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Suomi SÄÄTIMET
VIRTALÄHDE

Aina kun mahdollista k yt  verkkovirtal hdett  paris-
ton keston pident miseksi. Varmista, ett  irrotat virta-
johdon laitteesta ja pistorasiasta ennen paristojen
asennusta.

Paristot (ei toimituksen mukana)
¥ Asenna 6 paristoa, tyyppi R-20, UM-1 tai D-solut,

(mieluummin alkaliparistot) ja varmista oikea
polaarisuus.

Kaukosäädin (Ks. A)

¥ Asenna 2 paristoa, tyyppi AAA, R03 tai UM4
(mieluummin alkaliparistot).

Paristojen väärä käyttö voi saada aikaan elektrolyyt-
tivuodon ja syövyttää paristolokeron tai aiheuttaa
paristojen halkeamisen.
¥ Älä sekoita paristotyyppejä: esim. alkaliparistoja

hiili-sinkki-paristoihin. K yt  laitteessa vain saman-
tyyppisi  paristoja.

¥ Uudet paristot asennettaessa l  sekoita vanhoja
paristoja uusiin paristoihin.

¥ Paristot sisältävät kemiallisia aineita, joten
ne on hävitettävä asianmukaisesti.

AC-Vaihtovirtaa käytettäessä
1 Tarkista, ett  virtaj nnite, joka esitetään laitteen

pohjaosassa sijaitsevassa tyyppikilvessä, vas-
taa paikallista virtaj nnitett . Jos n in ei ole, ota
yhteys myyntiedustajaan tai huoltokeskukseen.

2 Jos laite on varustettu j nnitevalitsimella, s d
valitsin niin, ett  se vastaa paikallista verkkovirtaa.

3 Liit  virtajohto pistorasiaan.
4 Verkkovirran katkaisemiseksi irrota laitteen virtajo-

hto pistorasiasta.

Auto-Standby mode (Automaattinen valmiustila)
Kun CD tai teippi on toiston lopussa ja pysyy pys y-
tysasennossa yli 15 minuuttia, virta katkaistaan lait-
teesta automaattisesti energian s st miseksi.

Kun taukotilassa 5 minuutin ajan, CD-toisto lakkaa
automaattisesti. 15 minuuttia my hemmin laite
kytkeytyy pois p lt .

Tyyppikilpi sijaitsee laitteen pohjaosassa.

PERUSTOIMINNOT

Virran kytkentä ja katkaisu ja toiminnon valinta
1 Paina STANDBYy laitteella virran kytkemiseksi.
2 Paina SOURCE kerran tai useammin valitsemaan:

CD, TUNER, AUX tai TAPE function.
3 Paina y virran katkaisemiseksi laitteesta.

Hyödyllisiä vinkkejä:
– Vaihdon suorittamiseksi teipistä TAPE, TUNER, AUX

tai CD-toimintoon tai kun katkaiset ensin virran lait-
teesta, varmista, että painat teipin näppäintä
STOP 9 toiston lopettamiseksi ja että kaikki
kasettinäppäimet vapautetaan.

– Ääni, ääniasetukset, virittimen ennalta ohjelmoidut
asetukset ja äänenvoimakkuuden taso (maksimiää-
nentasolle 20) säilyy laitteen muistissa.

Äänenvoimakkuuden ja äänen säätäminen
¥ S d  nenvoimakkuus s timell  VOLUME.

™ N ytt  esitt  nenvoimakkuustason ja
numeron v lill  0-32. (Ks. 2)

Basson säätö
DBB (Dynamic Bass Boost)  vaihtoehtoja on kolme: 
—Pois: ei bassokorostusta
—DBB1: keskim r inen basson kohotus.
—DBB2: voimakas basson kohotus.
¥ Paina DBB kerran tai useammin valitaksesi bassonva-

hvistusvalinnat.
™DBB1,2 ilmestyy, jos DBB aktivoitu.

MUKANA TOIMITETTUJA VARUSTEITA

— s hk johto

YLÄ- JA ETUPANEELIT (Ks. 1)

1 p — 3.5 mm stereo-kuulokeliitin
Hyödyllisiä vinkkejä: Kaiuttimet mykistetään,
kun kuulokkeet on kytketty laitteeseen.

