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1.Käyttötarkoitus 
AR280P on tarkoitettu käytettäväksi kelloradiona. AR280P sisältää FM-radion, projektiotoiminnon ja lampun. Se 

ilmoittaa myös lämpötilan. 

 
Lue käyttöohje huolellisesti ennen ensimmäistä käyttökertaa. 

 

2.Turvallisuus 
2.1. Tämän käyttöoppaan tarrat 

 
VAROITUS Varoitus tarkoittaa, että ohjeiden noudattamatta jättämisestä voi olla seurauksena henkilövahinko tai 

kuolema. 

 
VAARA Vaara tarkoittaa, että laitteen vaurioituminen on mahdollista. 

 
Huomautus merkitsee lisätietoa esim. toiminnosta. 

2.2. Yleiset turvallisuusohjeet 

 
VAARA Älä kaada mitään nesteitä laitteen sisälle. 

 
VAROITUS Älä käytä voimaa laitteeseen. Laite voi pudota ja aiheuttaa vakavan henkilövahingon. 

  



3.Käyttöönoton valmistelu 
3.1. Pakkauksesta purkaminen 

 Pura laite varovasti. 

 Tarkista pakkauksen sisältö, joka on kuvattu alla. Jos jokin osa puuttuu, ota yhteys jälleenmyyjääsi. 

 Poista etupaneelin etiketit varovasti, jos niitä on. 

 

 

 
Suosittelemme, että säilytät alkuperäiset pakkaustarvikkeet, jos joskus tulee tarve palauttaa tuote huoltoon. Tämä 

on ainoa tapa suojata laite turvallisesti vahingoilta kuljetuksen aikana. Jos hävität pakkauksen ja 

pakkausmateriaalit, muistathan kierrättää ne ympäristön suojelemiseksi. 

3.2. Pakkauksen sisältö 

 

 

 
 

 

Seuraavat tuotteet sisältyvät vastaanotettuun pakkaukseen: 

1 x AR280P Clockradio 

1x pikaopas 

 

 

 
Jos jokin osa puuttuu, ota yhteys jälleenmyyjääsi. 

  



4.Asennus 

 
VAROITUS Älä aseta laitetta lähelle lämmönlähdettä. 

 
VAROITUS Älä altista laitetta suoralle auringonvalolle. 

 

 Aseta laite vaakasuoralle, tasaiselle alustalle. 

 Liitä laite verkkovirtaan. 

 

4.1. (Vaihtoehto) Aseta paristot 

 

 

 
 

 

Jotta kelloradiossa säilyy virta sähkökatkon aikana, voit käyttää (tyypin CR2032) paristoa. Toimi seuraavasti: 

 

1. Poista paristolokeron kansi. 

2. Aseta paristot huomioiden napaisuusmerkinnät (+) ja (-). 

3. Asenna paristolokeron kansi takaisin paikoilleen. 

 

 

 

 Jollet käytä laitetta pitkään aikaan, poista paristot. 

 

 

 
Huomaa: paristoja ei ole mukana. 

 
VAROITUS Virheellinen asennus voi aiheuttaa pariston vuotamista ja korroosiota, jotka vahingoittavat laitetta. 

Korroosio, hapettuminen, paristojen vuotaminen ja muut asteittain happamat viat mitätöivät takuun. 

  



4.2. Verkkovirtaan liittäminen 

 

 

Liitä laite verkkovirtaan. 

 
 

  



5.Toiminnot 
 

 

 
 

 

 

1. Säädä valaistuksen voimakkuus suuremmalle 

2. Himmennä valaistus 

3. Kytke lamppu päälle/pois 

4. M+/NAP painike 

         a. Tallenna asema muistiin 

         b. Ajastimen asettaminen. 

         c. Kytke näyttö pois 

 

5. Lamppu 

6. SNOOZE/SLEEP/DIMMER painike 

         a. Mukauta näytön valaistuksen voimakkuutta 

         b. Kytke torkkuherätys painamalla SNOOZE/SLEEP/DIMMER (6). Hälytys kuuluu vielä kerran uudelleen 

torkkuajan jälkeen. 

         c. Himmennä valoa herätyksen aikana tilapäisesti. 

 

7. Vaihda ajasta lämpötilaan ja päinvastoin 

8. painike 

         a. Vaihda ajasta päivämäärään ja päinvastoin 

         b. Etsi taajuus 

 

9. Herätyksen 1 aktivointi 

10. Näyttö 

11. Siirry radiotilaan 

12. painike 

         a. vaihda kesäajasta talviaikaan ja päinvastoin 

         b. Etsi taajuus 

 

13. Herätyksen 2 aktivointi 

 

 



 
 

 

 

14. painike 

         a. Säädä äänenvoimakkuutta (+) 

Näyttö 

         b. Vaihda ajasta päivämäärään ja päinvastoin 

 

15. Säädä äänenvoimakkuutta (-) 

16. painike 

         a. Kierrä projektiota 180 astetta 

Projektio toiminto 

         b. Vaihda ajasta lämpötilaan ja päinvastoin 

 

17. Vaihtaa projektio päälle tai pois päältä 

18. Projektio nuppi 

19. Kaiutin 

20. Lämpötila-anturi 

21. FM-antenni 

22. Akku kansi 

  



6.Käyttö 
6.1. Päivämäärän ja ajan 

 

 

 
 

 

 
Huomaa! Sammuta radio, ennen kuin jatkat. 

