
Clock Radio

Användarhandbok

Käyttöopas

∂Á¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ¯Ú‹ÛË˜

Instrukcja obsługi

AJ3540

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome



1

9

0 @

!

2

3 5 6 7

4 8

AJ3540

MW 160

1

2



#

$ % ^ * (

MW

&

3



Svenska

KONTROLLER

Ovanifrån (se bild 1 )

1 SET TIME /ALARM OFF 
- ange tiden
- stoppar larm aktivering i 24 timmar
- stänga av insomningstiden.

2 SET ALARM 1 / SET ALARM 2 - ställ in alarmtiden för alarm 1/alarm 2
3 AL1/ AL2 /AL1+2 - ange vilket alarm du vill ställa in alarmtid för
4 REPEAT ALARM - stäng av det aktiva alarmet under en 7-8-minutersperiod
5 OFF/ ON/ AUTO/ BUZZ 

OFF: stäng av radion/alarmet 
ON: slå på radion
AUTO: aktivera radion för alarm
BUZZ: aktivera larmsignalen för alarm

6 TIME SET 3  - här justerar du tiden snabbt framåt
7 TIME SET 4  - här justerar du tiden bakåt
8 SLEEP 

- aktiverar insomningsläge
- justera insomningsperioden

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din
produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips support.



Framifrån (se bild 2 )

9 ALARM 1 indikator - lyser när alarm 1 är aktiverat.
0 ALARM 2 indikator - lyser när alarm 2 är aktiverat.
! DISPLAY - visar klocktiden/alarmtiden och status för inställningen
@ Frekvensindikator - visar radiofrekvensen för det valda vågbandet

Bakifrån (se bild 3 )

# Batterilucka - innehåller ett 9 V 6F22-batteri (medföljer inte) för säkerhetskopier-
ing av klockminne.

$ TUNING +/- – ställer in stationer
% FM/MW - här väljer du FM-/AM-vågband
^ BRIGHTNESS (High eller Low) -här väljer du teckenfönstrets ljusstyrka
& Strömkabel - för strömförsörjning 
* Sladdantenn - förbättrar FM radio-mottagning
( VOLUME – justerar ljudnivån

INSTALLATION

Strömmatning från nätet

1 Se efter att nätspänningen, som anges på apparatens undersida, stämmer
med eltypen där du bor. Om inte, rådgör med butiken eller en serviceverkstad.

2 Sätt i nätkontakten i ett vägguttag.
3 För att apparaten ska vara helt strömlös måste kontakten ha dragits ur

vägguttaget.

VÄLJA LJUSSTYRKA FÖR TECKENFÖNSTRET

Här kan du välja hög eller låg ljusstyrka för teckenfönstret.

• Ställ in strömbrytaren BRIGHTNESS (sitter på baksidan) på HIGH eller LOW.



SÄKERHETSKOPIERING AV KLOCKMINNE

Med säkerhetskopieringen av klockminne kan dina inställningar för alarm- och
klocktid lagras i upp till en dag när det uppstår ett strömavbrott. Belysningen för
klockradion och teckenfönstret stängs av. Så snart strömmen kommer tillbaka
visas rätt tid i teckenfönstret.

1 Ta bort batteriluckan och sätt i ett 9 V 6F22-batteri (medföljer inte) för säker-
hetskopiering.

2 Sätt tillbaka batteriluckan.

Obs: Om inget extra batteri installeras, eller om strömavbrottet pågår under en
längre tid måste du ställa in klock- och alarmtiderna igen.

Batterier innehåller kemiska ämnen och måste kasseras på rätt sätt.

Strömförbrukning i standby-läge  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .< 2W

RADIO

Du kan använda enheten enbart som en radio!

1 Slå på radion genom att ställa in OFF/ ON/ AUTO/ BUZZ på ON.
2 Välj vågband genom att justera FM/MW-brytaren.
3 Justera TUNING för att ställa in önskad kanal.
4 Vrid på kontrollen VOLUME för att justera volymnivån.
5 Ställ in OFF/ ON/ AUTO/ BUZZ på OFF för att stänga av radion.