2 AUX — Presa di LINE-IN per un apparecchio esterno.
3 STANDBYy — virran kytkent / katkaisukytkin
4 SOURCE — valitsee toiminnon CD/ TUNER /AUX/

TAPE
5 IR Sensor — infrapunainen anturi kaukos dint

varten
6 Kasettinauhurinäppäimet

RECORD 0 — k ynnist  nauhoituksen
PLAY 1 — k ynnist  toiston
SEARCH 5/6 — pikakelaa/taaksep inkelaa
teipin
STOP/OPEN 9/

— avaa kasettilokeron
— pys ytt  teipin
PAUSE ; — keskeytt  toiston rai nauhoituksen

7 OPEN•CLOSE - paina luukkua sen avaamiseksi/
sulkemiseksi

8 DBB — kytkee bassotoiminnon p lle ja pois
p l t .  

9 VOLUME — s t  nenvoimakkuustason
0 BAND — valitsee aaltokaistan 
! Navigointisäätimet

PRESET -, + — valitsee valmiiksi ohjelmoidun
radioaseman (ylös, alas)
9 — pys ytt  CD-toiston;

— ylipyyhkii CD-ohjelman
SEARCH ∞, § — 
CD: — suorittaa haun taaksep in ja eteenp in

raidan puitteissa;
— ylihypp  senhetkisen raidan/ edellisen/
my hemm n raidan alkuun

Tuner: viritt  radioasemille (alas, ylös)
MODE — valitsee erilaisia toistotiloja: 
esim. REPEAT tai SHUFFLE (satunnainen) j rjestys
2; — k ynnist  tai keskeytt  CD-toiston

@ PROGRAM — 
CD: ohjelmoi raidat ja tarkistaa ohjelman;
Tuner: ohjelmoi valmiiksi asetetut radioasemat 

# Näyttö — esitt  laitteen tilan
TAKAPANEELI
$Kokoon työnnettävä antenni — parantaa 

FM-vastaanoton
%AC MAINS — sis ntulo verkkovirtajohtoa varten
^Paristolokero — 6 paristoa varten, tyyppi R-20,

UM1 tai D-solut

KAUKOSÄÄDIN

1VOLUME +, – — s t  nenvoimakkuustason
(ylös, alas)

2SHUFFLE — toistaa kaikki CD-raidat satunnaisessa
j rjestyksess

32; — k ynnist / keskeytt  CD-toiston
4SEARCH 5, 6 — suorittaa haun taaksep in/

eteenp in raidan puitteissa
5PRESET 3,4 — valitsee valmiiksi ohjelmoidun

radioaseman (ylös, alas)
6TUNING ∞, § — viritt  virittimen asemille 

(alas, ylös)
79 — pys ytt  CD-toiston;

— ylipyyhkii CD-ohjelman
8¡, ™ — ylihypp  senhetkisen/ edellisen/ seuraa-

van raidan alkuun 
9REPEAT — toistaa raidan /ohjelman/ koko CD:n

VAROITUS
Muiden kuin tässä esitettyjen toimintojen säädön tai
asetusten muutto saattaa altistaa vaaralliselle
säteilylle tai muille vaarallisille toiminnoille. 

PERUSTOIMINNOT

Tämä tuote on Euroopan unionin radiohäiriöitä koske-
vien vaatimusten mukainen.

Luokan 1 laserlaite
Varoitus!
Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa
mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisu-
usluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.
Oikeus muutiksiin varataan. Laite ei saa olla alttiina
tippu-ja roiskevedelle.

Huom. 
Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä se
kyttke laitella irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu
verkko-osa on kytkettynä sähköverkkoon aina silloin,
kun pistoke on pistorasiassa.



DIGITAALINEN VIRITIN

Radioasemille virittäminen
1 Paina y ja paina senj lkeen SOURCE TUNER valit-

semiseksi.
— ilmestyy n ytt n hetkeksi ja sen j lkeen

radioaseman taajuus, aaltokaista ja, jos ohjel-
moitu, ennalta ohjelmoitu numero. (Ks. 3)

2 Paina BAND kerran tai useammin aaltokaistan val-
itsemiseksi.

3 Paina ja pid  painettuna ∞ tai §, kunnes taajuus
n yt ss  alkaa juosta.
™ Radio virittyy automaattisesti riitt v n kuulu-

valle asemalle. N ytt n ilmestyy 
automaattisen virityksen aikana.

