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VAROITUS
Älä altista laitetta sateelle tai kosteudelle
tulipalo- sekä sähköiskuvaaran
vähentämiseksi.
Tulipalovaaran vähentämiseksi älä peitä laitteen
tuuletusaukkoja sanomalehdillä, pöytäliinoilla,
verhoilla yms. Älä aseta palavia kynttilöitä laitteen
päälle.
Tulipalovaaran ja sähköiskuriskin
pienentämiseksi älä altista laitetta roiskuville tai
läikkyville nesteille, äläkä aseta nesteillä täytettyjä
esineitä, kuten kukkamaljakkoja, laitteen päälle.

FM/AM
Kelloradio

Älä sijoita laitetta suljettuun tilaan, kuten
kirjahyllyyn tai suljettuun kaappiin.
Älä altista paristoja (paristosarja tai asennetut
paristot) pitkäksi aikaa liialliselle kuumuudelle,
kuten auringonpaiste, tuli tai vastaavat.
Koska virtajohdon pistoketta käytetään laitteen
irrottamiseksi sähköverkosta, kytke laite helposti
käsiksi päästävään pistorasiaan. Mikäli laite toimii
epäluotettavasti, irrota sen virtajohto välittömästi
pistorasiasta.
Vaikka laite kytkettäisiinkin pois päältä, se ei ole
koskaan kokonaan irti sähköverkosta ennen kuin
sen virtajohto irrotetaan pistorasiasta

Käyttöohjeet

MUISTUTUS
Räjähdysvaara on olemassa, mikäli paristo
asennetaan paikalleen väärin. Vaihda paristo vain
samanlaiseen paristoon.
Huomautus asiakkaille: seuraavat tiedot
koskeva ainoastaan laitteita, jotka on myyty
EU-direktiivejä soveltavissa maissa.
Tämän laitteen on valmistanut Sony Corporation,
1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan. EMC:n
valtuutettu edustaja ja tuoteturvallisuudesta
vastaava yritys on Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany.
Ota kaikissa huoltoa ja takuita koskevissa asioissa
yhteys erillisissä huolto- ja takuuasiakirjoissa
mainittuihin osoitteisiin.
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Painettu Kiinassa

Yleisiä käyttöohjeita
• Käytä laitetta kohdan "Tekniset tiedot"
mukaisella virtalähteellä.
• Irrota virtajohto vetämällä sen pistokkeesta, älä
johdosta.
• Koska kaiuttimessa käytetään voimakasta
magneettia, älä aseta magneettikoodauksella
varustettuja luottokortteja tai jousiviritteisiä
kelloja niiden lähelle magneetin aiheuttamien
vikojen estämiseksi.
• Älä jätä laitetta lähelle lämmönlähdettä, kuten
patteria tai ilmastointikanavaa, tai paikkaan,
jossa se on alttiina suoralle auringonvalolle,
liialliselle pölylle, mekaaniselle tärinälle tai
kolhuille.
• Jätä riittävästi tilaa ilmankierrolle laitteen
sisäosien ylikuumentumisen estämiseksi. Älä
sijoita laitetta alustalle (esim. matto tai peite) tai
lähelle sellaisia materiaaleja (kuten verho),
jotka saattavat tukkia sen tuuletusaukot.
• Jos laitteen sisään pääsee räiskymään nestettä tai
putoamaan kiinteitä esineitä, irrota sen virtajohto
pistorasiasta ja jätä se tarkistettavaksi
valtuutettuun huoltoliikkeeseen ennen sen
seuraavaa käyttöä.
• Puhdista kotelo pehmeällä liinalla, joka on
kostutettu miedolla pesuaineliuoksella.
• Älä koskaan kosketa ulkoisen ULA-antennin
johtoa ukkosmyrskyn aikana. Irrota sen lisäksi
tällöin radion virtajohto pistorasiasta.

LITIUMPARISTOA KOSKEVIA
HUOMAUTUKSIA
• Pyyhi paristo puhtaaksi kuivalla liinalla hyvien
kosketuspintojen varmistamiseksi.
• Tarkista paristoa paristotilaan asettaessasi, että
sen navat tulevat oikein päin.
• Älä tartu paristoon metallisilla pihdeillä, koska
seurauksena voi olla oikosulku.
Vanhojen sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden
hävittäminen (Koskee Euroopan
unionia ja muita Euroopan maita,
joissa on erilliset
keräysjärjestelmät)
Tämä tuotteessa tai sen pakkauksessa esiintyvä
symboli ilmoittaa, ettei tätä tuotetta saa käsitellä
talousjätteen tapaan. Se tulee sen sijaan jättää
sopivaan sähkö- ja elektroniikkalaitteiden
keräyspaikkaan. Varmistamalla, että tämä tuote
hävitetään oikein, autat estämään sen luonnolle ja
ihmisten terveydelle mahdollisesti aiheuttamat
haittavaikutukset, mitkä muussa tapauksessa
voisivat olla tuloksena tämän tuotteen väärästä
hävittämistavasta. Materiaalien kierrättäminen
auttaa säästämään luonnonvaroja.
Yksityiskohtaisempia tietoja tämän tuotteen
kierrättämisestä saat oman paikkakuntasi
hallintoviranomaisilta, talousjätteesi keräyksestä
vastaavalta yritykseltä sekä liikkeestä, josta tämä
tuote on ostettu.
Saatavilla olevat lisätarvikkeet: Kauko-ohjain.
Vanhojen paristojen
hävittäminen (Koskee
Euroopan unionia ja muita
Euroopan maita, joissa on
erilliset keräysjärjestelmät)
Tämä akussa, paristossa tai sen pakkauksessa
esiintyvä symboli ilmoittaa, ettei tätä tuotteen
mukana toimitettua akkua/paristoa saa käsitellä
talousjätteen tapaan.
Joissakin akuissa tai paristoissa tätä symbolia
käytetään yhdessä kemiallisen symbolin kanssa.
Elohopean (Hg) tai lyijyn kemiallinen symboli
(Pb) lisätään, jos akussa on enemmän kuin
0,0005 % elohopeaa tai enemmän kuin 0,004 %
lyijyä.
Varmistamalla, että nämä akut hävitetään oikein,
autat estämään sen luonnolle ja ihmisten
terveydelle mahdollisesti aiheuttamat
haittavaikutukset, mitkä muussa tapauksessa
voisivat olla tuloksena tämän akun väärästä
hävittämistavasta. Materiaalien kierrättäminen
auttaa säästämään luonnon voimavaroja.

