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Klargøring

Betjening

Tilslutte
AM-rammeantennen

FM/AM Clock Radio

Antennens form og længde er udformet til at
modtage AM-signaler. Antennen må ikke
demonteres eller rulles sammen.

Betjeningsvejledning
Käyttöohjeet
Brukerveiledning
Bruksanvisning

1

Løft plaststativet og sæt antennen ind
i åbningen på stativet.

Vælge en naturlyd

Indstille uret manuelt

Denne enhed har fem typer naturlyde:
havbølger, fugle, regn, bæk og under havet.
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Gå frem som følger for at ændre indstillingen
af uret manuelt.

1

Tryk på SET TIME/DATE og hold i mere
end 2 sekunder.

Tryk gentagne gange på AM/FM/
NATURE SOUND for at vælge
naturlyden.
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Tryk
antennen ind
i stativet,
indtil den
klikker på
plads.

Printed in Denmark

 Når andre funktioner er i brug, er naturlyde
ikke tilgængelige.

Bemærkninger om alarmen i tilfælde af
en strømafbrydelse

Tryk gentagne gange på VOL/SET +
eller – for at vælge år, og tryk derefter
på SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER.

Ikoner

ICF-C1PJ

2

Sæt AM-antennestikket ind i AM
ANTENNA-stikket på enheden.

Fugle

Bæk

Til at ændre
klokkeslætsformatet

Tryk på ALARM RESET/OFF og SNOOZE/
BRIGHTNESS/ENTER og hold i ca.
3 sekunder.

Sådan fjernes
AM-rammeantennen
Tryk og hold ned på tappen på antennestikkets
klemme, og træk AM-rammeantennen ud.

Projektorlinse

Projektorenhed

Tilslutning til en
vekselstrømskilde
Tilslut lysnetledningen til en stikkontakt.

Regn

Bemærkninger

Du kan vælge mellem 24-timers systemet
(standard) eller 12-timers systemet til visning af
tiden.

NATURE SOUND/PRESET

Lydtype
Havbølger

Gentag trin 2 for at indstille måned,
dag og klokkeslæt.

 Hvis du ikke trykker på en knap i ca. 1 minut,
mens uret indstilles, bliver tilstanden
indstilling af uret annulleret.
 Der er installeret en 100-års kalender
(2013 - 2112) i systemet.

Tidsformatet skifter mellem 24-timers systemet
("0:00" = midnat) og 12-timers systemet ("AM
12:00" = midnat).

Sådan vises dato og år
Tryk en gang på SET TIME/DATE for at vise dag
og måned, og tryk igen for at vise året. For at
vende tilbage til visning af det aktuelle
klokkeslæt skal du trykke på SET TIME/DATE
igen. Eller efter et par sekunder vender
ur-visningen automatisk tilbage.

Når sommertid begynder/
slutter, mens automatisk
justering af sommertid er slået
fra

Under havet
Tryk på ALARM RESET/OFF for at slå
naturlyden fra.

Indstilling af alarmen
Med den dobbelte alarmfunktion kan du
indstille to alarmprogrammer (ALARM A og
ALARM B).
Alarmtidspunktet kan indstilles for hvert
program, og alarmlyden kan vælges blandt
"RADIO" (radio), "BUZZ" (summer) eller
"NATURE" (naturlyd).

Før indstilling af alarmen
 Sørg for at indstille uret. (Se "Indstille uret
manuelt".)
 For at indstille radioalarmen skal du først
forudindstille din yndlingsstation. (Se "Sådan
forudindstilles radiostationer".)
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Tryk på SET ALARM/ALARM A (eller
B) og hold i mere end 2 sekunder.
Mens alarmen indstilles, blinker "A" (eller
"B") på displayet.

2

Indstilling af uret kan ændres manuelt, hvis du
har annulleret automatisk justering af
sommertid.

Tryk på VOL/SET + eller – for at vælge
den ønskede time, og tryk på
SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER.

"dag og måned" (ca. 2 sekunder)  "år" (ca.
2 sekunder)  "aktuel CET (centraleuropæisk
tid)" vises på displayet efter hinanden.
(Enheden er forudindstillet til den aktuelle
centraleuropæiske tid på fabrikken, og
strømforsynes af nødstrømsbatteriet.)

Display

Projektorfunktionen giver dig mulighed for at
vise uret og de aktuelt anvendte alarmikoner
på en væg eller et loft i en afstand af
0,5 m - 4 m fra projektoren.

FM-trådantenne

1
Lysnetledning

Tryk på TIME ZONE og hold i mere
end 2 sekunder.

3

4

2
Brug berøringsprikkerne på VOL/SET + og TUNING + og berøringstegnene på 3
(NATURE SOUND/PRESET) og ALARM RESET/OFF til at orientere dig, når du betjener
enheden.

Tryk gentagne gange på VOL/SET +
eller – for at vælge et nummer som
følger:
Områdenummer Tidszone
"0:00"
"1:00"
"2:00"
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Vesteuropæisk tid
Centraleuropæisk tid
(standard)
Østeuropæisk tid

Tryk på SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER
for at indstille.

Hvis du bor i et andet land/område end
i disse tidszoner
Se "Indstille uret manuelt" for at indstille det
korrekte klokkeslæt.

Bemærk
 Under forsendelse og den første brug kan
der forekomme en fejl på uret. Se i så fald
"Indstille uret manuelt" for at indstille det
korrekte klokkeslæt.