 

 

 
 

 

 

 Pidä (7), painettuna 2 sekuntia 

Päivämäärä vilkkuu 

 

 Aseta haluamasi vuosiluku painamalla painiketta (8) tai (12). 

 Vahvista painikkeella (7) . 

Kuukausi vilkkuu 

 

 Aseta haluamasi kuukausi painamalla painiketta (8) tai (12). 

 Vahvista painikkeella (7) . 

Päivä vilkkuu 

 

 Aseta haluamasi päivä painamalla painiketta (8) tai (12). 

 Vahvista painikkeella (7) . 

Digitaalinen ajan näyttö vilkkuu 

 

 Valitse 24 tai 12 tunnin aikanäyttö painamalla painiketta (8) tai (12). 



Vahvista painikkeella (7) . 

Tunnit vilkkuvat näytössä. 

 

 Aseta haluamasi tunti painamalla painiketta (8) tai (12). 

 Vahvista painikkeella (7) . 

Minuutit vilkkuvat näytössä. 

 

 Aseta haluamasi minuutit painamalla painiketta (8) tai (12). 

 Vahvista painikkeella (7) . 

 

6.2. Radion käyttäminen 

 

 

 
 

 

Siirry radiotilaan 

 

 Tee tämä painamalla näppäintä (11). 

Taajuus näkyy näytössä. 

 

 

Säädä taajuus manuaalisesti 

 

 Viritä haluamasi asema painamalla (8) painiketta tai (12) painiketta toistuvasti, kunnes taajuus löytyy. 

 

 

Säädä taajuus automaattisesti 

 

 Etsi haluamasi taajuus pitämällä (8) tai (12) -painiketta pohjassa. 

 

 

Tallenna asema muistiin 

 

 Pidä (4), painettuna 2 sekuntia 

Numerot alkavat vilkkua. 

 

 Valitse muistipaikka painamalla painiketta (8) tai (12). 

 Vahvista painikkeella (4) . 



3 muistipaikkaa vapaana. 

 

 

Valitse muistiin tallennettu taajuus 

 

 Paina painiketta (4) toistuvasti, kunnes haluttu taajuus on löytynyt. 

 

 

Ajastimen asettaminen. 

 

 Säädä sammumisaika välillä 90-10 min painamalla radion kuuntelun aikana useita kertoja painiketta (6) 

Radio sammuu itsestään asetetun ajan kuluttua. 

6.3. Käytä projektiotoimintoa 

 

 

 
Vaihtaa projektio päälle tai pois päältä 

 

 Paina (17) painiketta . 

 
Huomio! Jos kelloradio liitetään ensin virtalähteeseen, projektiotoiminto kytkeytyy suoraan päälle. 

 

 



 
 

 

Tarkenna projektio 

 

 Tarkenna kiertämällä säädintä (18). 

 

 

Kierrä projektiota 180 astetta 

Paina (16) painiketta . 

 

 

Vaihda ajasta lämpötilaan ja päinvastoin 

Pidä (16), painettuna 2 sekuntia 

  



6.4. Säädä näyttöä ja ajastinta 

 

 

 
 

 

 
Huomaa! Sammuta radio, ennen kuin jatkat. 

 
 

 

 

 

Ajastimen asettaminen. 

 

 Paina (4) painiketta . 

Näytössä näkyy "N90". 

Se ilmoittaa, kuinka monen minuutin kuluttua äänimerkki kytkeytyy. 

 

 Paina painiketta (4) toistuvasti, kunnes haluttu säätö on löytynyt. 

 

 

Näytön asettaminen. 

 

 Pidä (4), painettuna 3 sekuntia 

 Näyttö häviää itsestään 15 sekunnin kuluttua. Kun näyttöajastin on kytketty toimintaan, ruudulla näkyy 

oranssi viiva. 

Näyttöajastimen kytkeminen pois: 

 

 Pidä (4), painettuna 3 sekuntia 

  



6.5. Herätyksen asettaminen 

 

 

 
 

 

 
Huomaa! Sammuta radio, ennen kuin jatkat. 

 
Huomio! Voit ohjelmoida kaksi herätystä ja kytkeä ne päälle. 