Ominaisuuksia

Antennin kytkeminen

• Kelloradio on yhteensopiva WALKMANin /
Sony Ericsson -puhelinten kanssa.
• Herätys tai nukahtaminen WALKMANin /
Sony Ericsson -puhelimen /radion ääneen
• A–B-hälytys on helppo asettaa
• 2, 5, 7 päivän hälytys
• LCD-näytön kirkkauden säätö
• Langaton kauko-ohjain

Antennin muoto ja pituus on suunniteltu
AM-signaalien vastaanottamiseen. Älä kuori tai
kierrä kasaan antennia.

Jos ongelmaa ei saada korjatuksi seuraavien
tarkistustenkaan jälkeen, ota yhteys lähimpään
Sonya myyvään liikkeeseen.

Radio-, WALKMAN- / Sony Ericsson
-puhelinhälytys tai summerihälytys ei toimi
esiasetettuna aikana.
• Tarkista, näkyvätkö hälytys "A" tai hälytys "B"
oikein.
Radio- tai WALKMAN- / Sony Ericsson
-puhelinhälytykset aktivoituvat, mutta ääntä
ei tule kuuluviin esiasetettuna
hälytysaikana.
• Tarkista hälytyksen voimakkuusasetus
Ääntä ei tule kuuluviin WALKMANista / Sony
Ericsson -puhelimesta.
• Varmista, että WALKMAN tai Sony Ericsson
-puhelin on kytketty kunnolla.
• Valitse musiikkikirjasto WALKMANista /
Sony Ericsson -puhelimesta.
Ääntä ei tule kuuluviin Sony Ericsson
-puhelimesta.
• Varmista, että Sony Ericsson -puhelin on
mukana listalla "Yhteensopivat Sony Ericsson
-puhelinmallit  tai .
• Sony Ericsson -puhelimen virta.
• Säädä Sony Ericsson -puhelimen
äänenvoimakkuus.
• Aseta Bluetooth-toiminto päältä Sony Ericsson
-puhelimesta.
WALKMANia / Sony Ericsson -puhelinta ei voi
käyttää tässä laitteessa.
• Varmista, että WALKMAN tai Sony Ericsson
-puhelin on kytketty kunnolla.
• Varmista, että Sony Ericsson -puhelin on
mukana listalla "Yhteensopivat Sony Ericsson
-puhelinmallit" .
WALKMANia / Sony Ericsson -puhelinta ei voi
ladata.
• Varmista, että WALKMAN tai Sony Ericsson
-puhelin on kytketty kunnolla.
Ilmaisimeen syttyy punainen valo, kun
yhteensopiva Sony Ericsson -puhelin (joka
on mukana listalla "Yhteensopivat
Sony Ericsson -puhelinmallit"  tai )
asetetaan tähän laitteeseen.
• Varmista, että Sony Ericsson -puhelin on päällä.
Ilmaisin kytkeytyy päälle (vihreä), mutta
Sony Ericsson -puhelin ei toimi.
• Varmista, että Sony Ericsson -puhelin on
yhteensopiva malli (mukana listalla
"Yhteensopivat Sony Ericsson -puhelinmallit"
 tai ).
Kun kesäaika alkaa, kello ei siirry kesäaikaan
automaattisesti.
• Varmista, että kellon asetukset on asetettu
oikein.
• Paina ja pidä painettuna CLOCK- ja SNOOZE/
DATE/SLEEP OFF-painikkeita samanaikaisesti
ainakin 2 sekuntia aktivoidaksesi automaattisen
kesäaikaan siirron.

Kellonajan näyttö
12 tunnin järjestelmä

3 Kytke johdot AM-antennin liitäntiin.

Johto (A) tai (B) voidaan kytkeä kumpaan
tahansa liitäntään.
Paina johtoa sisään samalla
kun puristusliitintä auki
painettuna.

A

Taajuusalue
Aaltoalue

Taajuus

Viritysaskel

FM

87,5–108 MHz

0,05 MHz

AM

531 – 1 602 kHz

9 kHz

Yleistä
Kaiutin
Noin 3,8 cm, imped. 8 Ω
Tuloliitännät
AUDIO IN -liitäntä (Ø 3,5 mm:n stereominijakki)
Lähtöteho
0,8 W (10 %:n harmonisella säröllä)
Virtalähteet ja käyttöjännitteet
230 V AC, 50 Hz
Kellon varmistus: 3 V DC, CR2032 -paristo (1)

Mitat
Noin 167 × 124,7 × 97,1 mm (l/k/s) mukaan
lukien ulkonevat osa ja säätimet
Paino
Noin 974 g mukaan lukien verkkolaite
Toimitetut lisävarusteet
Kauko-ohjain (1)
AM-silmukka-antenni (1)
Audioliitäntäjohto (1)
WALKMANin kiinnitysosat (2)
Ulkonäköä ja teknisiä yksityiskohtia voidaan
muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Yhteensopivat Sony Ericsson -puhelinmallit ovat
seuraavat.
Malli(t)

Käytettävissä
olevat
toiminnot



C510/C510a/C702/
C702a/C902/C903
G700/G700Busir/G900
K530i/K550i/K550im/
K610i/K610im/K618i/
K770i/K790a/K800i/
K810i
S500i
T650i/T700/T707/
TM506
V630i
W508/W580i/W595/
W610i/W660i/W710i/
W760a/W760i/W850i/
W880i/W980/W995/
W995a
Z610i/Z710i

Hälytys/
Musiikin
toisto/
Pariston vaihto



C901/C905
G502/G705/G705u
K310i/K320i/K510i/
K630i/ K660i/K750i/
K850i
M600i
P1i/P990i
V640i
W200i/W300i/W700i/
W705/W810i/W890i/
W902/W910i/W950i/
W960i
Z530i/Z550a/Z550i/
Z558i/Z750i/Z770i

Musiikin
toisto/
Pariston vaihto



F305
J110i/J120i
K200i/K330
R300
S302/S312
T250i/T280i/T303
W302/W350i/W380i/
W395
Z310a/Z310i/Z555i

Pariston vaihto

Huomautus
Älä irrota verkkolaitteen virtapistoketta tästä
laitteesta paristoa vaihdettaessa. Muussa
tapauksessa kalenterin, kellonajan, hälytyksen ja
radion pikavalintojen asetukset pitää asettaa
uudelleen.