Dansk
Læs denne vejledning grundigt, inden du tager
enheden i brug, og gem vejledningen til
fremtidig brug.
Til kunder i Europa
Registrer dig nu for gratis opdateringer på:
www.sony-europe.com/myproducts

ADVARSEL
For at mindske risikoen for brand må enhedens
ventilationsåbninger ikke være tildækket af
aviser, duge, gardiner el.lign. Anbring ikke
tændte stearinlys på enheden.
For at mindske risikoen for brand eller elektrisk
stød må apparatet ikke udsættes for dryp eller
stænk, og der må ikke anbringes væskefyldte
genstande, f.eks. vaser, på apparatet.
Monter ikke apparatet et indelukket sted, som
f.eks. et bogskab eller et indbygget skab.
Udsæt ikke batterierne, eller apparatet med
batterier sat i, for kraftig varme som f.eks.
direkte sollys, åben ild eller lignende.
Da lysnetstikket bruges til at afbryde enheden
fra lysnettet, skal enheden tilsluttes til en let
tilgængelig stikkontakt. Hvis du bemærker
noget unormalt ved enheden, skal du straks
afbryde lysnetstikket fra stikkontakten.
Enheden er ikke afbrudt fra lysnetkilden, så
længe den er tilsluttet stikkontakten, selvom
selve enheden er blevet slukket.
Navnepladen og vigtige informationer om
sikkerhed står på undersiden.

FORSIGTIG
Der er eksplosionsfare, hvis batteriet udskiftes
forkert. Udskift kun med den samme type
batteri.

Bemærkning til kunder: følgende
information gælder kun for udstyr solgt
i lande, hvor EU-direktiver er
gældende.
Dette produkt er blevet fremstillet af eller på
vegne af Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Forespørgsler vedrørende produktets
overensstemmelse baseret på EU-lovgivningen
skal rettes til den autoriserede repræsentant,
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland. For service
eller garanti henvises til adresserne i de
separate service- eller garantidokumenter.

ADVARSEL
 Batteriet kan eksplodere, hvis det behandles
forkert. Batteriet må ikke genoplades, skilles
ad eller bortkastes i åben ild.
 Bortskaf det brugte batteri omgående og i
overensstemmelse med gældende miljølove
og retningslinjer. Holdes uden for børns
rækkevidde.

Bemærkning om licenser
og varemærker
No Power No Problem™ er et varemærke, der
tilhører Sony Corporation.

Forsigtighedsregler
 Betjen enheden med strømkilderne angivet i
"Specifikationer".
 Træk lysnetledningen ud ved stikket, når du
vil afbryde den. Træk aldrig i selve ledningen.
 Undgå at placere enheden i nærheden af en
varmekilde som f.eks. en radiator eller
luftkanal eller på et sted med direkte sollys,
meget støv, mekaniske vibrationer eller stød.
 Sørg for tilstrækkelig luftcirkulation for at
forebygge intern opvarmning. Placer ikke
enheden på et underlag (et tæppe, en dug
el. lign.) eller i nærheden af materialer (et
gardin), som kan blokere
ventilationshullerne.
 Hvis der kommer en væske eller genstand
ind i enheden, skal enheden afbrydes og
kontrolleres af fagkyndige, før den bruges
igen.
 Kabinettet rengøres med en blød, tør klud.
Brug ikke nogen form for opløsningsmidler,
f.eks. sprit eller rensebenzin, da de kan
beskadige overfladen.

BEMÆRKNINGER OM
LITIUMBATTERIET
 Bortskaf det brugte batteri omgående. Hold
litiumbatteriet uden for børns rækkevidde.
Søg omgående læge, hvis batteriet sluges.
 Aftør batteriet med en tør klud, så kontakten
bliver god.
 Sørg for at batteriets poler vender rigtigt, når
det sættes i.
 Batteriet må ikke holdes med en metalpincet,
da der kan opstå kortslutning.
 Udsæt ikke batteriet for kraftig varme som
f.eks. direkte sollys, åben ild el.lign.

Drej FOCUS for at justere fokus.
For at slukke for projektoren skal du trykke
på PROJECTION igen.

Områdenummer 2:
 Sommertid begynder kl. 03.00 den sidste
søndag i marts.
 Standardtid begynder kl. 04.00 den sidste
søndag i oktober.

Bemærk
 Anvendelse af sommertid og dens
begyndelses/slutdato og -klokkeslæt er
underlagt forhold og love i hvert land/
område. Hvis dette griber ind i den ønskede
justering, skal du annullere automatisk
justering af sommertid og indstille uret
manuelt efter behov. Kunder, der bor i et
land/område, som ikke anvender sommertid,
bør annullere automatisk justering af
sommertid, før enheden bruges.
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Tryk gentagne gange på ROTATE
PROJECTION.

Tryk på VOL/SET + eller – for at vælge
den ønskede alarmtilstand ("RADIO",
"BUZZ" eller "NATURE"), og tryk på
SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER.

Hver gang du trykker på ROTATE PROJECTION,
roterer projektionsvisningen som på Fig. .

Tryk på ALARM RESET/OFF.

Når "RADIO" vælges
Gå videre til " Indstilling af
radioalarmen".
Når "BUZZ" vælges
Indstillingen er fuldført. Summeren lyder på
det indstillede tidspunkt med gradvist
stigende lydstyrke. ("A" (eller "B") blinker på
displayet.)
Når "NATURE" vælges
Gå videre til " Indstille alarm med
naturlyd".

Lytte til radioen

 Indstilling af radioalarmen
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Tryk på TUNING + eller – for at stille
ind på den ønskede station.

Tryk på VOL/SET + eller – for at vælge
AM-båndet eller FM-båndet, og tryk
på SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER.

