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KESKKONNAALANE INFORMATSIOON

Kõik ebavajalik pakkematerjal on eemaldatud. Pakendi saab kergelt jaotada
kaheks erinevaks materjaliks: papp ja paber.

Teie komplekt koosneb materjalidest, mida saab ümbertöödelda, kui selle võtab
osadeks selleks spetsialiseerunud firma. Palun järgige pakkematerjalide ja
vanade seadmete ära viskamiseks kohalikke eeskirju.

Teie toode on disainitud ja toodetud kõrgkvaliteetsetest materjalidest ja
komponentidest, mida saab ümber töödelda ja taaskasutada.

Kui Teie tootele on kinnitatud selline ristiga märgitud prügikasti sümbol, siis see
tähendab, et toode rahuldab Euroopa direktiivi 2002/96/EC põhitingimusi.

Palun tehke endale teatavaks kohalikud elektriliste- ja elektrooniliste toodete
käitlemissüsteemid.

Palun ärge visake kasutatud toodet tavalise olmeprügi hulka. Küsige oma
edasimüüja käest informatsiooni, kuidas tootest ohutult vabaneda. Vale
jäätmekäitlus kahjustab nii keskkonda kui inimtervist.

Vana toote äraviskamine
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JUHTNUPUD (joonis 1)

Õnnitleme Teid ostu puhul ning tere tulemast Philipsisse!

Et täielikult osa saada Philipsi poolt pakutavatest võimalustest, siis
registreerige oma toode aadressil www.philips.com/welcome

(üles/alla) tundide/minutite muutmine kellaaja või alarmi
muutmiseks

(ekraan) kellaaja/alarmi ja kellraadio oleku kuvamine

helitugevuse seadistamine

MW/FM laineala valimine või AUX allikale lülitumine

(häälestamine) raadiojaamade häälestamine

aktiveerib raadio unetaimeri

(alarmi taaskäivitamine) aktiivse alarmi peatamine 24
tunniks

raadio sisse- ja välja lülitamine

ekraani valgustuse heleduse muutmine

pesa voolujuhtme jaoks

FM vastuvõtu parandamine

välise audioallika ühendamine

ALARM 1, ALARM 2

UP / DOWN

DISPLAY

VOL –

BAND (MW/FM/AUX) –

TUNING

REPEAT ALARM

SLEEP –

ALARM RESET

RADIO ON/OFF –

BRIGHTNESS –

Põhijuhtme pesa –

Antenn –

AUX –

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

RADIO –

BUZ –

OFF –

Kella seadistamise nupp
SET TIME
CLOCK
SET AL 1
SET AL 2

–

–

Patarei sahtel –

Sageduse indikaator –

–

–

aktiveerib raadio alarmi 1 või alarmi 2 ajal
aktiveerib äratussignaali alarmi 1 või alarmi 2 ajal
lülitab alarmi 1 või alarmi 2 välja

: Kellaaja seadmine
: Kellaaja kuvamine

: alarmi 1 aja seadistamine
: alarmi 2 aja seadistamine

sahtel 9V 6F22 tüüpi patareide (puudub varustusest) jaoks
kellaaja mälu tagamiseks

valitud raadiosageduse kuvamine

aktiivse alarmi välja lülitamine 6-7 minutiliseks perioodiks
raadio unetaimeri välja lülitamine

unetaimeri perioodi seadistamine
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SEADISTAMINE

VOOLUGA VARUSTAMINE
1.

2.

3.

Kontrollige, kas voolupistiku pesa, mis asub seadme allosas nagu pildil
näidatud, sobib Teie kohaliku vooluvarustusega. Kui see ei sobi,
konsulteerige oma varustajaga või klienditeenindusega.

Ühendage voolujuhe voolupistikusse.

Seadme vooluvarustuse täielikuks katkestamiseks, eemaldage stepsel
seinapistikust.

KELLAAJA MÄLU TAGAMINE

Kellaaja mälu tagamise funktsioon võimaldab säilitada kellaaja ja alarmi
seadistust kuni ühe päeva jooksul, kui on voolukatkestus. Kellraadio ja ekraani
valgustus lülitatakse välja. Kui vooluvarustus taastatakse, kuvatakse ekraanile
õige kellaaeg.

Eemaldage patareisahtli eest kate ja sisestage üks tüüpi patarei
(puudub varustusest).

Asetage patareisahtli uks tagasi.

1. 9V 6F22

2.

MÄRKUS:

Patareid sisaldavad keemilisi ühendeid ja neid tuleb õigetel
tingimustel ära visata.

Tüübiplaat asetseb seadme allosas.

Kui patareid pole sisestatud või voolukatkestus on pikem kui 1 päev,
on Teil vaja kellaaeg ja alarmi ajad uuesti sisestada.

