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1 Tärkeää

Turvallisuus
•	 Lue nämä ohjeet.
•	 Noudata kaikkia ohjeita.
•	 Älä tuki ilmastointiaukkoja. Asenna 

valmistajan ohjeiden mukaisesti.
•	 Älä asenna lähelle lämmönlähteitä, 

kuten lämpöpattereita, uuneja tai muita 
lämpöä tuottavia laitteita (mukaan lukien 
vahvistimia). 

•	 Suojaa virtajohtoa taittumiselta ja päälle 
astumiselta. Käsittele varovasti etenkin 
pistokkeita ja liitoskohtia.

•	 Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä 
lisälaitteita.

•	 Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta 
ukkosmyrskyjen aikana sekä silloin, kun 
laitetta ei käytetä pitkään aikaan.

•	 Anna vain valtuutetun huoltohenkilön 
huoltaa laite. Huolto on tarpeen, kun 
kelloradio on vahingoittunut, esimerkiksi 
virtajohto tai pistoke on vahingoittunut, 
kelloradion sisään on päässyt nestettä tai 
vieraita esineitä, kelloradio on kastunut, ei 
toimi normaalisti tai on pudonnut.

•	 Älä altista paristoa lämmölle, 
auringonvalolle tai tulelle. Älä hävitä 
paristoa polttamalla.

•	 Vaihda paristo vain toiseen samanlaiseen tai 
vastaavaan.

•	 Paristot ovat ongelmajätettä: toimita 
käytetyt paristot keräyspisteeseen.

•	 Älä jätä paristoa lasten ulottuville.
•	 Kelloradion päälle ei saa roiskua vettä tai 

muita nesteitä. 
•	 Älä aseta kelloradion päälle mitään sitä 

mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten 
nestettä sisältäviä esineitä tai kynttilöitä. 

•	 Jos laturin liitintä käytetään laitteen virran 
katkaisemiseen, virran katkaiseva laite on 
edelleen käytettävissä.

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

Johdanto
Kelloradiolla voit
•	 kuunnella FM-radiota
•	 tarkistaa ajan,
•	 määrittää yhden herätyksen
•	 määrittää aikavyöhykkeen ja kesäajan
•	 herätä summerin, radion tai kelloradioon 

tallennetun musiikin ääneen
•	 nauttia tunnelmavalosta ja musiikista.

Toimituksen sisältö
Tarkista pakkauksen sisältö:
•	 Päälaite (jossa akku)
•	 Pikaopas
•	 Turvallisuustiedot
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Päälaitteen yleiskuvaus

 
a SNOOZE/BRIGHTNESS

•	 Torkkutoiminnon käyttö
•	 Näytön kirkkauden säätäminen.

b ALARM
•	 Herätyksen ottaminen käyttöön tai 

pois käytöstä.

c LIGHT
•	 Tunnelmavalon sytyttäminen ja 

sammuttaminen.
•	 Tunnelmavalon himmentäminen.

d SLEEP 
•	 Uniajastimen määrittäminen

e VOL
•	 Äänenvoimakkuuden säätäminen.

f Virtajohto ja antenni

g LIGHT•COLOR
•	 Tunnelmavalon värin valitseminen.

h SET TIME
•	 Ajan määrittäminen

i BATTERY
•	 Pariston vaihtaminen.
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j 12/24H·DST
•	 12/24 tunnin kellon valitseminen.
•	 Kesäaikatoiminnon ottaminen käyttöön 

tai pois käytöstä.

k TIME ZONE
•	 Valitse aikavyöhyke.

l + TUNING -
•	 FM-radioasemien virittäminen.
•	 Asetusten muuttaminen

m RADIO
•	 FM-radion avaaminen ja sulkeminen.

n MUSIC
•	 Musiikin toiston aloittaminen tai 

lopettaminen.
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3 Aloitus
Noudata aina tämän luvun ohjeita järjestyksessä.

Virran kytkeminen
Varoitus

 • Tuotteen vahingoittumisen vaara! Varmista, että 
virtalähteen jännite vastaa kelloradion takapaneeliin tai 
pohjaan merkittyä jännitettä.

 • Sähköiskun vaara. Irrota verkkolaite aina tarttumalla 
pistokkeeseen ja vetämällä se pistorasiasta. Älä vedä 
johdosta.

Huomautus

 • Tyyppikilpi on kelloradion pohjassa.

 
Asetukset kytkemällä virta
Kellonaika on asetettu tehtaalla. Kun 
virta kytketään, määritetty aika näytetään 
automaattisesti. 
Kiinteä litiumakku voi säilyttää kellonajan, vaikka 
virta katkeaisi. 

Aikavyöhykkeen valitseminen
Säädä aikavyöhykeasetuksia, jos tunnit eivät 
vastaa paikallista aikaasi.
1 Paina valmiustilassa TIME ZONE-painiketta.

 » Nykyinen aikavyöhykkeen luku vilkkuu 
näyttöpaneelissa.