1

Hold lysnetstikket tilsluttet til
stikkontakten, og åbn batteriholderen
på enhedens underside.

 Løsn skruen
helt.

 Tryk på tappen
og træk låget op.

2

Fjern det gamle batteri ved at skubbe
det ud og tage det op.

3

Sæt et nyt batteri i batteriholderen
med -siden vendende opad.

Tip
 Når du trykker på SLEEP, mens sleep-timeren
er aktiveret, vises den resterende tid på
displayet.

CR2032

Indstilling af
displayets lysstyrke
Der er tre tilgængelige niveauer af lysstyrke.

Tryk på SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER.
Hver gang du trykker på SNOOZE/
BRIGHTNESS/ENTER, ændres displayets
lysstyrke som følger:

4

Sæt låget til batteriholderen på igen,
og spænd skruen.

5

Tryk på AM/FM/NATURE SOUND for
at fjerne "" fra displayet.

Bemærkninger
 Når du udskifter batteriet, må du ikke tage
stikket ud af stikkontakten. I modsat fald vil
aktuel dato, aktuelt klokkeslæt og
forudindstillede stationer blive slettet.
 Hvis uret slettes, mens du udskifter batteriet,
skal du indstille uret igen. (Se "Indstille uret
manuelt".)
 Hvis enheden skal stå afbrudt i længere tid,
skal du tage batteriet ud for at undgå
eventuelle skader, der kan forårsages af
udsivende batterivæske eller korrosion.

Tip
 Du kan også indstille displayets lysstyrke til
at være slået fra ved at trykke på SNOOZE/
BRIGHTNESS/ENTER og holde.

Bemærkninger

Hvis du trykker på TUNING + eller – og
holder, begynder søgning. Søgning
standser, når en station er fundet, og starter
igen efter et par sekunder. For at standse
søgning skal du trykke på TUNING + eller
– (eller SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER).

Tryk på VOL/SET + eller – for at justere
lydstyrken.

Udskiftning af
nødstrømsbatteriet

Indstil alarmen, og indstil derefter
sleep-timeren.

 Når alarmen er indstillet til at lyde under
sleep-timerens tidsrum, deaktiveres
sleep-timeren automatisk, når alarmen lyder.

 Kig ikke direkte ind i objektivet.
 Projektor-funktionen kan ikke bruges, med
mindre uret er indstillet.
 På nogle vægge og lofter vises projektionen
muligvis ikke tydeligt.
 Projektorenheden kan roteres 90° fremad
eller bagud fra opret position. Den klikker,
når den er stillet tilbage i opret position.
 Hvis projektoren roteres ud over dens
grænser, kan den beskadiges.
 Projektoren slukker automatisk efter 16 timer.
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 Uret er forudindstillet på fabrikken, og dets
hukommelse strømforsynes af det
præinstallerede Sony CR2032-batteri. Hvis
"0:00" blinker på displayet, når enheden
tilsluttes til stikkontakten første gang, kan
batteriet være afladet. Henvend dig i så fald
til en Sony-forhandler. Det præinstallerede
CR2032-batteri betragtes som en del af
produktet og er dækket af garantien. Det
kræves, at du foreviser "Bemærkning til
kunder i Europa" (i denne vejledning) til en
Sony-forhandler for at kunne gøre garantien
for dette produkt gældende.

Bemærk

Bemærkninger

2

Bemærkning til kunder i Europa

Sådan slukkes radioen eller
naturlyden før det
forudindstillede tidspunkt

Du kan falde i søvn til radioen eller naturlyden
og blive vækket af alarmen på det indstillede
tidspunkt.

Enheden justerer som standard automatisk for
sommertid. "DST" vises automatisk på displayet
ved begyndelsen af sommertid, og forsvinder
ved slutningen af sommertid.
Automatisk justering af sommertid er baseret
på Greenwich Mean Time.

Områdenummer 1:
 Sommertid begynder kl. 02.00 den sidste
søndag i marts.
 Standardtid begynder kl. 03.00 den sidste
søndag i oktober.

Tryk på VOL/SET + eller – for at vælge
den ønskede alarmperiode
("WEEKDAY", "WEEKEND" (ugedag)
eller hver dag*), og tryk på SNOOZE/
BRIGHTNESS/ENTER.
* I tilfælde af hver dag vises både
"WEEKDAY" (ugedag) og
"WEEKEND".

Tryk på PROJECTION.

Tryk gentagne gange på AM/FM/
NATURE SOUND for at vælge det
ønskede bånd (AM eller FM).

Når batteriet er afladet, vises "" på displayet.
Hvis der opstår en strømafbrydelse, mens
batteriet er afladet, bliver aktuelt klokkeslæt og
alarm slettet.

Radioen eller naturlyden afspiller i det
indstillede tidsrum, og slukker derefter.
For at deaktivere sleep-timeren skal du trykke
gentagne gange på SLEEP for at indstille
sleep-timeren på "OFF".

2
3

1

Områdenummer 0:
 Sommertid begynder kl. 01.00 den sidste
søndag i marts.
 Standardtid begynder kl. 02.00 den sidste
søndag i oktober.

Tryk på VOL/SET + eller – for at vælge
det ønskede minut, og tryk på
SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER.

Sådan bruges både sleep-timer
og alarm

Om automatisk justering
af sommertid

Hvornår skal batteriet
udskiftes

Du kan falde i søvn til radioen eller naturlyd
vha. den indbyggede sleep-timer, der
automatisk slukker radioen eller naturlyden
efter et forudindstillet tidsrum.

Drej projektorenheden for at rette
projektorlinsen i den ønskede retning.