VALGUSTUSE HELEDUS

Lülitage (heledus) nupp HI või LO valiku peale.BRIGHTNESS
0

0

HI, et suurendada heledust
LO, et valida nõrk valgustus
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PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Kui peaks esinema mõni viga, siis vaadake esmalt üle allolevad punktid enne, kui
viite seadme parandusse.
Kui Te ei suuda viga parandada peale allaolevate nõuannete läbilugemist, siis
võtke ühendust seadme edasimüüjaga või teenindusasutusega.

Lahendus

Kohandage heli.

Tõmmake antenn täielikult välja.

Liigutage seade eemale teistest elektrilistest seadmetest.

Seadistage alarmi aeg ja/või valige alarmi reþiim.

Kohandage helitugevust

Seadistage raadiojaam

HOIATUS: Mitte mingil juhul ei tohiks Te proovida ise seadet
parandada, sest seejärel muutub garantii kehtetuks. Ärge
avage seadeldist, sest on oht saada elektrilöök.

Probleem

Heli/vool puudub

Pidev krabisev heli FM laineala kuulates

Pidev krabisev/pinisev müra MW laineala kuulates

Alarm ei tööta

0

0

0

0

0

0

0

Võimalik põhjus

Heli pole kohandatud.

Nõrk signaal.

Elektriline interferents televiisorist, arvutist, floorlambist jne.

Alarmi algusaeg ja/või alarmi reþiim pole määratud.

Raadio alarmi jaoks on helitugevus liiga nõrk.

Raadio alarmi jaoks pole raadiojaama seadistatud.

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

.

.
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OHUTUSE INFORMATSIOON
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Paigaldage seade seinapistiku vahetusse lähedusse ning kus voolujuhe jääb
kergesti käsitletavaks.

Kui lahtiühendamise seadmena kasutatakse MAINS pistikut või seadme-
ühendajat, siis peavad need jääma kergesti ligipääsetavasse paika.

Asetage seade kõvale ja tasasele pinnasele, nii et see ei kalduks.

Kui Teil ei ole plaanis kellraadiot pikema aja jooksul kasutada, eemaldage
voolujuhe seinapistikust. Sellele lisaks on soovitatav eemaldada patarei
kellraadiost. See aitab ära hoida lekkeohu ja kellraadiot ei kahjustata.

Ärge jätke seadet ega patareisid niiskuse, vihma, liiva või küttekehadest või
otsesest päikesevalgusest põhjustatud üleliigse kuumuse kätte.

Ärge pritsige ega tilgutage seadmele vedelikke.

Ärge katke seadet. Piisav ventilatsiooniruum, miinimum 15 cm vahedega
ventilatsiooniavade ja ümbritsevate pindade vahel on vajalik, et vältida
ülekuumenemist.

Ärge katke ventilatsiooniava esemetega (nt. ajalehed, laudlinad, kardinad jne.).

Ärge asetage seadmele veega täidetud esemeid, nt vaase.

Ärge asetage seadmele lahtise tulega allikaid, nt põlevaid küünlaid.

Seadme mehaanilised osad sisaldavad isemäärduvaid laagreid ning neid ei tohi
õlitada ega määrida.

Seadme puhastamiseks kasutage pehmet kuiva riiet. Ärge kasutage
puhastusvahendeid, mis sialdavad alkoholi, ammooniumit, benseeni või
abrasiive, kuna need võivad ümbrist kahjustada.

Ärge jätke patareisid liigse kuumuse kätte nagu päike, tuli vms.

HOIATUS

Nuppude või kohanduste ja toiminguprotseduuride kasutamine mõnel
teisel viisil, kui siin kasutusjuhendis mainitud, võib põhjustada
radiatsiooni riski või mõnda muud ebaturvalist käsitlemist.

See seade on Euroopa Liidu raadio interferentsi nõuetega
vastavuses.
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BENDRA INFORMACIJAR ADIOA

Seadet saab kasutada ainult raadiona!

1. RADIO ON/OFF ON

FM:

MW:

Lülitage nupp valikule , et lülitada raadio sisse.

suurendage ja liigutage antenni, et saavutada optimaalne vastuvõtt.

kasutab sisseehitatud antenni seadmes. Juhtige antenni muutes seadme
asukohta.

2. BAND

3. TUNING

4. VOLUME

5. RADIO ON/OFF

Valige soovitud laineala kasutades nuppu .

Valige soovitud raadiosagedus kasutades nuppu .

Keerake nuppu, et muuta helitugevust.

Kasutage nuppu , et lülitada raadio välja.