Hur du förbättrar radiomottagningen:

FM: Vicka och vrid på den. Minska längden om signalen är för stark.
MW: är apparaten en inbyggd antenn, och då behövs inte den teleskopiska anten-

nen. Du riktar in antenn



STÄLLA IN KLOCKTIDEN

Tiden visas med 24-timmars intervall.
1 Håll ned SET TIME/ALARM OFF.
2 Tryck på TIME SET 3  eller 4  flera gånger, eller håll ned TIME SET 3  eller

4 för att justera minut eller timme.
- TIME SET 3 : här justerar du tiden snabbt framåt
- TIME SET 4  : här justerar du tiden bakåt

3 Släpp knappen SET TIME/ALARM OFF och TIME SET 3  eller 4 när du
kommer till lämplig inställning.

™ Den angivna klocktiden visas i teckenfönstret och börjar köras. 

ANVÄNDA ALARMET

Med den här inställningen ställer du in ett alarm (alarm 1 eller alarm 2), eller
ställer in två alarm samtidigt. Med den här inställningen kan du också använda
två alarmlägen: Auto (radio) och Buzz.

STÄLLA IN ALARMTID

1 Håll ned SET ALARM 1 eller SET ALARM 2
2 Tryck på TIME SET 3  eller 4 flera gånger, eller håll ned TIME SET 3  eller

4 för att justera minut eller timme.
3 Släpp SET ALARM 1 eller SET ALARM 2, och TIME SET 3  eller 4 när du

kommer till önskad tidsinställning. Teckenfönstret återgår till klocktiden.

VÄLJA ALARMLÄGE
1 Ställ in AL1/AL2/AL1+2 på AL1 (alarm 1), eller AL2 (alarm 2), eller AL1+2

(alarm 1 + alarm 2) .
2 Välj alarmläge genom att ställa in OFF/ ON/ AUTO/ BUZZ på AUTO eller

BUZZ.
™ Motsvarande alarmindikatorer tänds.

Praktiskt tips:
• Om du har valt radioläge ser du till att du har justerat volymen tillräckligt

högt för att du ska vakna.
• Alarmet är inställt på en fast volym och kan inte justeras.



STÄNGA AV LARMET

Det finns tre sätt att stänga av larmet. Om du inte väljer att stänga av larmet helt
och hållet kommer 24 timmars larm upprepnings varianten att väljas automa-
tiskt efter 59 minuter från det att larmet först ljuder.

24 TIMMARS UPPREPNING
Om du vill att larmet ska stängas av omedelbart men samtidigt att det ska minnas
larminställningen påföljande dag:
• Tryck på SET TIME/ALARM OFF medan alarmsignalen körs.

AVBRYTA ALARMET FULLSTÄNDIGT
Så här avbryter du den inställda alarmtiden innan den verkställs, eller under en
alarmsignal:
• Ställ in OFF/ON/AUTO/BUZZ på OFF. 

UPPREPNING AV LARM
Detta upprepar ditt larm i 7-8 minuters intervaller.
1 Under larmet, tryck REPEAT ALARM.
2 Upprepa vid behov upp till 59 minuter.

INSOMNING

Den här inställningen har en inbyggd timer, som gör att inställningen automatiskt
kan stängas av under radiouppspelning efter en angiven tidsperiod. På så sätt kan
du slappna av, lyssna och somna. Den maximala insomningstiden är 59 minuter. 

Ställa in INSOMNING

1 Ställ in OFF/ON/AUTO/BUZZ på OFF.
2 Ställ in insomningstiden genom att trycka på knappen SLEEP. Om du håller

fingret på knappen börjar teckenfönstret räkna ned från minuten 0:59 till 0:00.
™ Om du vill avbryta insomning trycker du på SET TIME/ALARM OFF.
™ Om du vill visa återstående insomningstid trycker du på SLEEP.