Sådan roteres
projektionsbilledet

Denne enhed har et CR2032-batteri som
nødstrømkilde til at holde uret og alarmen
gående under en strømafbrydelse. (No Power
No Problem-system)

Indstille sleeptimeren
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Områdenummer "1:00" vises på displayet.

Om batteriet som
nødstrømkilde

"SLEEP" vises på displayet.
Hver gang du trykker på SLEEP, skifter
tidsrummet (i minutter) på displayet som
følger:

Indstilling af uret
første gang
Det eneste, du skal gøre for at indstille uret
første gang, er at vælge din tidszone.
Hvis du bor i den centraleuropæiske tidszone,
behøver du ikke at justere indstillingen af
området.

I tilfælde af en strømafbrydelse virker
alarmfunktionerne, indtil batteriet er helt
afladet. Men visse funktioner vil blive påvirket
som følger:
 Displayet forsvinder.
 Hvis alarmlyden er indstillet til "RADIO" eller
"NATURE", lyder summeren.
 Hvis der opstår en strømafbrydelse, mens
alarmen lyder, lyder summeren.
 Hvis der ikke trykkes på ALARM RESET/OFF,
lyder alarmen i ca. 5 minutter.
 Hvis "" vises på displayet, lyder alarmen
ikke i tilfælde af en strømafbrydelse. Udskift
batteriet, hvis "" vises.
 Slumrefunktionen virker ikke.
 Under en strømafbrydelse lyder alarmen kun
én gang på det indstillede tidspunkt.

Generel information

Tryk på SLEEP, mens radioen eller
naturlyden afspiller.

Bruge projektoren
Til stikkontakt

Bemærkninger

Bemærk

Tryk på den ønskede NATURE
SOUND/PRESET (1 til 5).

Efter indstilling af tiden lyder der et bip.
Plaststativ

 Når indstillingen af alarmen er fuldført, vises
indstillingen af alarmtidspunkt.
 Hvis du trykker på SNOOZE/BRIGHTNESS/
ENTER og holder i mere end 2 sekunder,
mens du indstiller alarmen, er indstillingen af
alarmen fuldført med det samme.
 Hvis der lyder en anden alarm under en
første alarm (eller slumrefunktionen er
aktiveret), får den anden alarm forrang.
 Hvis det samme alarmtidspunkt indstilles for
både ALARM A og ALARM B, får ALARM A
forrang.
 Hvis der ikke udføres nogen betjening, mens
alarmen lyder, standser alarmen efter ca.
60 minutter.
 Når automatisk justering af sommertid er
indstillet, lyder alarmen, som følger:
– Hvis alarmen er indstillet til et tidspunkt,
der springes over som følge af, at
sommertid starter, vil alarmen lyde, når
sommertid anvendes.
– Hvis alarmen er indstillet til et tidspunkt,
der indtræffer to gange som følge af, at
sommertid slutter, vil alarmen lyde to
gange.
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Året begynder at blinke på displayet.

2

Tip

 Når alarmen lyder, eller slumrefunktionen er
aktiveret, kan displayets lysstyrke ikke
ændres.
 Selvom lysstyrken er slået fra, lyser displayet
ved lav lysstyrke, når alarmen lyder.

Fejlfinding
Henvend dig til nærmeste Sony-forhandler,
hvis der er problemer, som ikke løses, efter du
har kontrolleret følgende.

"0:00" eller "AM 12:00" blinker på uret
efter en strømafbrydelse.
 Batteriet er afladet. Tag det gamle batteri ud
og indsæt et nyt.

Utilfredsstillende modtagelse

Oplade en
smartphone

Sådan forudindstilles
radiostationer

 Slå FM-trådantennen helt ud for at forbedre
modtagelsen.
 Tilslut den medfølgende AM-rammeantenne
til enheden. Drej antennen vandret for at få
den bedst mulige modtagelse.
 AM-rammeantennen må ikke placeres nær
enheden eller andet AV-udstyr, da det kan
medføre støj.
 Hold digitale musikafspillere og
mobiltelefoner væk fra AM-rammeantennen
og FM-antennen, da de kan forårsage
forstyrrelser på modtagelsen.

Du kan forvælge 5 stationer for FM og
5 stationer for AM.

Alarmen går ikke i gang på det
forvalgte alarmtidspunkt.

Tryk på ALARM RESET/OFF for at slukke
radioen.
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Bemærk
 Visningen af FM-frekvensen har en
nøjagtighed på 0,1 MHz. For eksempel bliver
begge frekvenserne 88,00 MHz og
88,05 MHz vist som "88,0 MHz".

1

Stil ind på den station, du ønsker at
forudindstille.

2

Tryk på den ønskede NATURE
SOUND/PRESET (1 til 5) og hold, indtil
du hører et bip.

Tryk på VOL/SET + eller – (eller
NATURE SOUND/PRESET (1 til 5)) for
at vælge det forudindstillede nummer
for den ønskede station, og tryk på
SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER.

Smartphone

Hvis der ikke er forudindstillet en station
endnu
Det forudindstillede nummer og "Non"
vises skiftevis på displayet. I så fald vil
summeren lyder på det indstillede
tidspunkt.
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Tryk på VOL/SET + eller – for at justere
lydstyrken, og tryk på SNOOZE/
BRIGHTNESS/ENTER.

Eksempel: Følgende display vises, når du
forvælger FM 105,7 MHz på
forvalgsnummer 3 for FM.

Sådan annulleres
automatisk justering af
sommertid
Automatisk justering af sommertid kan
annulleres.

Tryk på DST og hold i mere end
2 sekunder.