4 Toista vaiheet 2-3, jos tarpeen, kunnes l yd t halu-
tun aseman.

¥ Heikon aseman viritt miseksi paina ∞ tai § het-
ken ajan ja toistuvasti, kunnes olet saanut optimin
vastaanoton.

Radion vastaanoton parantamiseksi:
¥ Kun kysymyksess  on FM, venyt , kallistele ja

k ntele sis n ty nnett v  antennia. V henn
sen pituutta, jos signaali on liian voimakas.

¥ Kun kysymyksess  on MW/ LW, laite k ytt
sis n rakennettua antennia. Kohdista t m  anten-
ni koko laitetta k nnellen.

Radioasemien ohjelmointi
Pystyt tallentamaan muistiin enint n 30 radioasemaa
manuaalisesti tai automaattisesti (Autostore) (20FM,
5MW and 5LW).

Manuaalinen ohjelmointi
1 Virit  halutulle asemalle (ks. osaa Viritys

radioasemille).
2 Paina PROGRAM ohjelmoinnin aktivoimiseksi.
3 Paina PRESET -/+ (kaukoohjaimella 3 tai 4)

kerran tai useammin antamaan t lle asemalle
numero v lilt  1 - 20 FM tai 1 - 5 for MW tai 1 - 5
for LW.

4 Paina PROGRAM toiminnon vahvistamiseksi.
5 Toista vaiheet 1-4 muiden asemien tallentamiseksi.

Hyödyllisiä vinkkejä: Voit ylipyyhkiä valmiiksi ohjel-
moidun aseman tallentamalla toisen taajuuden sen
tilalle.

Autostore – automaattinen tallennus
Autostore k ynnist  automaattisesti radioasemien
ohjelmoinnin ohjelmointipaikasta 1. Tarjolla olevat
asemat ohjelmoidaan aaltokaistan vastaanoton
voimakkuuden j rjestyksess : FM, jota seuraa
MW/LW. Kaikki aikaisemmat ohjlmoinnit esim. manu-
aalisesti ohjelmoidut, ylipyyhkiytyv t.
¥ Paina PROGRAM v hint n 4 sekunnin ajan auto-

store-ohjelmoinnin aktivoimiseksi.
™ N ytt : Auto, PROG aktivoimiseksi.

Kun kaikki asemat on tallennettu, ensimm inen valmi-
iksi ohjelmoitu asema toistetaan automaattisesti.

Valmiiksi ohjelmoidun tai autostore-aseman
kuuntelu
Paina painikkeita PRESET -, + (kaukoohjaimella 3

tai 4) kunnes n yt ss  on haluttu valmiiksi ohjel-
moitu asema.

CD-SOITIN

CD:n toisto
T m  CD-soitin toistaa audiolevyj  mukaan lukien CD-
Recordables- ja CD-Rewritables-levyt.

1 Paina y ja paina sen j lkeen SOURCE CD:n valit-
semiseksi.

2 Asenna CD tekstipuolen ollessa yl sp in ja sulje
CD-pes .
™ N ytt n ilmestyy kun CD-soitin skan-
naa CD-levyn sis ll n; sen j lkeen kappaleiden
kokonaism r  ja CD-levyn toiston kokonaisaika
ilmestyv t n ytt n. (Ks. 4)

3 Paina 2; toiston k ynnist miseksi.
4 Toiston keskeytt miseksi paina 2;. Paina 2;

uudelleen toiston k ynnist miseksi.
5 CD:n toiston pys ytt miseksi paina 9.

Hyödyllisiä vinkkejä: CD:n toisto pysähtyy myös, kun:
–  CD-pesä on auki;
– CD on toistettu loppuun;
– valitset teipin aux tai viritinlähteen.

Erilaisen raidan valitsemiseksi
¥ Paina ∞ tai § (tai kaukoohjaimella ¡ tai ™) lait-

teella kerran tai toistuvasti valinnan suorit-
tamiseksi.

¥ Keskeytys/pys ytysasennossa paina 2; toiston
k ynnist miseksi.

Tietyn kohdan löytäminen raidan puitteissa
1 Paina ja pid  painettuna ∞ tai § ( SEARCH 5,

6 kaukoohjaimella).
™ CD-levy toistetaan suurella nopeudella ja

alhaisella nenvoimakkuudella.
2 Kun tunnistat haluamasi kohdan, vapauta ∞ tai §

normaalin toiston k ynnist miseksi.