2 Valitse aikavyöhyke painamalla TIME 
ZONE-painiketta toistuvasti (säädettävissä 
välillä -1...+12).

Euroopassa:

Länsi-Euroopan aika (WET) +0
Keski-Euroopan aika (CET) +1 (oletus-

arvo)
Itä-Euroopan aika (EET) +2
Moskovan aika (MST) +3

Ajan asettaminen
Valmiustilassa voit asettaa kellon manuaalisesti.
1 Paina SET TIME-painiketta 2 sekuntia.

 » Tunnit vilkkuvat.

2 Aseta tunnit kääntämällä + TUNING 
--painiketta. 

3 Vahvista valinta painamalla SET TIME.
 » Minuutit vilkkuvat.

4 Aseta minuutit ja valitse 12- tai 24-tunnin 
kello toistamalla vaiheet 2-3. 

Vihje

 • Voit myös valita 12- tai 24-tunnin kellon painamalla 
12/24H·DST-painiketta toistuvasti.



6FI

Vaihda paristo
Huomautus

 • Virtalähteenä voi käyttää ainoastaan verkkovirtaa. 
Valmiiksi asennettu CR2032-litiumakku voi säilyttää vain 
aika- ja herätysasetukset.

 • Kun kelloradio irrotetaan verkkovirrasta, näytön 
taustavalo sammuu.

Kun lataus vähissä -ilmaisin  tulee näkyviin, 
vaihda paristo ohjeiden mukaan. 

  
4 Päätoiminnot

FM-radion kuunteleminen
Huomautus

 • Asenna antenni mahdollisimman kauas TV:stä, videoista 
tai muista säteilyn lähteistä.

 • Voit parantaa vastaanottoa vetämällä antennin 
kokonaan ulos ja säätämällä sen asentoa.

1 Avaa FM-radio painamalla RADIO-
painiketta.
•	 Sulje FM-radio painamalla RADIO-

painiketta uudelleen.
2 Viritä FM-radioasema kääntämällä + 

TUNING --painiketta.

Rentouttavan musiikin 
kuunteleminen
Voit rentoutua kuuntelemalla kelloradiosta 
aidontuntuisia luontoääniä tai kevyttä musiikkia.
1 Aloita kelloradioon tallennettujen äänien 

toisto painamalla valmiustilassa MUSIC-
painiketta.
•	 Lopeta musiikin toisto painamalla 

MUSIC-painiketta uudelleen.
2 Valitse ääni kääntämällä + TUNING 

--painiketta
Seuraavat 15 ääntä ovat kelloradiossa:

Äänen 
järjestysnumero

Äänen nimi

1 Sade
2 Ukkosmyrsky
3 Virta
4 Valtameri
5 Öinen metsä
6 Tuli



7 FI

7 Tuuli
8 Tuulikello
9 Juna
10 Avaruus
11 Sydämensyke
12 Kohina
13 Unimusiikki 1
14 Unimusiikki 2
15 Unimusiikki 3

Tunnelmavalo
Tässä kelloradiossa on säädettävä tunnelmavalo. 
Voit säätää valon väriä mielialasi mukaan.

Tunnelmavalon sytyttäminen tai 
sammuttaminen:
1 Sytytä tunnelmavalo valmiustilassa 

painamalla LIGHT-painiketta.
•	 Voit himmentää valon voimakkuutta 

painamalla LIGHT-painiketta kahdesti.
2 Sammuta tunnelmavalo LIGHT-painikkeella.

Tunnelmavalaistuksen värin valitseminen:
Valitse väri painamalla toistuvasti 
LIGHT•COLOR-painiketta.

Äänenvoimakkuuden 
säätäminen
Säädä äänenvoimakkuutta kääntämällä VOL-
painiketta.

VOL

5 Muut toiminnot

Hälytysajan asettaminen
Huomautus

 • Varmista, että olet asettanut kellon oikein.

1 Ota hälytystila käyttöön painamalla 
valmiustilassa ALARM-painiketta 2 sekuntia.
 » Tunnit vilkkuvat.

2 Aseta tunnit kääntämällä + TUNING 
--painiketta.

3 Vahvista valinta painamalla ALARM.
 » Minuutit vilkkuvat.

4 Aseta minuutit toistamalla vaiheet 2–3.
5 Valitse hälytyslähde toistamalla vaiheet 2–3.

•	 TUNE- ja FM-kuvake: viimeksi 
kuunnellun FM-kanavan valitseminen 
hälytysääneksi.

 
•	 BUZ- ja  -kuvake: summerin 

valitseminen hälytysääneksi.

 
•	 Nx (1–5) ja  -kuvake: yhden 

tallennetun äänen viidestä valitseminen 
hälytysääneksi.

 

FM
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6 Määritä hälytyksen äänenvoimakkuus 
toistamalla vaiheet 2–3.
 » Hälytysaika ja -kuvake tulevat näkyviin.

Viisi tallennettua ääntä:

n1 Kello
n2 Viidakko
n3 Lintu
n4 Herätysmusiikki 1
n5 Herätysmusiikki 2

Ajastimen otto käyttöön ja poisto 
käytöstä
Paina ALARM-painiketta toistuvasti.
 » Herätyskuvake tulee näyttöön, jos uniajastin 

on käytössä, ja häviää, jos se ei ole käytössä.