Indstillingen er fuldført. Radioen tændes på
det indstillede tidspunkt med gradvist
stigende lydstyrke. ("A" (eller "B") blinker på
displayet.

"Aut  OFF" vises på displayet.

Sådan genaktiveres automatisk
justering af sommertid



Tryk på DST og hold i mere end
2 sekunder.
"Aut  On" vises på displayet.

Henvend dig til nærmeste Sony-forhandler,
hvis du har spørgsmål om eller problemer
med enheden.

Du kan oplade en smartphone ved at tilslutte
den til enheden ved hjælp af et USB-kabel
(medfølger ikke).

 Kontroller, at "A" eller "B" vises på displayet.

USB-kabel der følger
med smartphonen

Bemærkninger
 Der er ingen garanti for, at denne enhed kan
bruges til at oplade alle produkter, der kan
oplades via USB.
 Enheden understøtter ikke større
strømstyrker end 5 V/1,5 A.
 Kontroller status for opladning på
smartphonen.
 Hvis der lyder en advarselstone, skal du
fjerne smartphonen fra enheden.
 Modtagefølsomheden på radioen kan
forringes, når en smartphone oplades via
USB.

Radio- eller naturlydalarmen aktiveres,
men der kommer ingen lyd på det
forudindstillede alarmtidspunkt.
 Kontroller indstillingen af alarmens lydstyrke.

Når sommertid begynder, skifter uret
ikke automatisk til sommertid.
 Kontroller, at uret er indstillet korrekt.
 Når "Aut  On" vises på displayet, efter du
trykker på DST og holder i mere end
2 sekunder, bliver funktionen automatisk
sommertid tid aktiveret.

Specifikationer
Tidsvisning
Skift mellem 24-timers systemet (standard) og
12-timers systemet.

 Indstille alarm med naturlyd

Frekvensområde
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Bånd

Frekvens

Kanaltrin:

FM

87,5 MHz - 108 MHz

0,05 MHz

AM

531 kHz - 1.602 kHz

9 kHz

Tryk på VOL/SET + eller – (eller
NATURE SOUND/PRESET (1 til 5)) for
at vælge den ønskede naturlyd, og
tryk på SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER.

Mellemfrekvens
FM: 128 kHz
AM: 45 kHz

Displayet viser frekvensen i et par sekunder
og skifter derefter til den aktuelle tid igen.
For at ændre den forudindstillede station
skal du stille ind på den ønskede station og
holde ned på NATURE SOUND/PRESET
(1 til 5), indtil du hører to bip.

Højttaler
Ca. 4,0 cm dia., 8 Ω
Udgangseffekt: 700 mW (ved 10 % harmonisk
forvrængning)

CE-mærkets gyldighed er begrænset til de
lande, hvor det er gældende i henhold til
lovgivningen, hovedsaglig i EØS-landene
(Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde).

Bemærk

Bortskaffelse af udtjente batterier og
gammelt elektrisk og elektronisk
udstyr (gældende i EU og andre
europæiske lande med separate
indsamlingssystemer)

Sådan stiller du ind på en
forudindstillet station

230 V vekselstrøm, 50 Hz
Nødstrøm til uret: 3 V jævnstrøm,
1 CR2032-batteri

1

USB-udgangseffekt

Dette symbol på produktet eller
på dets emballage angiver, at
produktet ikke må behandles som
husholdningsaffald. På nogle
batterier anvendes dette symbol i
kombination med et kemisk
symbol. De kemiske symboler for kviksølv (Hg)
og bly (Pb) tilføjes, hvis batteriet indeholder
mere end 0,0005 % kviksølv eller 0,004 % bly.
Ved at sikre, at disse produkter og batterier
bortskaffes korrekt, hindres eventuelle negative
følger for miljø og mennesker, som ellers
kunne forårsages af forkert affaldsbehandling.
Genbrug af materialerne bidrager til bevaring
af naturens ressourcer.
For produkter, der af hensyn til sikkerhed,
ydelse eller dataintegritet kræver en
permanent tilslutning med et indbygget
batteri, må dette batteri kun udskiftes af en
kvalificeret reparatør. For at sikre, at batteriet
bliver behandlet korrekt, skal du ved
afslutningen af produktets levetid indlevere det
til et indsamlingssted for genbrug af elektrisk
og elektronisk udstyr. For alle andre batterier
henvises til afsnittet om, hvordan batteriet
fjernes sikkert fra produktet. Indlever batteriet
til et indsamlingssted for genbrug af udtjente
batterier. For nærmere oplysninger om
genbrug af dette produkt eller batteri kan du
henvende dig til dine lokale myndigheder,
husholdningsaffaldsservice eller den butik,
hvor du købte produktet.

 Hvis du forsøger at gemme en anden station
med det samme forvalgsnummer, udskiftes
den tidligere gemte station.

2

3

7

Tryk på VOL/SET + eller – for at justere
lydstyrken, og tryk på SNOOZE/
BRIGHTNESS/ENTER.

Tryk gentagne gange på AM/FM/
NATURE SOUND for at vælge det
ønskede bånd (AM eller FM).
Tryk på NATURE SOUND/PRESET
(1 til 5), hvor den ønskede station er
gemt.
Tryk på VOL/SET + eller – for at justere
lydstyrken.

Bemærk
 Hvis der ikke er forudindstillet en station
endnu, vises "Non" på displayet. Derefter
vender enheden tilbage til den samme
tilstand, som i trin 1.

Strømkrav

USB-port (DC OUT 5 V 1,5 A)

Naturlyde
Indstillingen er fuldført. Naturlyden lyder på
det indstillede tidspunkt med gradvist
stigende lydstyrke. ("A" (eller "B") blinker på
displayet.)