Signaali vastuvõtu parandamiseks:

KELLAAJA JA ALARMI AJA SEADISTAMINE

Aega kuvatakse 24-tunni reþiimis.

Keerake või või
peale, et seadistada vastavalt kas kellaaega või alarmi.

Vajutage korduvalt klahve või hoidke vastavat nuppu all, et
seadistada tunde ja minuteid.

Vabastage nupp, kui olete jõudnud soovitud tulemuseni.

Kui olete seadistanud nii tunnid kui minutid, keerake kellaaja seadistamise
nupp tagasi asendisse , et kuvada kellaaeg.

TÄHTIS!
UP/DOWN

Selleks, et seadistada kellaaega ja alarmi õigesti, veenuge, et vajutate
klahve eraldi, mitte samal ajal.

1. kellaaja seadistamise nuppu SET TIME SET AL 1 SET AL 2

2. UP/DOWN

3. UP/DOWN

4.
CLOCK

ALARMI RE IIMI VALIMINEÞ

Kui Te soovite kasutada alarmi, peate alarmi enne seadistama. Teil on võimalik
valida kahe erineva alarmi re iimi vahel, mis Teid äratab: raadio või

äratussignaal.

Äratussignaal on kindla helitugevusega ja seda ei saa muuta. Valik
jaoks on madala tooniga signaal ning valik jaoks on kõrge

toon.

ž

0 Tehke oma valik muutes või valikuks või .AL 1 AL 2 RADIO BUZ
Ü BUZ

AL 1 BUZ AL 2
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ALARMI VÄLJA LÜLITAMINE

On kolm viisi, kuidas alarmi välja lülitada. Kui Te ei peata alarmi täielikult,
valitakse peale 59 minutit automaatselt 24

alates sellest ajast kui alarm toimus.

Kui soovite alarmi peatada kohe, kuid soovite ka säilitada sama alarmi seadistust
järgmiseks päevaks:

Kui soovite alarmi peatada enne kui alarm toimub või alarmiga samal ajal:

Alarmi kordamine 6-7 minutiliste intervallide tagant.

Vajutage alarmi ajal (korda alarmi).

tunni pärast alarmi taastamise
reþiim (ALARM RESET)

1. REPEAT ALARM

0

0

Vajutage klahvile alarmiga samal ajal.

Lülitage või positsiooni (väljas).

ALARM RESET

AL 1 AL 2 OFF

24  TUNNI PÄRAST ALARMI TAASTAMINE (ALARM
RESET)

ALARMI TÄIELIK PEATAMINE

ALARMI KORDAMINE

SLEEP (unetaimer)

Unere iimist

Unetaimeri seadistamine

þ
Sellel kellraadiol on sisseehitatud taimer, mis võimaldab seadet raadio
mängimise ajal peale kindlat ajaperioodi automaatselt välja lülitada.
See lubab Teil nõjatuda taha, kuulata raadiot ja magama jääda. Maksimaalne
unereþiimi aeg on 59 minutit.

Kontrollige, kas kellaaja seadistamise nupp on positsioonis ja raadio
on välja lülitatud.

Unereþiimi seadistamiseks, tehke järgnevat:

Ekraanil hakatake tagasi lugema minuteid kuni .

Kui olete aktiveerinud unetaimeri ja proovite peatada unetaimerit vajutades
nupule , siis ei ole võimalik raadiot välja lülitada.

Raadio välja lülitamiseks, vajutage klahvile ja klahvile
ühel ajal ja tehke seda korduvalt.

1. CLOCK

2.

0:59 0:00

1.
RADIO ON/OFF

2. RADIO ON/OFF
REPEAT ALARM (SLEEP OFF)

0

0

Vajutage ja hoidke all nuppu (unetaimer).

Hoidke alla nuppu (unetaimer) ja vajutage korduvalt klahvile ,
et muuta unetaimerit 59 minutist alla poole.

SLEEP

SLEEP UP/DOWN

Ü

TÄHTIS!
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VÄLISSEADMETE ÜHENDAMINE

Teil on võimalik kuulata AJ3231 kõlarite kaudu heli mõnest välisest seadmest,
mis on kellraadioga ühendatud.

Vajutage klahvile , et valida AUX.

Ühendage kellraadio AUX-IN kaabel välise seadme (näiteks CD-mängija või
VCR) AUDIO OUT või kõrvaklappide pesaga.

1.

2.

TEHNILISED ANDMED

Voolutugevus..................................................220 – 230 V / 50 Hz

Voolutarbimine

Aktiivses re iimis........................................................3.0 W

Puhkere iimis ............................................................2.5 W

Mõõtmed (l x s x k) .........................................140 x 61 x 140 (mm)

Kaal ...........................................................................0.53 kg

þ

þ