 

 

 
 

 

 

 Paina (9) painiketta . 

Näytössä näkyy nyt oranssi viiva AL1 yläpuolella, herätys on päällä. 

Näytössä näkyy "7:00". 

 

 Pidä (9) painettuna 2 sekuntia 

Tunnit vilkkuvat näytössä. 

 

 Aseta haluamasi tunti painamalla painiketta (8) tai (12). 

 Vahvista painikkeella (9) . 

Minuutit vilkkuvat näytössä. 

 

 Aseta haluamasi minuutit painamalla painiketta (8) tai (12). 

 Vahvista painikkeella (9) . 

"1-5" vilkkuvat näytössä. 

Tässä voit valita, minä päivinä herätys toimii. 

 



 Aseta haluamasi päivä painamalla painiketta (8) tai (12). 

         1-5: maanantaista perjantaihin 

         1-7: maanantaista sunnuntaihin 

         6-7: lauantaina ja sunnuntaina 

         1-1: Aseta yksittäinen päivä. Jos valitset tämän vaihtoehdon, ilmoita, minkä päivän haluat asettaa. 1 on 

maanantai, 2 tiistai, 3 keskiviikko, 4 torstai, 5 perjantai, 6 lauantai ja 7 sunnuntai. 

 

 Vahvista painikkeella (9) . 

vilkkuvat näytössä. 

 

 Valitse painamalla painiketta (8) tai (12), haluatko käyttää herätykseen hälytysääntä vai radiota. 

 Vahvista painikkeella (9) . 

Äänenvoimakkuus vilkkuu 

 

 Säädä haluamasi äänenvoimakkuus painamalla painiketta (8) tai (12). 1 on pienin äänenvoimakkuus ja 15 

suurin. 

 Vahvista painikkeella (9) . 

Valon voimakkuus vilkkuu 

Lamppuja voidaan käyttää herätysvaloina herätyksen kytkeytyessä päälle. 

 

 Säädä herätyksen valon voimakkuus painamalla painiketta (8) tai (12). 

Vahvista painikkeella (9) . 

Valo syttyy 5 minuuttia ennen herätyksen käynnistymistä. Tämän jälkeen valo voimistuu koko ajan. 

 

 Kytke torkkuherätys painamalla (6) . Hälytys kuuluu vielä kerran uudelleen torkkuajan jälkeen. 

Normaali torkkuaika on 9 minuuttia. 

  



7.Puhdistus ja hoito 

 
VAROITUS Ennen laitteen puhdistamista tai huoltamista se tulee kytkeä pois päältä ja irrottaa verkkovirrasta. 

Puhdista laitteen ulkopuoli pehmeällä liinalla. Jos laite on hyvin likainen, kostuta liina vedellä ja miedolla 

puhdistusaineella. 

  



8.Tekniset tiedot 
Tekniset tiedot 

Syöttövirta: AC 220-240V ~ 50/60 Hz 

Taajuusalue: 87,5-108Mhz 

8' Lednäyttö 

Paino: 460 g 

Mitat: 140x140x96mm 

Projektio toiminto 

Nukahtamistoiminto 

Herätyskello 

Lämpötilanäyttö 

Digitaalinen FM-radio 

 

Lisävarusteet 

Verkkokaapeli 

Käyttöohje 

  



9.Käytettyjen sähköllä toimivien ja elektronisten laitteiden 
hävittäminen 

 
Tämä symboli materiaalissa, lisävarusteessa tai pakkausmateriaalissa ilmaisee, että tätä tuotetta ei saa hävittää 

kotitalousjätteen mukana. Hävitä tuote toimittamalla se sähkö- tai elektroniikkajätteen kierrätyspisteeseen. 

Euroopan Unionin alueella ja muissa Euroopan maissa, joissa on erilliset keräysjärjestelmät käytetyille sähkö- ja 

elektroniikkalaitteille. Varmistamalla, että tuote hävitetään oikein, autat estämään mahdolliset kielteiset 

vaikutukset ympäristölle ja ihmisten terveydelle, joita voi aiheutua tämän tuotteen epäasianmukaisesta 

jätekäsittelystä. Materiaalien kierrätys säästää luonnonvaroja. Älä siksi hävitä vanhaa sähkö- tai 

elektroniikkalaitettasi kotitalousjätteen mukana. 

 

 

Tarkempia tietoja tämän tuotteen kierrätyksestä saat ottamalla yhteyden paikkakuntasi jätehuoltoviranomaisiin, 

paikalliseen jätehuoltopalveluun tai kauppaan, josta ostit tämän tuotteen. 

 

 

Lisätietoa ja takuuehdot saat osoitteesta: www.akai.eu 

 

 

 
Älä hävitä paristoja kotitalousjätteen mukana, vaan toimita ne paristojen keräilypisteeseen kierrätystä varten. 

 