Sådan standses alarmen
Tryk på ALARM RESET/OFF for at slå
alarmen fra.
Alarmen lyder igen på samme tid næste
ugedag eller næste weekend.

Sådan kan du slumre lidt
længere
Tryk på SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER.

Havbølger, fugle, regn, bæk, under havet

Mål
Ca. 114,5 mm  104 mm  100,5 mm (b/h/d)
inkl. fremspring og knapper

Vægt
Ca. 625 g inklusive CR2032-batteri

Medfølgende tilbehør
AM-rammeantenne (1)
Design og specifikationer kan ændres uden
forudgående varsel.

Lyden slås fra, men slås automatisk til igen
efter ca. 10 minutter.
Hver gang du trykker på SNOOZE/
BRIGHTNESS/ENTER, ændres slumretiden som
følger:

Displayet viser slumretiden i et par sekunder
og vender tilbage til at vise det aktuelle
klokkeslæt. ("A" (eller "B") blinker på displayet.)

Sådan deaktiveres alarmen
Tryk på SET ALARM/ALARM A (eller B).
"A" (eller "B") forsvinder fra displayet.

Sådan ændres en
alarmindstilling
Indstil alarmen igen.

ICF-C1PJ_CED [DA/FI/NO/SV] 4-528-478-21(2)

Aloittaminen

NATURE SOUND/PRESET

Toiminto

Kytke paikalleen
AM-silmukka-antenni
Antennin muoto ja pituus on suunniteltu
AM-signaalien vastaanottamiseen. Älä pura tai
kääri antennia.

1

Nosta muovijalustaa ja kiinnitä
antenni jalustan koloon.

Luonnonäänen valinta

Kellonajan
asettaminen
manuaalisesti
Muuta kellonajan asetusta manuaalisesti
seuraavalla tavalla.

1

Projektorin linssi

Muoviteline

Paina
antennia
jalustaan,
kunnes se
naksahtaa.

Projektoriyksikkö

2

Paina AM/FM/NATURE SOUND
-painiketta tarpeeksi monta kertaa
Nature Soundin valitsemiseksi.

2

Paina haluttua NATURE SOUND/
PRESET -painiketta (1 - 5).

Paina SET TIME/DATE ja pidä se
painettuna yli 2 sekuntia.

Laita AM-antennin liitin laitteen AM
ANTENNA -liittimeen.

3

AM-silmukka-antennin
irrottaminen
Paina antennin liittimen pannan kielekettä,
pidä se painettuna ja irrota AM-silmukka
-antenni.

Paina ALARM RESET/OFF ja SNOOZE/
BRIGHTNESS/ENTER ja pidä painettuna
noin 3 sekunnin ajan.
Aikaformaatti vaihtuu 24 tunnin järjestelmän
("0:00" = keskiyö) ja 12 tunnin järjestelmän
("AM 12:00" = keskiyö).

Kytke virtajohto pistorasiaan.

Linnut
Sade
Puro
Meren alla
Sammuta luonnonääni painamalla ALARM
RESET/OFF.

Huomautus
 Kun muut toiminnot ovat käytössä,
luonnonäänet eivät ole käytettävissä.

Hälytyksen
asettaminen
Kaksitoiminen hälytystoiminto mahdollistaa
kahden hälytysohjelman asettamisen (ALARM
A ja ALARM B).
Hälytysajan voi asettaa kullekin ohjelmalle, ja
hälytysääneksi on valittavissa "RADIO" (radio),
"BUZZ" (summeri) tai "NATURE" (luonnonääni).

Ennen hälytyksen asettamista

Paina SET TIME/DATE kerran päivän ja
kuukauden näyttämiseksi ja paina uudelleen
vuoden näyttämiseksi. Nykyisen ajan näyttöön
palaamiseksi paina SET TIME/DATE kerran
uudelleen; tai muutaman sekunnin kuluttua
kellonäyttö palaa automaattisesti.

Verkkovirtaan
kytkeminen

Meren aallot

Ajan asettamisen jälkeen kuuluu piippaus.

Päivämäärän ja vuoden
näyttämiseksi

FM-lanka-antenni

Kun kesäaika alkaa/päättyy ja
automaattinen kesäaikaan
siirtyminen on poistettu
käytöstä

 Muista asettaa kellonaika. (Katso "Kellonajan
asettaminen manuaalisesti".)
 Radiohälytyksen asettamiseksi tallenna ensin
suosikkiasemasi pikavalinnaksi. (Katso
"Pikavalinta-asemien käyttö".)

1

Hälytyksen asettamisen aikana "A" (tai "B")
vilkkuu näytöllä.

2

"päivä ja kuukausi" (noin 2 sekuntia)  "vuosi"
(noin 2 sekuntia)  "nykyinen CET
(Keski-Euroopan aika)" näkyy näytöllä
vuorotellen.
(Tämä laite on tehtaalla esiasetettu nykyiseen
CET-aikaan, ja kello saa jännitteensä
varmistusparistosta.)

Projektoritoiminnon avulla voit näyttää
kellonajan ja käytössä olevat hälytyskuvakkeet
seinällä tai katossa 0,5 - 4 metrin etäisyydellä.