B

4 Varmista, että AM-silmukka-antenni on
kunnolla kiinnitetty vetämällä sitä
kevyesti ulospäin.



Nollauspainike

CR2032

AM-silmukka-antennin säätäminen
Etsi antennille sopiva sijoituspaikka ja suunta,
joka mahdollistaa hyvän lähetesignaalin
vastaanoton.
• Älä sijoita AM-silmukka-antennia lähelle tätä
laitetta tai muuta AV-laitetta, koska tuloksena
voi tällöin olla kohinaa.
Vihje
Säädä AM-silmukka-antennin suunta parhaan
mahdollisen AM-lähetysäänen aikaansaamiseksi.



Kaukosäätimen
valmistelu
Irrota kaukosäätimestä ennen sen ensimmäistä
käyttöä sen suojakalvo.

Milloin paristo tulee vaihtaa?
Normaalikäytössä pariston (CR2025) tulisi kestää
noin kuusi kuukautta. Kun kaukosäädin ei enää
toimi hyvin, vaihda kaikki sen paristo uuteen.


CR2025

Varmistusparistosta

Radio

kiinnitettynä virtaliitännässä ja irrota
paristonpidikkeen kiinnitysruuvi laitteen
pohjasta käyttämällä ruuvimeisseliä, ja
irrota paristonpidin (katso kuvasta ).
Vaihda paristopidikkeessä oleva paristo
uuteen sen  -puoli ylöspäin (katso
kuva ).
Aseta paristonpidike takaisin laitteeseen
ja ruuvaa se kiinni ruuvilla (katso
kuva ).
Paina  (toisto)-, RADIO BAND-,
AUDIO IN- tai SNOOZE/DATE/SLEEP
OFF-painiketta kytkeäksesi ilmaisimen
"" päältä näytöstä.

Yhteensopivat Sony
Ericsson -puhelinmallit


Only vain
insert
up
Kytke
tähän.
to here.

WALKMAN / Sony Ericsson -puhelin
WALKMAN:
Lähtevä tasavirta: 5 V
MAKS.: 500 mA
Sony Ericsson -puhelin:
Lähtevä tasavirta: 5 V
MAKS.: 600 mA

3
4

Huomautuksia
• Älä yritä ladata paristoa.
• Ellet aio käyttää kauko-ohjainta pitkään aikaan,
ota paristo pois siitä välttääksesi kaikki ne
vahingot, joita sen vuotaminen tai korroosio
saattaa aiheuttaa.

Tekniset tiedot

2

1 Irrota ainoastaan silmukkaosa
muovitelineestä.

Kello vilkkuu "AM 12:00" virrankatkoksen
johdosta.
• Akussa on vain vähän varausta. Vaihda paristo.
Ota pois vanha paristo ja aseta uusi paikalleen.

1 Pidä verkkolaitteen virtapistoke

AM-silmukka-antennin
kytkeminen

2 Aseta AM-silmukka-antenni paikalleen.

Vianetsintä

Pariston vaihtaminen

Oikean ajan pitämiseksi kellossa, tässä laitteessa
on CR2032-paristo varmistusvirtalähteenä.
Paristo pitää kello- ja hälytystoiminnot
käytettävissä virrankatkoksen aikana.
Isossa-Britanniassa asuville asiakkaille
Kello on esiasetettu aikaan tehtaalla, ja sen muisti
toimii esiasennetulla Sonyn CR2032-akulla. Jos
"AM 12:00" -ilmaisin ilmestyy näytölle silloin kun
laite kytketään verkkovirtaan ensimmäisen
kerran, saattaa pariston varaus olla heikko. Ota
siinä tapauksessa yhteys johonkin Sonyn
jälleenmyyjään. Esiasennettua CR2032-paristoa
pidetään laitteiston osana, ja takuu kattaa myös
sen.
Sinun pitää näyttää (tämän käsikirja) kappale
"Isossa-Britanniassa asuville asiakkaille" Sony
jälleenmyyjälle tämän tuotteen takuun
käyttämiseksi.

Milloin paristo on
vaihdettava?
Pariston varauksen heikentyessä näyttöön
ilmestyy "".
Jos virrankatkos sattuu silloin kun
varmistuspariston varaus on heikko,
kellonajanasetus- ja hälytystoiminnot saattavat
aktivoitua.
Vaihda paristo uuteen Sony CR2032
-litiumparistoon. Jonkin toisen pariston käyttö
saattaa aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen.

Jos näytössä näkyy
virheellinen aika sen jälkeen
kun paristo on vaihdettu
(Nollaus)
Paina nollauspainiketta jollakin terävällä esineellä.
Nollauspainike sijaitsee paristopidikkeen vieressä
olevassa pienessä aukossa.

Yhteensopivat
WALKMAN-mallit
Käytä soikeaa kiinnitintä (joka on toimitettu
WALKMANin mukana) kytkiessäsi sen tähän
laitteeseen. Ellei soikeaa kiinnitintä ole toimitettu
WALKMANin mukana, käytä jotakin tämän
laitteen mukana toimitetuista kiinnittimistä.
Tämän laitteen kanssa yhteensopivat
WALKMAN-mallit listataan seuraavassa.

Mallit, joissa käytetään soikeaa
kiinnitintä (toimitetaan WALKMANin
mukana)
NWZ-E440-sarja: NWZ-E443/E444/E445/
E443K/E444K
NWZ-S540-sarja: NWZ-S544/S545

Mallit. joissa käytetään A-tyypin
mukaista kiinnitintä (toimitetaan
tämän laitteen mukana)
NWZ-E430-sarja: NWZ-E435F/E436F/E438F
NWZ-S630-sarja: NWZ-S636F/S638F/S639F/
S636FK
NWZ-S730-sarja: NWZ-S736F/S738F/S739F
NWZ-A720-sarja: NWZ-A726/A728/A729
NW-A800-sarja: NW-A808/A806/A805
NWZ-A810-sarja: NWZ-A815/A816/A818
NWZ-A820-sarja: NWZ-A826/A828/A829/
A826K/A828K/A829K

Mallit. joissa käytetään B-tyypin
mukaista kiinnitintä (toimitetaan
tämän laitteen mukana)
NWZ-S510-sarja: NWZ-S515/S516
NWZ-S610-sarja: NWZ-S615F/S616F/S618F
NWZ-S710-sarja: NWZ-S715F/S716F/S718F
NWZ-X1000-sarja: NWZ-X1050/X1060

Vihje
Kiinnittimen mallin voi tarkistaa sen pohjasta.

