR2032-litiumparisto on vain kellon ja
hälytysasetusten varavirtalähde.
• Kun virta katkeaa, näytön taustavalo sammuu.

Ensimmäisellä käyttökerralla:
Poista suojakalvo aktivoidaksesi pariston.
Vaihtaaksesi pariston:

1

Paina kielekettä vasemmalle ja vedä
paristoalusta ulos.
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Aseta kello

3 sek

1
2
3
4
5
6
7

Paina kellon pintaa 3 sekuntia aktivoidaksesi
kellon asetuksen.
	[12H] alkaa vilkkua.
Paina
muodon.
Paina

vahvistaaksesi.

Paina
Paina

asettaaksesi 12/24 tunnin

toistuvasti asettaaksesi tunnit.
vahvistaaksesi.

Paina kohtaa
minuutit.

toistuvasti asettaaksesi

Paina vahvistaaksesi.
Asetettu aika näytetään.

Kytke päälle
Paina

kytkeäksesi radion päälle.
Tuote siirtyy FM-viritintilaan.

6
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4	Kuuntele
FM-radiota

4

5
Suuntaa FM-antenni
Paremman vastaanoton saamiseksi laajenna
antenni kokonaan ja säädä sen asentoa.

Paina ja pidä kohtaa / kolmen sekunnin
ajan.
	Kelloradio virittyy automaattisesti
asemalle, jonka vastaanotto on voimakas.
Toista vaihe 4 virittääksesi useampia
radioasemia.

Virittääksesi aseman manuaalisesti
Paina viritintilassa
taajuuden.

/

toistuvasti valitaksesi

Tallenna FM-radioasemat
automaattisesti
Huomautus
• Voit tallentaa enintään 20 FM-radioasemaa.

Huomautus
• H
 äiriöiden estämiseksi sijoita antenni
mahdollisimman kauas muista sähkölaitteista.

Viritä FM-radioasemille
(STANDBY)

1
2
3

FM-viritintilassa paina ja pidä kohtaa
kolmen
sekunnin ajan.
	Kelloradio tallentaa automaattisesti kaikki
käytettävissä olevat FM-radioasemat.
	Ensimmäisen löytyneen aseman lähetys
kuuluu automaattisesti.

Kosketa kellon pintaa aktivoidaksesi
kosketusnäppäimet.
Paina

kytkeäksesi FM-radion päälle.

Paina ja pidä kohtaa TUNE kolmen sekunnin
ajan.
FI
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Tallenna FM-radioasemat
manuaalisesti
Huomautus
• Voit tallentaa enintään 20 FM-radioasemaa.

Valitse esiasetettu FMradioasema
FM-viritintilassa paina .
Paina / toistuvasti valitaksesi esiasetetun
radioaseman.

Säädä äänenvoimakkuutta
Kun kuutelet FM-radiota, paina
toistuvaksi suurentaaksesi tai pienentääksesi
äänenvoimakkuutta.

1

FM-viritintilassa paina ja pidä kohtaa TUNE
kolmen sekunnin ajan.
	

2
3
4
5
6

/

Paina toistuvasti

valitaksesi taajuuden.

Paina
vahvistaaksesi.
Esiasetuksen numero alkaa vilkkua.
Paina kohtaa
Paina

/

valitaksesi numeron.

vahvistaaksesi.

Toista vaiheet 2–5 tallentaaksesi muut
asemat.
Huomautus

• P
 oistaaksesi esitallennetun aseman, tallenna toinen
asema sen paikalle.

8
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5	Aseta
hälytysajastin

Aktivoi hälytysajastin/poista
sen aktivointi

Aseta hälytys
Voit asettaa kaksi hälytystä soimaan eri aikoina.
Huomautus
• Varmista, että olet asettanut kellon oikein.

1
2
3
4
5
1

 osketa kellon pintaa aktivoidaksesi
K
kosketusnäppäimet.

2	Paina ja pidä kohtaa

kolmen sekunnin ajan
aktivoidaksesi hälytyksen asetustilan.

3	Paina kohtaa / valitaksesi AL1:n tai AL2:n.
4	Paina vahvistaaksesi.
Tuntinumerot alkavat vilkkua.

5
6
7
8
9

Paina toistuvasti kohtia

/

asettaaksesi tunnit.

Paina
vahvistaaksesi.
Minuuttinumerot alkavat vilkkua.
Paina toistuvasti kohtia
minuutit.
Paina

/

asettaaksesi

vahvistaaksesi.

Paina
/
valitaksesi hälytyksen lähteen:
summeri tai viimeksi kuunneltu FM-asema.

10 Paina

 osketa kellon pintaa aktivoidaksesi
K
kosketusnäppäimet.
Paina ja pidä kohtaa
kolmen sekunnin ajan
aktivoidaksesi hälytyksen asetustilan.
Paina kohtaa

/

valitaksesi AL1:n tai AL2:n.

Paina kellon yläosaa kytkeäksesi hälytyksen päälle
tai pois päältä.
Paina

vahvistaaksesi.

Torkuta/lopeta hälytys

9 min

Kun hälytys soi, paina kellon yläosaa käynnistääksesi
torkkutoiminnon (SNOOZE).
	Hälytys torkutetaan ja se toistuu yhdeksän
minuuttia myöhemmin.

