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

Kierrätys 

Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu laadukkaista 
materiaaleista ja komponenteista, jotka voidaan kierrättää ja 
käyttää uudelleen. 

Tuotteeseen kiinnitetty yliviivatun roskakorin kuva 
tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.
Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana. Ota selvää 
paikallisista sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräykseen liittyvistä 
säännöistä. Käytetyn laitteen asianmukainen hävittäminen auttaa 
vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia 
haittavaikutuksia.
Laite sisältää paristot, jotka ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2006/66/EY vaatimusten mukaiset, eikä niitä voi hävittää 
tavallisen talousjätteen mukana.    

Tuotteeseen kiinnitetty yliviivatun roskakorin kuva, jossa on 
kemiallinen symboli Pb, tarkoittaa, että paristot noudattavat 
lyijyn käytöstä annetun direktiivin vaatimuksia:
Ota selvää paikallisista paristojen hävittämiseen ja keräämiseen 
liittyvistä säännöistä. Paristojen asianmukainen hävittäminen 



auttaa vähentämään 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.

2 AJ110
Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi 
Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/welcome.

Johdanto
Tällä laitteella voit:

tarkistaa ajan/päivämäärän•	
asettaa herätysajan•	

Toimituksen sisältö
Tarkista pakkauksen sisältö:

Päälaite•	
Käyttöopas•	



Päälaitteen yleiskuvaus
 

a Toimintovalitsin
Siirtyminen normaalitilaan.•	
Herätyksen/kellon/kalenterin asettaminen.•	

b HR·MONTH
Tunnin/kuukauden asettaminen.•	

c MIN·DATE
Minuutin/päivämäärän asettaminen. •	

d 12/24·YEAR
12/24 tunnin kellon valitseminen.•	
Vuoden asettaminen.•	

b

c
d
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a



e  ON·OFF
Herätyksen käynnistäminen/sammuttaminen.•	

f Näyttö
Aika-/päivämäärä-/herätystietojen näyttäminen.•	

g REPEAT ALARM/BACKLIGHT
Toista herätys.•	
Taustavalon sytyttäminen.•	

3 Aloittaminen
Varoitus

Muiden kuin tässä mainittujen säätimien käyttäminen tai toimintojen  •
suorittaminen muulla kuin tässä mainituilla tavoilla voivat aiheuttaa 
altistumisen vaaralliselle säteilylle tai vaaran laitteen käytössä.

Noudata aina tämän luvun ohjeita järjestyksessä.
Jos otat yhteyttä Philipsiin, sinulta kysytään laitteen mallia ja 
sarjanumeroita. Malli- ja sarjanumero ovat laitteen pohjassa. Kirjoita 
numerot tähän: 
Mallinumero ___________________________
Sarjanumero ___________________________



Pariston asettaminen

Varoitus

Räjähdysvaara! Älä altista paristoja lämmölle, auringonvalolle tai  •
tulelle. Älä hävitä paristoja polttamalla.
Tuotteen vahingoittumisen vaara! Poista paristo, kun laitetta ei  •
käytetä pitkään aikaan.

1 Avaa paristolokero.
2 Aseta paikalleen 1 AA-paristo (lisävaruste) navat (+/-) 

merkkien suuntaisesti.
3 Sulje paristolokero.

 
Huomautus

Paristot ovat ongelmajätettä: toimita käytetyt paristot  •
keräyspisteeseen. 



Aseta aika
1 Siirrä toimintovalitsin kohtaan .

Kellonaika alkaa vilkkua. »

2 Määritä tunnit HR·MONTH-painikkeella.
3 Määritä minuutit MIN·DATE-painikkeella.
4 Siirrä toimintovalitsin kohtaan .

Valitse 12 tai 24 tunnin muoto painamalla •	 12/24·YEAR-
painiketta.

Kalenterin asettaminen
1 Siirrä toimintovalitsin kohtaan CALENDAR .
2 Määritä vuosi 12/24·YEAR-painikkeella.
3 Määritä kuukausi HR·MONTH-painikkeella.
4 Määritä päivämäärä MIN·DATE-painikkeella.
5 Siirrä toimintovalitsin kohtaan .

Taustavalon sytyttäminen
1 Sytytä taustavalo painamalla REPEAT ALARM/BACKLIGHT-

painiketta pimeässä ympäristössä.

4 Hälytyksen asettaminen
1 Varmista aluksi, että aika on asetettu oikein.
2 Siirrä toimintovalitsin kohtaan .

Herätysaika alkaa vilkkua. »

3 Määritä tunnit HR·MONTH-painikkeella.
4 Määritä minuutit MIN·DATE-painikkeella.



5 Siirrä toimintovalitsin kohtaan .

Herätyksen käynnistäminen/sammuttaminen

Huomautus

Varmista, että olet asettanut herätyksen oikein. •

1 Ota herätys käyttöön tai poista se käytöstä siir tämällä  
ON·OFF kohtaan ON tai OFF.

Kun herätys otetaan käyttöön, näytössä näkyy  » .
Kun herätys poistetaan käytöstä,  »  häviää näytöstä.

Hälytyksen toisto
1 Paina herätysäänen soidessa REPEAT ALARM/BACKLIGHT-

painiketta.
Herätys toistuu 5 minuutin välein. »

Huomautus

Herätyksen voi toistaa enintään 3 kertaa. •

5 Tuotetiedot
Huomautus

Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. •



Teknisiä tietoja
Yleistä
Virta 1 x AA-paristo

Virrankulutus käytössä 30 W

Mitat
 - Päälaite (L x K x S) 82 x 66 x 75 mm

Paino
 - Pakkauksen kanssa
 - Päälaite

127 g
87 g

6 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/welcome. Kun otat yhteyttä Philipsiin, varmista, että 
laite on lähellä ja malli- ja sarjanumero ovat saatavilla.

Laitteessa ei ole virtaa
Varmista, että paristo on oikein paikallaan. •
Vaihda tyhjentynyt paristo.  •

Ajastin ei toimi
Määritä kello oikein. •
Ota ajastin käyttöön. •



Kellon/ajastimen asetukset hävinneet
Vaihda tyhjentynyt paristo.  •
Aseta kello/ajastin uudelleen. •
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