Tekijänoikeuksista
ovat Sony
• “WALKMAN” ja
Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
• Kaikki muut tavaramerkit ja rekisteröidyt
tavaramerkit ovat niiden haltijoiden
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä. Tässä käsikirjassa ei merkkejä
™ ja ® ei mainita erikseen.

Silloin kun käytetään tuotteita, jotka turva- tai
tietoturvasyiden takia vaativat jatkuvan yhteyden
sisäänrakennettuun paristoon, tämä paristo tulee
vaihdattaa ainoastaan valtuutetulla
henkilökunnalla.
Akun oikean käsittelyn varmistamiseksi jätä tuote
sen käyttöajan loputtua sopivaan elektroniikka- ja
sähkötuotteiden kierrätyslaitokseen.
Kaikkien muiden paristojen käytöstä on
lisäohjeita kappaleessa, jossa kuvataan akun
irrottaminen tuotteesta turvallisesti. Jätä paristo
sopivaan loppuun käytettyjen paristojen
keräilypisteeseen.
Yksityiskohtaisempia tietoja tämän tuotteen tai
akun kierrättämisestä saat oman paikkakuntasi
hallintoviranomaisilta, talousjätteesi keräyksestä
vastaavalta yritykseltä sekä liikkeestä, josta tämä
tuote on ostettu.
Jos laitteesta on kysyttävää tai sen käytössä syntyy
ongelmia, kysy neuvoa lähimmästä Sonya
myyvästä liikkeestä.
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Näytön kirkkausasetus
Kolme kirkkaustasoa on saatavana painamalla
BRIGHTNESS-painiketta.

Radion käyttö
–Manuaalinen viritys
1 Paina RADIO BAND -painiketta radion
FM-lanka-antenni

2
Virtajohto

3

päälle kytkemiseksi ja valitse joko AM tai
FM-aaltoalue.
Paina TUNING + tai – (tai kaukoohjaimen TUNE + tai –) -painiketta
halutun taajuuden virittämiseksi
kohdalleen.
Säädä äänenvoimakkuus VOLUME + tai
– (tai kauko-ohjaimen VOL + tai –)
-painikkeella.

WALKMANin / Sony
Ericsson -puhelimen
käyttö
Voit nauttia WALKMANin / Sony Ericsson
-puhelimen musiikintoistosta kytkemällä ne
tähän laitteeseen. WALKMANin / Sony Ericsson
-puhelimen käyttämiseksi lue WALKMANisi /
Sony Ericsson -puhelimen käyttöohjeet.

WALKMANin / Sony Ericsson
-puhelimen liittimen valinta
Laitteessa on liitäntä sekä WALKMANille että
Sony Ericsson -puhelimelle.
Valitse oikea liitäntä ennen kuin alat käyttää
WALKMANia / Sony Ericsson -puhelinta
seuraavassa annettujen ohjeiden mukaisesti.
Huomautus
WALKMANia ja Sony Ericsson -puhelinta ei voi
käyttää yhtä aikaa.

1 Vedä telakointiasema kokonaan esiin.

Huomautus
FM-taajuuden (ULA) viritysaskel on 0,1 MHz.
Esimerkiksi taajuudet 88,00 ja 88,05 näkyvät
molemmat näytöllä taajuutena "88,0 MHz".

WALKMAN-liitäntä
Sony Ericsson
-puhelimen liitäntä

Aseman virittäminen kohdalleen
Laite hakee automaattisesti esiin AM- ja
FM-asemat.

1 Paina RADIO BAND -painiketta radion
2

päälle kytkemiseksi ja valitse joko AM tai
FM-aaltoalue.
Paina ja pidä painettuna TUNING + tai
– (tai kauko-ohjaimen TUNE + tai –)
-painiketta.

2 Valitse SELECT-painikkeella
WALKMAN tai Sony Ericsson
-puhelimen liitäntä.
Ilmaisimeensyttyy valo, joka ilmaisee, että
WALKMANin tai Sony Ericsson -puhelimen
liitäntä on aktivoitu.

+: hakee asemia pienemmistä suurempiin
taajuuksiin aaltoalueilla.
–: hakee asemia suuremmista pienempiin
taajuuksiin aaltoalueilla.
Haku alkaa viimeksi kohdalleen viritetyltä
taajuudelta. Kun asema on kohdallaan, haku
keskeytyy.

 -painike (toisto) ja VOLUME + -painikkeissa on tunnistusnyppylä.
Näytössä näkyvä "
" -merkki ilmoittaa, että WALKMAN- tai Sony Ericsson -puhelintoiminto
on aktivoitu.

3 Säädä äänenvoimakkuus VOLUME + tai

Sony Ericsson -puhelimen
käyttö

 WALKMANin / Sony Ericsson
-puhelimen hälytyksen asettaminen

1 Aseta Sony Ericsson -puhelin tähän

1 Suorita kohdat 1 – 8 kappaleesta

laitteeseen.
Liitännän ilmaisin vilkkuu muutaman
sekunnin ajan ja jää sen jälkeen palamaan
vilkkumatta (vihreänä).
Kun Sony Ericsson -puhelin on päältä tai jos
se on listattu "Compatible Sony Ericsson
-puhelinmallit"  -luetteloon, ilmaisin palaa
punaisena Tässä tapauksessa vain
akunlataustoiminto toimii (lue lisää
kappaleesta "Tämän laitteen käyttäminen
akkulaturina").
Huomautuksia
• Laitetta ei voi käyttää liitännän ilmaisimen
vilkkuessa.
• Ellei ilmaisimen valo pala keskeytyksettä, ota
Sony Ericsson -puhelin pois liitännästä ja aseta
se uudelleen siihen.
• Aseta Bluetooth-toiminto päältä Sony Ericsson
-puhelimesta.
"
" -ilmaisin ilmestyy näyttöön.
Sony Ericsson -puhelimen toisto käynnistyy
automaattisesti. Voit käyttää tähän laitteeseen
kytkettyä Sony Ericsson -puhelinta tällä
laitteella tai sen omilla painikkeilla.
Huomautus
Jos Sony Ericsson -puhelin on listattu luetteloon
"Yhteensopivat Sony Ericsson -puhelinmallit" ,
tiettyjä toimintoja ei välttämättä pysty käyttämään
tämän laitteen painikkeilla. Käytä siinä
tapauksessa Sony Ericsson -puhelinta sen omilla
painikkeilla.