Torkkutoiminnon käyttö
Paina herätysäänen soidessa SNOOZE-
painiketta.
 » Herätys siirtyy torkkutilaan ja käynnistyy 

uudelleen yhdeksän minuutin kuluttua.

Uniajastimen asettaminen
Tämä kelloradio voi siirtyä automaattisesti 
valmiustilaan ennalta määritetyn ajanjakson 
jälkeen.
Valitse uniajastimen jakso (minuuteissa) 
painamalla toistuvasti SLEEP-painiketta.
 » Kun uniajastin otetaan käyttöön,  tulee 

näkyviin.
Poista uniajastin pois käytöstä painamalla 
toistuvasti SLEEP-painiketta, kunnes [OFF] 
(Pois) tulee näkyviin.

  15      30      60      90      120

off

Kesäaikatilan valitseminen
Maissa, joissa on kesäaika, kelloradio on 
mahdollista asettaa kesäaikaan kesäajan valinta 
-painikkeella.
Paina 12/24H·DST-painiketta 2 sekunnin ajan 
valmiustilassa.
 » Kello siirtyy tunnin eteenpäin.

Huomautus

 • Poistu kesäaika-tilasta toistamalla edellä mainittu 
toiminto.

Näytön kirkkauden 
säätäminen
Säädä kirkkausastetta painamalla toistuvasti 
BRIGHTNESS-painiketta: hyvin kirkas, kirkas ja 
himmeä.
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6 Tuotetiedot
Huomautus

 • Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Teknisiä tietoja

Vahvistin
Ilmoitettu lähtöteho 0,6 W RMS

Kaiutin
Kaiuttimen impedanssi 8 ohmia
Kaiutinohjain 1,5’’

Viritin

Viritysalue FM: 87,5–108 
MHz

Virityskaavio FM: 50 KHz
Herkkyys
 – Mono, 26 dB signaali-
kohina-suhde
 – Stereo, 46 dB signaali-
kohina-suhde

FM: < 22 dBf

FM: <51,5 dBf
Haun valittavuus FM: alle 28 dBu
Harmoninen kokonaishäiriö FM: <5 %
Signaali–kohina-suhde FM: >50 dBA

Yleistä
Virta 100-240 V, 50/60 Hz
Virrankulutus käytössä 3 W
Virrankulutus 
valmiustilassa alle 1 W
Mitat 
 - Päälaite (L x K x S) 144 x 144 x 65 mm
Paino
 - Pakkauksen kanssa
 - Päälaite

0,73 kg
0,45 kg
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7 Vianmääritys
Vakava varoitus

 • Älä irrota kelloradion koteloa.

Älä yritä korjata kelloradiota itse, jotta takuu ei 
mitätöidy. 
Jos kelloradion käytössä ilmenee ongelmia, 
tarkista seuraavat seikat, ennen kuin soitat 
huoltoon. Jos ongelma ei ratkea, siirry Philipsin 
sivustoon www.philips.com/support. Kun otat 
yhteyttä Philipsiin, varmista, että kelloradio on 
lähellä ja malli- ja sarjanumero ovat saatavilla. 

Laitteessa ei ole virtaa
 • Varmista, että kelloradion virtajohto on 

liitetty oikein.
 • Varmista, että verkkolaitteeseen tulee 

virtaa.

Kelloradio ei vastaa
 • Irrota pistoke ja aseta se takaisin. Avaa sen 

jälkeen kelloradio uudelleen.

Huono radion kuuluvuus
 • Siirrä laite ja TV tai videolaite kauemmaksi 

toisistaan.
 • Vedä FM-antenni ääriasentoonsa.

Herätys ei toimi
 • Aseta kello/herätys oikein.

Kellon tai herätyksen asetukset ovat hävinneet
 • On tapahtunut sähkökatkos tai virtapistoke 

on irrotettu. 
 • Palauta kello/herätyskello.

8 Huomautus

  
Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä 
koskevien vaatimusten mukainen.
Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen 
muulla kuin WOOX Innovationsin erityisesti 
hyväksymällä tavalla voi mitätöidä käyttäjän 
valtuudet laitteen käyttämiseen.

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

 
Tuotteeseen kiinnitetty yliviivatun roskakorin 
kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY 
soveltamisalaan.
Tutustu paikalliseen sähkö- ja 
elektoniikkalaitteiden keräysjärjestelmään.
Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä 
hävitä vanhoja tuotteita talousjätteiden 
mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen 
auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille 
mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.

  
Laitteessa on akut tai paristot, jotka ovat 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2006/66/EY vaatimusten mukaiset, eikä niitä 
voi hävittää tavallisen talousjätteen mukana.Ota 
selvää paikallisista akkujen hävittämiseen ja 
keräämiseen liittyvistä säännöistä. Akkujen 
asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään 
ympäristölle ja ihmisille koituvia haittavaikutuksia.
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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.
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