Erilaisia toistotiloja: SHUFFLE ja REPEAT (Ks. 5
- 7)
Voit valita ja vaihdella erilaisia toistotiloja ennen tois-
toa tai toiston aikana ja yhdist  tilat PROGRAM.

shuffle — koko CD:n/ ohjelman raidat toistetaan
satunnaisessa j rjestyksess
shuffle ja repeat all — koko CD:n/ ohjelman tois-
tamiseksi jatkuvasti satunnaisessa j rjestyksess
repeat all — toistaa koko CD:n/ ohjelman
repeat — toistaa senhetkisen (satunnaisen) raidan
jatkuvasti

1 Toistotilan valitsemiseksi paina MODE (SHUFFLE
tai REPEAT kaukoohjaimella) kerran tai useammin.

2 Paina 2; toiston k ynnist miseksi pys ytysasen-
nossa oltaessa.

3 Normaalin toiston valitsemiseksi paina MODE tois-
tuvasti, kunnes eri tilat eiv t n y en  n yt ss .
— Voit painaa my s 9 toistotilan peruuttamiseksi.

Raitanumeroiden ohjelmointi
Oltaessa pys ytysasennossa valitse ja tallenna 
CD-raidat haluttuun j rjestykseen. Muistiin voidaan
tallentaa enint n 20 raitaa.
1 Paina ∞ tai § (kaukoohjaimella ¡ tai ™) laitteel-

la haluamasi raitanumeron valitsemiseksi.
2 Paina PROGRAM.

™ Jos yrit t ohjelmoida valitsematta ensin raitanu-
meroa, n ytt n ilmestyy .

3 Toista vaiheet 1-2 valinnan suorittamiseksi ja halut-
tujen raitojen tallentamiseksi.
™ N ytt : jos yrit t ohjelmoida yli 

20 raitaa.

Hyödyllisiä vinkkejä: Tavallisen toiston aikana voit
painaa PROGRAM lisätäksesi kuluvan kappaleen
ohjelmalistaasi.

Ohjelman tarkistus
Oltaessa pys ytysasennossa paina ja pid  painettuna
PROGRAM, kunnes n ytt n ilmestyv t kaikki tallen-
tamasi raitanumerot j rjestyksess .

Ohjelman ylipyyhintä
Voit ylipyyhki  muistin sis ll n seuraavin tavoin:
¥ avaa CD kannen;
¥ valitsemalla nil hteeksi TUNER, AUX tai TAPE;
¥ Painaminen 9 kahdesti toiston aikana tai kerran

stop- pys ytysasemassa.
™ ilmestyy n ytt n hetkeksi ja PROG

sen j lkeen.

AUX (audio-kaapelia ei toimituksen mukana)

T m  3.5mm:n pistorasia mahdollistaa muun audio-
laitteen yhdist misen j rjestelm si esim. MP3-CD-
soittimen. 
1 Paina y ja paina sen j lkeen SOURCE AUX valit-

semiseksi.
™N ytt : AUH.

2 K yt  audio-kaapelia yhdist ksesi AUX pis-
torasian LINE OUT/kuulokepistorasiaan ulkop-
uolisessa laitteessasi.

3 V ltt ksesi s r j  ness  k nn  nen-
voimakkuutta hiljaisemmalle ulkopuolisessa lait-
teessasi. 

4 S d  ni ja nen voimakkuus k ytt m ll
nis timi  ulkopuolisessa laitteessasi ja

AZ2060.

KASETTINAUHURI

Kasetin toisto
1 Paina y ja paina sen j lkeen SOURCE TAPE valit-

semiseksi. 
™ N ytt : n yt ss  n kyy kautta koko

teippitoiminnan.
2 Asenna kasetti ja sulje kasettipes .
3 Paina PLAY 1 toiston k ynnist miseksi.
4 Paina PAUSE ; keskeytt mist  varten. Paina

uudelleen toiminnan k ynnist miseksi.
5 Paina SEARCH 5 tai 6 teipin pikakelaamiseksi.
6 Teipin pys ytt miseksi paina STOP/OPEN 9/.
¥ N pp imet vapautetaan automaattisesti teipin

lopussa paitsi jos PAUSE ; on aktivoitu.