3 Säädä äänenvoimakkuus VOLUME + tai
– (tai kauko-ohjaimen VOL + tai –)
-painikkeella.
Halutessasi
Keskeyttää toiston
Siirtyä seuraavaan raitaan

Paina painiketta
OFF

Siirtyä edelliseen raitaan

 (taaksepäin)

Paikantaa tietyn kohdan
ääntä kuunneltaessa*

 (eteenpäin)
tai 
(taaksepäin)
toiston aikana ja
pitämällä sitä
painettuna,
kunnes olet
löytänyt oikean
kohdan.

–Viritys pikavalintoihin
Aseman virittäminen
pikavalintapaikalle
1 Suorita kohdat 1 ja 2 kappaleesta
"Manuaalinen viritys" virittääksesi
kohdalleen haluamasi aseman.
2 Paina ja pidä painettuna DISPLAY/
MEMORY-painiketta vähintään
2 sekunnin ajan.
3 Valitse pikavalinnan numero PRESET +
tai – -painikkeella ja paina sen jälkeen
DISPLAY/MEMORY-painiketta.

Huomautus
Sony Ericsson -puhelimen liitäntä on
tehdasasetus.

WALKMANin käyttö
1 Valitse omaan WALKMANiisi sopiva

2

WALKMAN-kiinnitin (lue lisää
kappaleesta "Yhteensopivat WALKMANmallit").
Aseta kiinnittimen vasemmassa laidassa
oleva tappi () WALKMAN-liittimen
vasemmanpuoleiseen aukkoon, ja paina
laite sen jälkeen alas paikalleen ().

 (eteenpäin)

* Tämä toiminto ei välttämättä ole käytettävissä
kaikissa malleissa. Ellei toiminto toimi, paina 
-painiketta (toisto) toiminnon peruuttamiseksi.
Huomautuksia
• Toiston voimakkuus saattaa olla pieni silloin
kun Sony Ericsson -puhelimen toistoääni on
asetettu hiljaiseksi. Säädä tässä tapauksessa
Sony Ericsson -puhelimen äänenvoimakkuutta.
• Irrottaessasi Sony Ericsson -puhelinta tästä
laitteesta pidä toisella kädellä tukevasti kiinni
telakointiasemasta ja kallista puhelinta
eteenpäin.

Kellon asettaminen
aikaan ensimmäisen
kerran
Tämä laite on tehtaalla esiasetettu oikeaan
päivään ja kellonaikaan, ja kello saa jännitteensä
varmistusparistosta. Ensimmäisellä kerralla
riittää, että laitteen kytkee verkkovirtaan.
Huomautus
Vaikka kello olisikin asetettu oikeaan aikaan
tehtaalla, voi kuljetus tai säilytys aiheuttaa sen
siirtymisen väärään aikaan. Jos on tarpeen, aseta
kello oikeaan aikaan kappaleen "Kellon
asettaminen aikaan manuaalisesti" mukaisesti.

• Aktivoidaksesi automaattisen kesäaikaan
siirtymisen uudelleen, paina ja pidä painettuna
CLOCK- ja SNOOZE/DATE/SLEEP OFFpainiketta samanaikaisesti vähintään 2 sekuntia.
" "- ja "On"-ilmaisimet ilmestyvät näyttöön
osoittamaan automaattisen kesäaikaan
siirtymisen aktivoitumista. Näyttö palaa
normaalin kellonajan näyttöön.

Kellonajan asettaminen
manuaalisesti.
1 Kytke laite verkkovirtaan.
2 Paina ja pidä painettuna CLOCKpainiketta vähintään 2 sekunnin ajan.

Kesäajan alkaessa
Tämä malli siirtyy automaattisesti kesäaikaan.
" " -ilmaisin näkyy näytössä kesäaikaan
siirtymisestä lähtien ja se katoaa automaattisesti
kesäajan päätyttyä.
Automaattinen kesäaikaan siirtyminen tehdään
GMT:n (Greenwich Mean Time) mukaisesti.
• Kesäaika käynnistyy kello 1.00 maaliskuun
viimeisenä sunnuntaina.
• Normaali aika käynnistyy kello: 2.00 lokakuun
viimeisenä sunnuntaina.

Automaattisen kesäaikaan siirtymisen
peruuttamiseksi kesäaikana
Automaattinen kesäaikaan siirtyminen voidaan
peruuttaa.
Paina ja pidä painettuna CLOCK- ja SNOOZE/
DATE/SLEEP OFF-painikkeita samanaikaisesti
vähintään 2 sekunnin ajan kellonajan ollessa
esillä.
" " ja "OFF" ilmestyvät näyttöön osoittamaan
automaattisen kesäaikaan siirtymisen
peruuttamista. Näyttö palaa normaalin kellonajan
näyttöön.
Huomautuksia
• Automaattiseen kesäaikaan siirtymiseen
laitteesta tehtävät muutokset riippuvat kunkin
maan ja alueen olosuhteista ja laeista. Mikäli
nämä ovat ristiriidassa halutun asetuksen
kanssa, peruuta automaattisen kesäaikaan
siirtyminen ja aseta kesäaika tarvittaessa
manuaalisesti. Asiakkaiden, jotka asuvat maassa
tai alueella, jossa ei käytetä automaattista
kesäaikaan siirtymistä, tulee peruuttaa
automaattinen kesäaikaan siirtyminen ennen
laitteen käytön aloittamista.
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Vuosilukemat alkavat vilkkua näytössä.