3

4

Kellon asettaminen
aikaan ensimmäisen
kerran

Ennen kuin alat käyttää tätä laitetta, lue tämä
ohje huolella läpi ja säilytä sitä varmassa
tallessa mahdollista tulevaa käyttöä varten.
Euroopassa asuville asiakkaille
Rekisteröidy nyt ilmaisia päivityksiä varten
osoitteessa:
www.sony-europe.com/myproducts

VAROITUS
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.
Älä asenna laitetta suljettuun tilaan, kuten
ovilla varustettuun kaappiin tai lipastoon.
Älä altista akkuja (akkusarja tai asennetut akut)
pitkäksi aikaa liialliselle kuumuudelle, kuten
auringonpaiste, tuli tai vastaavat.
Koska päävirtapistoketta käytetään laitteen
irrottamiseksi sähköverkosta, kytke laite
helposti käsiksi päästävään pistorasiaan. Jos
havaitse laitteen käytössä jotakin normaalista
poikkeavaa, irrota pääpistoke välittömästi
pistorasiasta.
Vaikka laite kytkettäisiinkin pois päältä, se ei
ole koskaan kokonaan irti sähköverkosta ennen
kuin sen virtajohto irrotetaan pistorasiasta
Laitteen nimikilpi ja tärkeitä turvallisuustietoja
sisältävä tarra sijaitsevat laitekotelon pohjassa.

MUISTUTUS

 Paristo voi räjähtää sitä väärin käsiteltäessä.
Älä lataa, pura tai heitä paristoa tuleen.
 Hävitä käytetty paristo heti ja paikallisten
ympäristölakien ja -määräysten mukaisesti.
Pidä poissa lasten ulottuvilta.

Yleisiä käyttö-ohjeita

LITIUMPARISTOA KOSKEVIA
HUOMAUTUKSIA

Huomautus asiakkaille: Seuraavat
tiedot koskevat ainoastaan laitteita,
jotka on myyty EU-direktiivejä
soveltavissa maissa.



Tämän tuotteen on valmistanut tai
valmistuttanut Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Tuotteen
vaatimustenmukaisuuteen liittyvät kyselyt
Euroopan unionin lainsäädännön mukaan tuee
osoittaa valtuutetulle edustajalle: Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Saksa. Huolto- ja takuuasioissa
pyydetään ottamaan yhteyttä erillisissä
huolto- tai takuuasiakirjoissa oleviin
osoitteisiin.



Tämä tuotteessa, akussa tai
pakkauksessa oleva merkki
kertoo, ettei tuotetta ja akkua saa
hävittää sekajätteen mukana.
Joissakin akuissa tätä symbolia
voidaan käyttää yhdessä
kemikaalitunnuksen kanssa. Elohopean (Hg) tai
lyiiyn (Pb) kemikaalitunnus lisätään, jos akku
sisältää yli 0,0005 % elohopeaa tai 0,004 %
lyijyä. Huolehtimalla tällaisten tuotteiden ja
akkujen asianmukaisesta hävittämisestä estät
mahdollisia ympäristölle ja ihmisten
terveydelle aiheutuvia haitallisia vaikutuksia,
joita epäasianmukainen jätteen käsittely voisi
aiheuttaa. Materiaalien kierrätys säästää myös
luonnonvaroja.
Sellaisten tuotteiden kohdalla, joiden on oltava
jatkuvasti yhteydessä sisäänrakennettuun
akkuun turvallisuus-, suorituskyky- tai tiedon
eheyden takaamisesta johtuvista syistä, akun
saa vaihtaa vain koulutettu huoltohenkilöstö.
Varmistaaksesi akun ja sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden asianmukaisen
kierrätyksen toimita nämä tuotteet niiden
käyttöiän lopussa sähkö- ja elektroniikkaromun
keräyspisteeseen. Kaikkien muiden akkujen
osalta katso akun turvallisen tuotteesta
irrottamisen ohjeet sitä koskevasta luvusta.
Toimita akku asianmukaiseen akku- ja
paristojätteen keräyspisteeseen. Lisätietoja
tämän tuotteen tai akun kierrätyksestä saat
kunnalta, jätehuoltoyritykseltä tai kaupasta,
josta ostit tuotteen tai akun.





Hävitä käytetty paristo nopeasti. Pidä
litiumparisto lasten ulottumattomissa. Jos
joku sattuisi nielaisemaan sen, ota
välittömästi yhteys lääkäriin.
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.
Älä altista paristoa liian suurelle
kuumuudelle, kuten suoralle
auringonpaisteelle, tulelle tai vastaavalle.

Jos laitteesta on kysyttävää tai sen käytössä
syntyy ongelmia, kysy neuvoa lähimmästä
Sonya myyvästä liikkeestä.

Paina TIME ZONE ja pidä se
painettuna yli 2 sekuntia.

1

2
3

Aluenumero "1:00" näkyy näytöllä.

No Power No Problem™ on Sony Corporationin
tavaramerkki.



Sähkö- ja elektroniikkaromun
hävittäminen (koskee Euroopan
unionia ja muita Euroopan maita, joissa
on erilliset keräysjärjestelmät)

1

Lisenssi- ja
tavaramerkkilausunto

Räjähdysvaara, jos paristo asetetaan väärin tai
väärä paristo asetetaan paristotilaan. Vaihda
samantyyppiseen paristoon.

CE-merkintä on rajoitettu käytettäväksi ja se on
voimassa ainoastaan niissä maissa, joissa sillä
on lainvoima, etupäässä ETA-maissa (Euroopan
talousalue).

Sinun tarvitsee vain valita aikavyöhyke, kun
asetat kellonajan ensimmäisen kerran.
Jos asut Keski-Euroopan aikavyöhykkeellä,
sinun ei tarvitse muuttaa alueasetusta.