DIGITAALINEN VIRITIN CD-SOITIN CD-SOITIN KASETTINAUHURI



NAUHOITUSTA KOSKEVIA YLEISTIETOJA

¥ Nauhoitus on luvallista edellytt en, ett  ei loukata
kolmanten osapuolten tekij noikeuksia tai muita
oikeuksia.

¥ K yt  nauhoituksessa vain NORMAL-tyyppisi
kasetteja (IEC tyyppi I) jonka nauhoituksenestokolo-
ja ei ole viel  murrettu. T m  dekki ei sovellu
nauhoittamiseen CHROME (IEC II)- tai METAL (IEC
IV) —tyyppisill  kaseteilla. 

¥ Paras nauhoitustaso asetetaan automaattisesti.
S timien VOLUME tai DBB muutokset eiv t
vaikuta nauhoitukseen.

¥ Teipin suojelemiseksi tahattomalta ylipyyhinn lt
murra kolot. Jos haluat nauhoittaa teipille
uudelleen, kiinnit  kolojen p lle palanen teippi .

CD-synkro käynnistää nauhoituksen
1 Valitse CD-toiminto.
2 Asenna CD ja ohjelmoit raitanumerot haluttaessa.
3 Avaa kasettipes .
4 Asenna sopiva teippi kasettipes n ja sulje kaset-

tipes .
5 Paina RECORD 0 nauhoituksen k ynnist miseksi.

— CD-ohjelman toisto k ynnistyy automaattisesti
ohjelman alusta. CD-soitinta ei tarvitse k yn-
nist  erikseen.

™ Tietyn CD-raidan kohdan valitsemiseksi ja
nauhoittamiseksi:

¥  Paina ∞ tai §. Vapauta s din, kun tunnistat
haluamasi kohdan.

¥  CD:n soiton keskeytt miseksi paina 2;.
¥  Nauhoitus k ynnistyy t st  kohdasta raitaa, kun

painat RECORD 0.
6 Nauhoituksen keskeytt miseksi paina PAUSE ;. 

Paina PAUSE ; uudelleen nauhoituksen k yn-
nist miseksi.

7 Nauhoituksen pys ytt miseksi paina 
STOP/OPEN 9/.

Nauhoitus radiosta
1 Viritt ydy halutulle radioasemalle (ks. osaa Viritys

radioasemille).
2 Noudata vaiheita 3-7 CD-synkrok ynnistysnauhoi-

tusta suoritettaessa.

HUOLTO JA TURVALLISUUS

CD-soitin ja CD:n käsittely (Ks. 8)
¥ Jos CD-soitin ei pysty lukemaan CD-levyj  oikein,

k yt  CD-puhdistuslevy  linssin puhdistamiseksi
ennen laitteen viemist  korjattavaksi.

¥ l  koske CD-soittimen linssiin!
¥ Ymp r iv n ilmapiirin killiset muutokset voivat

aiheuttaa CD-soittimen linssin h yrystymisen. CD-
levyn toisto ei ole t ll in mahdollista. l  yrit
puhdistaa linssi , vaan j t  laite l mpim n tilaan,
kunnes h yry haihtuu.

¥ Muista aina sulkea CD-pes  p lyn p syn
est miseksi linssiin.

¥ CD-levyn puhdistus tapahtuu puhtaalla, nukkaamat-
tomalla kangaspalasella pyyhkim ll  suorassa lin-
jassa keskiosasta kohti levyn reunaa. l  k yt
puhdistusaineita, sill  ne voivat vahingoittaa levy .

¥ l  koskaan kirjoita CD-levylle l k  kiinnit  siihen
tarroja.

Turvallisuutta koskevia tietoja
¥ l  altista laitetta, paristoja, CD-levyj  tai kasette-

ja kosteudelle, sateelle, hiekalle tai liialliselle l m-
m lle.

¥ Puhdista laite kuivalla kangaspalasella. l  k yt
spriit , benseeni  tai hankausaineita sis lt vi
puhdistusaineita, sill  ne voivat vahingoittaa laitet-
ta.

¥ Aseta laite kovalle ja tasaiselle pinnalle niin ett
laite ei p se kallistumaan. Varmista, ett  tarjolla
on hyv  ilmanvaihto laitteen ylikuumentumisen
est miseksi.