Pikavalinta-aseman valitseminen
1 Paina RADIO BAND -painiketta radion
päälle kytkemiseksi ja valitse joko AM tai
FM-aaltoalue.
2 Valitse haluttu pikavalintanumero
PRESET + tai – -painikkeella.
3 Säädä äänenvoimakkuus VOLUME+ tai
– (tai kauko-ohjaimen VOL + tai –)
-painikkeella.

–Automaattinen viritys
pikavalintapaikoille
1 Paina RADIO BAND -painiketta radion

3 Paina ALARM TIME SET + tai –

4
5

-painiketta niin monta kertaa kuin
tarvitaan oikean vuosiluvun
asettamiseksi.
Paina CLOCK-painiketta.
Toista kohdat 3 ja 4 kuukauden, päivän,
tuntien ja minuuttien asettamiseksi ja
paina sen jälkeen CLOCK-painiketta.

Sekunnit lähtevät juoksemaan nollasta alkaen.
Huomautuksia
• Ellet paina mitään painiketta noin 1 minuuttiin
kellonaika asetettaessa, kellonajan asetus
peruuntuu.
• Tässä laitteessa on kalenteri. Kun päiväys on
asetettu, viikonpäivä tulee automaattisesti esiin.
SUN = Sunnuntai, MON = Maanantai,
TUE = Tiistai, WED = Keskiviikko,
THU = Torstai, FRI = Perjantai, SAT = Lauantai

Vuosiluvun ja päiväyksen
esiin saamiseksi
Paina SNOOZE/DATE/SLEEP OFF-painiketta
kerran päiväyksen ja toisen kerran vuoden esiin
saamiseksi.
Näyttö palaa hetken kuluttua takaisin oikean ajan
näyttöön.

2
3

päälle kytkemiseksi ja valitse joko AM tai
FM-aaltoalue.
Paina ja pidä painettuna RADIO BAND
-painiketta, kunnes "AP"-ilmaisin
ilmestyy näyttöön.
Paina DISPLAY/MEMORY-painiketta.
Laite valitsee asemat automaattisesti
pikavalintapaikoille niiden taajuuden
mukaisessa järjestyksessä.

Vastaanoton
parantaminen
FM:
Avaa FM-lanka-antenni täyteen pituuteensa
vastaanoton herkkyyden parantamiseksi.
AM:
Kytke toimitettu AM-silmukka-antenni
laitteeseen. Kierrä antennia vaakasuorassa
parhaan mahdollisen vastaanoton
saavuttamiseksi.

Huomautuksia radiovastaanotosta
• Älä aseta digitaalisoittimia ja kännykkää
AM- tai FM-antennien läheisyyteen, koska
tämä saattaa häiritä vastaanottoa.
• Jos kuuntelet radiota tähän laitteeseen
kytketyllä Sony Ericsson -puhelimella,
radiovastaanotossa saattaa esiintyä häiriöitä.
• Jos kuuntelet radiota samalla kun lataat
WALKMANia/ Sony Ericsson -puhelinta,
saattaa radiovastaanotossa esiintyä häiriöitä.

5

SET + tai – -painikkeella.
Paina ALARM TIME SET A tai B
-painiketta .

Tämän laitteen käyttäminen
akkulaturina
Voit käyttää tätä laitetta akkulaturina.
Lataus käynnistyy, kun WALKMAN tai Sony
Ericsson -puhelin kytketään laitteeseen.
Latauksen tila näkyy WALKMANin tai Sony
Ericsson -puhelimen näytössä. Yksityiskohtaisia
tietoja on WALKMANin tai Sony Ericsson
-puhelimen käyttöoppaassa.

Liitännän ilmaisin vilkkuu muutaman
sekunnin ajan ja jää sen jälkeen palamaan
vilkkumatta.
Huomautuksia
• Laitetta ei voi käyttää liitännän ilmaisimen
vilkkuessa.
• Ellei ilmaisimen valo pala keskeytyksettä, ota
WALKMAN pois liitännästä ja aseta se
uudelleen siihen.
• WALKMANia liitännästä irrotettaessa pidä
telakointiasemasta kiinni toisella kädellä.

4 Paina  -painiketta (toisto).

"
" -ilmaisin ilmestyy näyttöön.
WALKMAN käynnistää toiston
automaattisesti. Voit käyttää liitäntään
kytkettyä WALKMANia tämän laitteen avulla
tai WALKMANin omilla painikkeilla.

5 Säädä äänenvoimakkuus VOLUME + tai
– (tai kauko-ohjaimen VOL + tai –)
-painikkeella.
Halutessasi
Keskeyttää toiston
Siirtyä seuraavaan raitaan

Paina painiketta
OFF

Siirtyä edelliseen raitaan

 (taaksepäin)

Paikantaa tietyn kohdan
ääntä kuunneltaessa

 (eteenpäin)
tai 
(taaksepäin)
toiston aikana ja
pitämällä sitä
painettuna,
kunnes olet
löytänyt oikean
kohdan.

 (eteenpäin)

Vihje
WALKMANin irrottamiseksi kiinnittimestä paina
sitä kunnolla alaspäin merkityltä alueelta (ooo)
(), ja irrota () kuvituksen mukaisesti.

Huomautus
WALKMANia ja Sony Ericsson -puhelinta ei voi
ladata yhtä aikaa. Vain valittua laitetta (liittimen
ilmaisin päällä) voi ladata.

Hälytyksen
asettaminen
Tämä kelloradio on varustettu 3 hälytystilalla —
WALKMAN/Sony Ericsson -puhelin, radio ja
summeri. Ennen hälytyksen asettamista varmista,
että kellon asetukset (lue lisää kappaleesta "Kellon
asettaminen aikaan ensimmäisen kerran") on
tehty.
Huomautus
Hälytystoiminto on käytettävissä vain listalla
"Yhteensopivat Sony Ericsson -puhelinmallit" 
olevissa malleissa.

Hälytyksen asettaminen
1 Paina ja pidä painettuna ALARM TIME
SET A tai B -painiketta 2 sekunnin ajan.
Näyttöön ilmestyy "WAKE UP" ja
tuntilukemat alkavat vilkkua näytössä.

2 Paina ALARM TIME SET + tai –
-painiketta niin monta kertaa kuin
tarvitaan haluttujen tuntilukemien
asettamiseksi.
Tuntilukemien vaihtamiseksi nopeasti pidä
painettuna ALARM TIME SET + tai –
-painiketta.