24H

Kun hälytys soi, paina kellon näyttöä lopettaaksesi sen.
Hälytys toistuu seuraavana päivänä.

vahvistaaksesi.
FI
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6	Muut
ominaisuudet

Säädä näytön kirkkautta

Aseta uniajastin

1
2

Kosketa kellon pintaa aktivoidaksesi
kosketusnäppäimet.
Paina kohtaa toistuvasti valitaksesi eri
kirkkaustasoja:
•
•
•

Korkea
Keskitaso
Matala

Yövalo

Paina
toistuvasti valitaksesi uniajastimen ajan
(minuutteina).
	Esiasetetun ajan jälkeen kelloradio siirtyy
automaattisesti valmiustilaan.
Poistaaksesi uniajastimen aktivoinnin:
Paina uniajastimen asetustilassa kohtaa
toistuvasti, kunnes [OFF] tulee näkyviin.

Korkea
Matala
Pois päältä
Valmiustilassa paina kellon yläosaa toistuvasti
valitaksesi toisen kirkkauden yövalolle.
• Korkea
• Matala
• Pois päältä

10
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Laitteen lataaminen
USB-portin avulla

Yhdistä USB-kaapelin (ei sisälly toimitukseen)
standardikokoinen pää laitteen takana olevaan
USB-porttiin, ja yhdistä toinen pää laitteesi
latausporttiin.

FI
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7 Tuotetietoja

Yleisiä tietoja
Virransyöttö –
vaihtojännite

Huomautus

Malli:

• Tässä käsikirjassa annetut tuotetiedot voivat
muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

AS150-050-AE150
Tulo: 100–240 V~,
50/60 Hz 0,7 A;

Tekniset tiedot

Lähtö: 5 V 1,5 A

Vahvistin
Kokonaislähtöteho

1 W RMS

Viritin (FM)
Viritysalue

87,5–108 MHz

Viritysasteikko

50 kHz

Esiasetettavat asemat

20

USB-lataus

DC 5 V, 1 A/
Type-A-liitin

12
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Mallinimi: PHILIPS;

Virtalähde – Paristo
(kellon varmistus)

CR2032

Tehonkulutus
valmiustilassa

< 1W

Mitat – Pääyksikkö
(L x K x S)

110 x 110 x 55 mm

Paino – Pääyksikkö

0,27 kg

Paino – Pakkauksessa

0,47 kg

8	Vianmääritys
Varoitus
• Älä koskaan poista tämän laitteen kuorta.

Pitääksesi takuun voimassa, älä koskaan yritä itse
korjata järjestelmää.
Jos kohtaat ongelmia käyttäessäsi tätä laitetta,
tarkista seuraavat kohdat ennen huoltopyyntöä.
Jos ongelma ei ratkea, mene Philipsin verkkosivulle
(www.philips.com/support). Kun otat yhteyttä
Philipsiin niin varmista, että laite on lähellä ja
mallinumero sekä sarjanumero ovat käytettävissä.
Ei virtaa
•

Varmista, että kelloradion verkkovirtapistoke
on liitetty oikein.
• Varmista, että pistorasiassa on verkkojännite.
Ei vastausta kelloradiolta
•

Irrota ja kytke virtapistoke takaisin, ja kytke
radio uudelleen päälle.
Huono radion vastaanotto
•

Pidä kelloradio etäällä muista elektronisista
laitteista välttääksesi radiotaajuushäiriöitä.
• Laajenna antenni kokonaan ja säädä sen
asentoa.
Hälytys ei toimi
•

Aseta kello/hälytys oikein.

FI
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9 Huomautus
Kaikki laitteelle tehdyt muutokset tai muokkaukset,
joita MMD Hong Kong Holding Limited ei
nimenomaisesti ole hyväksynyt, voivat mitätöidä
käyttäjän oikeuden käyttää laitetta. MMD
Hong Kong Holding Limited vakuuttaa täten,
että tämä tuote on eurooppalaisen direktiivin
2014/53/EU olennaisten vaatimusten ja
muiden asiaankuuluvien säännösten mukainen.
Vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavana
osoitteessa www.philips.com/support.

Ympäristöstä huolehtiminen
Vanhan tuotteen sekä akkujen ja paristojen
hävittäminen

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

Tämä merkki tarkoittaa, että tuote kuuluu
eurooppalaisen 2012/19/EU -direktiivin
soveltamisalaan.

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotteessa on
paristoja, joita eurooppalainen 2013/56/EU
-direktiivi koskee, eikä niitä saa hävittää tavallisen
kotitalousjätteen mukana.
Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden
ja paristojen keräysjärjestelmään. Noudata paikallisia
säädöksiä äläkä hävitä tuotetta tai paristoja tavallisen
14
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talousjätteen mukana.Vanhojen tuotteiden ja
paristojen asianmukainen hävittäminen auttaa
ehkäisemään ympäristölle ja ihmisten terveydelle
mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.
Hävitettävien paristojen poistaminen
Katso ohjeet hävitettävien paristojen poistamiseen
paristojen asennusta koskevasta osiosta.
Ympäristötiedot
Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty
pois. Olemme pyrkineet tekemään pakkauksesta
helposti kolmeen eri materiaaliin lajiteltavan:
pahvi (laatikko), paperimateriaali (pehmuste) ja
polyeteeni (pussit, suojakalvot).
Järjestelmäsi koostuu materiaaleista, jotka
voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos alalle
erikoistunut yritys purkaa sen. Huomioi paikalliset
määräykset pakkausmateriaalien, tyhjentyneiden
akkujen tai paristojen sekä käytettyjen laitteiden
hävittämisestä.

2019 © Philips ja Philipsin kilpimerkki ovat Koninklijke Philips N.V:n
rekisteröityjä tavaramerkkejä, joita käytetään lisenssillä. Tämä tuote on
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