¥ Laitteen mekaaniset osat sis lt v t itsevoitelevia
laakereita eik  niit  saa ljyt  eik  rasvata.

Teippidekin huolto (Ks. 9)
Korkealaatuisen nauhoituksen ja teippidekin toiston
varmistamiseksi puhdista osat A, B ja C kuvan
osoittamalla tavalla kerran kuukaudessa. K yt  spri-
ihin tai erityiseen puhdistusaineeseen hivenen kos-
tutettua pumpulituppoa.
1 Avaa kasettipes .
2 Paina PLAY 1 ja puhdista rulla C.
3 Paina PAUSE ; ja puhdista nauhoitusp t A, ja

kela B.
4 Paina puhdistuksen j lkeen STOP/OPEN 9/

Kaukosäädin ei toimi kunnolla 

– Paristot tyhjentyneet/ asennettu väärin
¥ Asenna (uudet) paristot oikein

– Etäisyys/ kulma laitteeseen on liian suuri
¥ V henn  et isyytt / kulmaa

Ei ääntä /virtaa

– Äänennopeutta ei ole säädetty
¥ S d  VOLUME

– Virtajohtoa ei ole liitetty kunnolla
¥ Liit  AC-virtajohto kunnolla

– Paristot lopussa/ asennettu väärin
¥ Asenna (uudet) paristot oikein

– Kuulokkeet ovat liitettyinä laitteeseen
¥ Kytke irti kuulokkeet

Äänekäs radion humina tai melu

– Sähköhäiriö: laite liian lähellä TV:tä, videonauhuria
tai tietokonetta

¥ Lis  et isyytt

Heikkotasoinen radion vastaanotto

– Heikko radiosignaali
¥ FM: S d  sis n ty nnett v  FM-antennia

Heikkotasoinen kasettiäänen laatu

– Pölyä ja likaa nauhoituspäissä jne.
¥ Puhdista dekkiosat, ks. Huolto

– Käytössä yhteensopimattomia kasettityyppejä
(METAL tai CHROME)

¥ K yt  vain tyyppi  NORMAL (IEC I) nauhoitusta
varten

Nauhoitus ei toimi

– Kasettikolo(t) voi olla murrettu
¥ Kiinnit  teippi  nauhoituksenestokolon p lle

/ valomerkki

– CD pahoin naarmuuntunut tai likainen
¥ Vaihda/ puhdista CD, ks. Huolto

– Laserlinssi höyrystynyt
¥ Odota, kunnes linssi on kirkastunut
– CD-R(W)-levy on tyhjä/ viimeistelemätön
¥ K yt  viimeistelty  CD-R(W)-levy
– CD-ROM-levy asennettu/ CD sisältää ei-audio-

tiedostoja
¥ K yt  vain CD-audilevyj / paina ∞ tai § kerran

tai useammin ylihypp miseksi CD-audio-raitaan
datatiedostojen sijasta

CD ylihyppää raitoja

– CD vaurioittunut tai likainen
¥ Vaihda tai puhdista CD

– SHUFFLE tai PROGRAM toiminto on aktivoituna
¥ Kytke irti SHUFFLE / PROGRAM toiminto

VAROITUS
Älä avaa laitetta, sillä vaarana on sähköisku! Älä missään tapauksessa ryhdy korjaamaan laitetta
itse, muuten takuu ei ole voimassa. 
Vian ilmetess  tarkista ensin alla kuvatut seikat ennen laitteen viemist  korjattavaksi.
Jos et pysty ratkaisemaan ongelmaa n it  vihjeit  noudattamalla, ota yhteys myyntiedustajaan tai
huoltokeskukseen.

KASETTINAUHURI HUOLTO JA TURVALLISUUS VIANHAKU

Ympäristöä koskevia tietoja

Olemme tehneet parhaamme pakkausm r n v hent miseksi ja sen erottelemiseksi helposti 3 eri materiaalik-
si: pahvi, styroxmuovi, polyeteeni.
Laite sis lt  materiaaleja, jotka voidaan kierr tt , jos niiden purkaus annetaan teht v n erikoistuneen
yhti n suoritettavaksi. Muista noudattaa paikallisia asetuksia pakkausmateriaaleja, tyhjentyneit  paristoja ja
vanhoja laitteita h vitett ess .