3 Paina ALARM TIME SET A tai B
-painiketta .
Minuuttilukemat alkavat vilkkua.

4 Toista kohta 2 minuuttien asettamiseksi.
5 Paina ALARM TIME SET A tai B
-painiketta .
Viikonpäivän ilmaisin alkaa vilkkua.

6 Toista kohta 2 viikonpäivän asettamiseksi.
Voit valita viikonpäivän asetuksen jollakin
kolmesta vaihtoehdosta:
Joka päivä: SUN MON TUE WED THU FRI
SAT
Arkipäivät: MON TUE WED THU FRI
Viikonloppu: SUN SAT

7 Paina ALARM TIME SET A tai B
-painiketta .
Laite siirtyy hälytystilan asetukseen.

8 Paina ALARM TIME SET + tai –
-painiketta niin monta kertaa kuin
tarvitaan, että haluttu hälytystilan asetus
alkaa vilkkua.
Voit valita jonkin 3 seuraavasta asetuksesta:
"
," "RADIO" tai "BUZZER." Aseta
hälytystila seuraavasti:
–
: lue lisätietoja kappaleesta "
WALKMANin / Sony Ericsson -puhelimen
hälytyksen asettaminen".
– RADIO: lue lisätietoja kappaleesta "
Radiohälytyksen asettaminen".
– BUZZER (summeri): lue lisätietoja
kappaleesta " Summerihälytyksen
asettaminen".

Voit nukahtaa musiikkiin tms. sisäänrakennetun
ajastimen avulla, ja se kytkee laitteen päältä
automaattisesti esiasetetun ajan kuluttua.

1 Paina SLEEP-painiketta laitteen ollessa
päällä.
"SLEEP"-ilmaisin ilmestyy näytölle ja
uniajastimen aika alkaa vilkkua.

2 Aseta uniajastimen aika SLEEPpainikkeella.
Joka kerta kun painat SLEEP-painiketta,
muuttuu uniajastimen aika (minuuteissa)
seuraavasti:
90

Asetus on nyt asetettu.

6 Ellei "A" tai "B" ilmesty näyttöön, paina
ALARM TIME SET A tai B -painiketta
uudelleen.
WALKMANista/Sony Ericsson -puhelimesta
alkaa kuulua ääntä asetettuun aikaan. Jos
hälytystila on asetettu WALKMANiin/Sony
Ericsson -puhelimeen, eikä WALKMAN tai
Sony Ericsson -puhelin ole kytkettynä tähän
laitteeseen hälytysajan koittaessa, hälyttää
summeri.
Huomautuksia
• Valitse musiikkikirjasto WALKMANista/
Sony Ericsson -puhelimesta silloin kun se on
kytketty tähän laitteeseen asettaessasi
hälytystilaksi WALKMANin/Sony Ericsson
-puhelimen.
• Kytke virta WALKMANiin/Sony Ericsson
-puhelimeen ennen sen kytkemistä tähän
laitteeseen.

 Radiohälytyksen asettaminen

1 Suorita kohdat 1 – 8 kappaleesta

60

30

15

OFF

Näyttö palaa kellotilaan noin 4 sekunnin
päästä siitä, kun olet suorittanut loppuun
uniajastimen asetuksen ja päästänyt SLEEPpainikkeen, ja uniajastimen aika alkaa kulua
sen jälkeen.
Soitin jatkaa toistoa asettamasi ajan ja
kytkeytyy sen jälkeen päältä.

Laitteen kytkemiseksi päältä ennen
esiasetettua uniajastinaikaa.
Paina SNOOZE/DATE/SLEEP OFF- tai OFF/
ALARM RESET- (tai kauko-ohjaimen OFF )
-painiketta.

Uniajastinasetuksen muuttaminen
Voit painamalla SLEEP-painiketta niin monta
kertaa kuin tarvitaan valita halutun
uniajastinasetuksen sen jälkeen kun uniajastin on
aktivoitu.

Uniajastimen passivointi
Paina SLEEP -painiketta niin monta kertaa kuin
tarvitaan "OFF"-asetuksen tekemiseksi
kohdassa 2.

"Hälytyksen asettaminen".

2 Valitse ALARM TIME SET A tai B
-painikkeella "RADIO"-hälytystila.
"VOL" -ilmaisin ilmestyy näyttöön.

3 Säädä äänenvoimakkuus ALARM TIME
SET + tai – -painikkeella.

4 Paina ALARM TIME SET A tai B
-painiketta.
Aaltoalue ("FM" tai "AM") tai "– –" alkaa
vilkkua.
"– –" on viimeksi kuunneltu asema.

5 Valitse ALARM TIME SET + tai –

Ulkoisen laitteen
kytkeminen
Toistoäänen kuuntelu

1 Kytke tämän laitteen AUDIO IN-liitäntä
ulkoisen laitteen linjalähtö- tai
kuulokeliitäntään käyttämällä
audiojohtoa (sisältyy toimitukseen).

-painikkeella haluttu aaltoalue tai "– –".
Jos olet valinnut "– –," siirry kohtaan 8.

6 Paina ALARM TIME SET A tai B
-painiketta.
Pikavalinnan numero alkaa vilkkua.

7 Valitse ALARM TIME SET + tai –
-painikkeella haluttu pikavalinta.
Asetus on nyt asetettu.

8 Ellei "A" tai "B" ilmesty näyttöön, paina
ALARM TIME SET A tai B -painiketta
uudelleen.
Radio kytkeytyy päälle asetettuna aikana.

"Hälytyksen asettaminen".
Valitse ALARM TIME SET A tai B
-painikkeella "BUZZER"-hälytystila.
Asetus on nyt asetettu.



Huomautus
Jos yrität tallentaa toista asemaa samalle
pikavalintapaikalle, aikaisemmin tallennettu
asema häviää ja uusi tulee voimaan.

4 Säädä äänenvoimakkuus ALARM TIME

2

3 Aseta WALKMAN laitteeseen.

 ja VOL + -painikkeissa on tunnistusnyppylä.

"VOL"-ilmaisin alkaa vilkkua näytössä.

1 Suorita kohdat 1 – 8 kappaleesta

Esimerkki: Seuraava näyttö tulee esiin, jos
tallennat taajuuden FM 105.8 MHz
pikavalintapaikalle 1 FM-aaltoalueelta.