UNDERHÅLL

• Ställ apparaten på en hård plan yta så att den inte kan vicka.
• Om du inte planerar att använda enheten under en lång tidsperiod drar du ur

elkontakten ur vägguttaget. Vi rekommenderar att du även tar ur batteriet ur
klockradion. Det förebygger risk för läckage och att klockradion skadas.

• Apparatur bör inte exponeras för droppande eller stänkande vatten.
• Täck inte över apparaten. Det ska finnas ett utrymme på minst 15 cm mellan

ventilationshålen och omgivande ytor så att värmen kan sprida sig.
• 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 apparaten
• 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.

VARNING
Användandet av kontroller eller justeringar eller utförande andra än häri
beskrivna kan resultera i riskabel strålningsexponering eller annat
farligt förfarande.

Denna produkt uppfyller kraven i EU:s avstörningsdirektiv.

Klass 1 laserapparat

Varning: Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksan-
visning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laser-
strålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.
Observera! Stömbrytaren är sekundärt kopplad och bryter inte
strömmen från nätet.  Den inbyggda nätdelen är därför ansluten till
elnätet så länge stickproppen sitter i vägguttaget.



Miljöinformation

Användningen av allt miljöfarligt förpackningsmaterial undveks medvetet. Vi har
gjort vårt yttersta för att förpackningen lätt skall kunna hanteras vid källsorterin-
gen. Det handlar om två olika material: papp (kartong) och polytelen (påsar, skyd-
dande skumgummi).
Din utrustning är återvinningsbar. Notera dock att spelaren endast kan 
återvinnas om den plockas isär av ett kvalificerat företag. Ta hänsyn till de 
regler som gäller i ditt land/din region beträffande avfallshanteringen av 
förpackningsmaterial, förbrukade batterier och gammal utrustning.

Undangörande av din gamla produk

Din produkt är designad och tillverkad med material och komponen-
ter av högsta kvalitet, vilka kan återvinnas och återanvändas.

När den här överstrukna sopkorgen på hjul finns tryckt på en pro-
dukt, betyder det att produkten täcks av Europeiska Direktiv
2002/96/EC.

Informera dig själv om lokala återvinnings och sophanteringssystem för elektriska
och elektroniska produkter.

Agera i enlighet med dina lokala regler och släng inte dina gamla produkter till-
sammans med ditt normala hushållsavfall. Korrekt sophantering av din gamla pro-
dukt kommer att hjälpa till att förebygga potentiell negative konsekvens för
naturen och människors häls. 

Kommentarer för kassering av batterier

Din produkt innehåller batterier som omfattas av EU-direktiv
2006/66/EC, som inte får kasseras som vanliga hushållssopor.
Ta reda på vilka lokala regler som gäller för separat insamling av bat-
terier eftersom korrekt kassering bidrar till att förhindra negativ
påverkan på miljö och hälsa.



FELSÖKNING

Om det uppstår ett fel ska du först kontrollera råden nedan innan du tar apparaten till
lagning. Om du inte kan lösa ett problem med hjälp av råden nedan bör du vända dig
till butiken eller en serviceverkstad.
VARNING: Öppna inte apparaten. Du riskerar då att få elektrisk stöt. Försök under

inga omständigheter att reparera apparaten själv. Då gäller inte garantin
längre.

Problem

– Möjlig orsak 
• Åtgärd
Inget ljud 

– Volymen inte inställd
• Ställ in volymen

Det knastrar då och då under FM-sändning

– Svag signal
• Dra ut trådantennen helt
Det knastrar hela tiden eller hörs väsande störningar under MW-sänd-
ning

– Elektriska störningar från TV, datorer, lysrör etc.
• Flytta bort apparaten från annan elektrisk utrustning
Väckningsläge fungerar inte

– Alarmtiden är inte inställd eller Alarmläge är inte valt
• Se Ställ in alarmtiden / Se Ställ in alarmläge. 

– Volymen för låg för radio
• Öka volymen
– Radioalarmet är inte inställt på någon radiokanal
• Ställ in en radiokanal
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