Vielä muiden asemien tallentamiseksi
pikavalintapaikoille toista edellä suoritetut
kohdat.

SELECT-painiketta WALKMANin tai
Sony Ericsson -puhelimen liitäntä.
Valitse ALARM TIME SET A tai B
-painikkeella " " -hälytystila.

 Summerihälytyksen asettaminen

Taajuus tallennetaan valitulle
pikavalintapaikalle.

Taajuus näkyy näytöllä noin 10 sekuntia,
minkä jälkeen näyttö palaa kellonajan
näyttöön.

3

2 Paina  -painiketta (toisto).

– (tai kauko-ohjaimenVOL + tai –)
-painikkeella.

Voit esivirittää pikavalintoihin 20 asemaa FM- ja
10 asemaa AM-aaltoalueella.

"Hälytyksen asettaminen".

2 Valitse painamalla telakointiaseman

Uniajastimen asetus

3 Ellei "A" tai "B" ilmesty näyttöön, paina
ALARM TIME SET A tai B -painiketta
uudelleen.

Audioliitäntäjohto
(sisältyy toimitukseen)
Ulkoiseen
laitteeseen

2 Paina AUDIO IN -painiketta saadaksesi
esiin "AUDIO IN" -ilmaisimen.

3 Käynnistä AUDIO IN -liitäntään
kytketyn laitteen toisto.

4 Säädä äänenvoimakkuus VOLUME + tai
–(tai kauko-ohjaimen VOL + tai –)
-painikkeella.
Radiotoistoon palaaminen
Paina RADIO BAND -painiketta.
Taajuus ilmestyy näyttöön.

Summeriääni hälyttää asetettuna aikana.
Huomautus
Summerihälytyksen äänenvoimakkuutta ei voida
asettaa.

WALKMAN/Sony Ericsson
-puhelintoimintoon palaaminen

Hälytysaika-asetuksen vahvistaminen

Paina OFF/ALARM RESET (tai kauko-ohjaimen
OFF) -painiketta, ja keskeytä toisto kytketystä
laitteesta.

Paina ALARM TIME SET + tai – -painiketta.
Asetus näkyy näytöllä noin 4 sekunnin ajan.

Hälytysasetuksen muuttaminen
Paina ja pidä painettuna ALARM TIME SET +
-painiketta vähintään 2 sekunnin ajan hälytysajan
siirtämiseksi myöhemmäksi. Paina ja pidä
painettuna ALARM TIME SET – -painiketta
vähintään 2 sekunnin ajan hälytysajan
siirtämiseksi aikaisemmaksi.
Päästäessäsi painikkeen tulee muutettu aika
näkyviin noin 2 sekunnin ajaksi. Hälytysajan
muuttamiseksi uudelleen paina ALARM TIME
SET + tai – -painiketta 2 sekunnin sisällä, muussa
tapauksessa muutettu asetus jää näytöllä näkyvän
mukaiseksi.

Paina  -painiketta (toisto).

Kuuntelun lopettaminen

Huomautuksia
• Lue lisäohjeita tähän laitteeseen kytketyn
laitteen käsikirjasta.
• Toimitettua audiojohtoa ei voi välttämättä
käyttää kaikkien ulkoisten laitteiden kanssa.
Käytä siinä tapauksessa käyttämääsi ulkoiseen
laitteeseen sopivaa johtoa.
• Kuunnellessasi radiota tästä laitteesta silloin
kun siihen on kytketty ulkoinen laite, kytke
ulkoinen laite päältä kohinan syntymisen
estämiseksi. Jos kohinaa syntyy senkin jälkeen
kun ulkoinen laite on kytketty päältä, irrota sen
liitäntä tästä laitteesta ja aseta se etäämmälle
siitä.

Lyhyen torkkuajan asettaminen
Paina SNOOZE/DATE/SLEEP OFF -painiketta.
Ääni kytkeytyy päältä automaattisesti, mutta
kuuluu uudelleen noin 10 minuutin päästä.
Voit muuttaa torkkuaikaa painamalla SNOOZE/
DATE/SLEEP OFF -painiketta niin monta kertaa
kuin tarvitaan 4 sekunnin sisällä.
Torkkuajan maksimipituus on 60 minuuttia.
Torkkuajastimen toiminnan keskeyttämiseksi
paina OFF/ALARM RESET (tai kauko-ohjaimen
OFF ) -painiketta.

Hälytyksen sammuttaminen
Paina OFF/ALARM RESET (tai kauko-ohjaimen
OFF ) -painiketta hälytyksen keskeyttämiseksi.
Hälytys aktivoituu uudelleen samana aikana
seuraavana päivänä.

Hälytyksen passivointi
Paina ALARM TIME SET A tai B -painiketta
A- tai B-hälytysilmaisimen sammuttamiseksi
näytöstä.

Hälytyksen aktivointi
Paina ALARM TIME SET A tai B -painiketta
A- tai B-hälytysilmaisimen saamiseksi esiin
näytölle.
Huomautuksia
• Jos sekä A- että B-hälytykselle on asetettu sama
hälytysaika, A-hälytyksellä on etusija.
• Ellei laite ole käytössä hälytyksen kuuluessa,
hälytys keskeytyy automaattisesti noin
60 minuutin kuluttua.
Hälytystä sähkökatkoksen aikana koskeva
huomautus
Virrankatkoksen sattuessa hälytys toimii niin
kauan kuin varmistusparistossa riittää virtaa.
Tällä on kuitenkin vaikutuksensa seuraaviin
toimintoihin:
• Taustavalo ei syty.
• Jos hälytystilaksi on asetettu WALKMAN/Sony
Ericsson -puhelin tai radio, hälytystilaksi
vaihtuu automaattisesti summeri.
• Jos virrankatkos sattuu hälytyksen ajaksi,
hälytys keskeytyy.
• Ellei OFF/ALARM RESET -painiketta paineta
hälytys jatkuu seuraavan 5 minuutin ajan.
• Jos näytössä näkyy , hälytystä ei kuulu
virrankatkoksen aikana. Vaihda paristo, jos ""
-ilmaisin tulee esiin.
• Torkkutoiminto ei toimi.
• Virrankatkoksen aikana kukin hälytys kuuluu
asetettuna aikana vain kerran.
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