2

 Käytä laitetta kohdan "Tekniset tiedot"
mukaisilla virtalähteillä.
 Irrota virtajohto vetämällä sen pistokkeesta,
älä johdosta.
 Älä jätä laitetta lähelle lämmönlähdettä,
kuten patteria tai ilmastointikanavaa, tai
paikkaan, jossa se on alttiina suoralle
auringonvalolle, liialliselle pölylle,
mekaaniselle tärinälle tai kolhuille.
 Varmista riittävä ilman kiertäminen lämmön
kertymisen estämiseksi. Älä sijoita laitetta
pinnalle (matto, huopa tms.) tai lähelle
materiaaleja (verho), jotka voivat tukkia
tuuletusreiät.
 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, kuivalla liinalla.
Älä käytä minkääntyyppistä liuotinta, kuten
alkoholi tai bensiini, joka saattaa turmella
sen pintakerroksen.

Paina VOL/SET + tai – halutun tunnin
valitsemiseksi ja paina sitten
SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER.

Projektorin käyttö

Pistorasiaan

VAROITUS

Paina SET ALARM/ALARM A (tai B) yli
2 sekunnin ajan.

Muuta kellon asetusta manuaalisesti, jos olet
peruuttanut automaattisen kesäaikaan
siirtymisen.

Käytä VOL/SET + ja TUNING + -painikkeiden tunnistuspisteitä ja 3 (NATURE SOUND/
PRESET) ja ALARM RESET/OFF -tunnistusmerkkejä ohjeena laitteen käytössä.

Suomi

Äänen tyyppi

Huomautuksia

Voit valita 24 tunnin järjestelmän (oletus) tai
12 tunnin järjestelmän välillä kellonajan
näyttämisessä.

Näyttö

Kuvakkeet

Toista kohta 2 kuukauden, päivän ja
kellonajan asettamiseksi.

 Ellet paina mitään painiketta noin
1 minuuttiin kellonaika asetettaessa,
kellonajan asetustila peruuntuu.
 Järjestelmään on asennettu 100 vuoden
kalenteri (2013 - 2112).

3

Sammuta projektori painamalla
PROJECTION uudelleen.

Projektionäkymän kiertäminen

Aluenumero

Aikavyöhyke

Paina ROTATE PROJECTION toistuvasti.

"0:00"

Länsi-Euroopan aika

"1:00"

Keski-Euroopan aika
(oletus)

Joka kerta kun painat ROTATE PROJECTION,
projektionäkymä kääntyy kuvan  mukaisesti.

"2:00"

Itä-Euroopan aika

Jos asut muussa maassa/muulla
alueella kuin näillä aikavyöhykkeillä
Katso oikean ajan asetus kohdasta "Kellonajan
asettaminen manuaalisesti".

Huomautus
 Kuljetuksen ja ensimmäisen käyttökerran
aikana voi ilmetä kellon virhe. Tässä
tapauksessa katso oikean ajan asetus
kohdasta "Kellonajan asettaminen
manuaalisesti".

Radion kuuntelu

Tämä laite siirtyy automaattisesti kesäaikaan.
"DST" näkyy automaattisesti näytöllä kesäajan
alkaessa ja poistuu näytöltä kesäajan
päättyessä.
Automaattinen kesäaikaan siirtyminen tehdään
GMT:n (Greenwich Mean Time) mukaisesti.

2

 Kesäaikaan siirtyminen ja sen alkamis-/
päättymisaika riippuvat kunkin maan/alueen
olosuhteista ja laeista. Jos ne poikkeavat
halutusta säädöstä, peruuta automaattinen
kesä-/talviaikaan siirtyminen ja aseta kello
manuaalisesti tarpeen mukaan. Asiakkaiden,
joiden asuinmaassa/-alueella kesäaika ei ole
käytössä, tulee peruuttaa automaattinen
kesäaikaan siirtyminen ennen laitteen
käyttöä.

Paina VOL/SET + tai – halutun
hälytystilan valitsemiseksi ("RADIO",
"BUZZ" tai "NATURE") ja paina sitten
SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER.

Näytössä näkyy torkkuaika muutaman
sekunnin ajan, minkä jälkeen kellonaika palaa
siihen. ("A" (tai "B") vilkkuu näytöllä.)

3

Hälytysasetuksen muuttaminen
Aseta hälytys uudelleen.Vihjeitä
 Kun hälytysasetus on tehty, hälytysajan
asetus tulee näkyviin.
 Jos pidät SNOOZE/BRIGHTNESS/
ENTER-painikkeen painettuna yli 2 sekunnin
ajan hälytystä asettaessasi, hälytysasetus
tulee heti valmiiksi.

Huomautuksia
 Jos toinen hälytys kuuluu ensimmäisen
aikana (tai torkkutoiminto on aktiivinen),
toinen hälytys on etusijalla.
 Jos sekä ALARM A- että ALARM B
-hälytykselle on asetettu sama hälytysaika,
ALARM A -hälytyksellä on etusija.
 Jos mitään toimintoa ei tehdä hälytyksen
soidessa, hälytys loppuu noin 60 minuutin
jälkeen.
 Kun automaattinen kesäaikaan siirtyminen
on käytössä, hälytys soi seuraavasti:
– Jos hälytyksen kellonaika jää väliin
kesäajan alkamisen vuoksi, hälytys soi
silloin, kun kesäaika astuu voimaan.
– Jos hälytyksen kellonaika on sellainen,
että se on kahdesti kesäajan loppumisen
vuoksi, hälytys soi kahdesti.

Hälytystä sähkökatkoksen aikana
koskevia huomautuksia
Sähkökatkoksen sattuessa hälytystoiminnot
toimivat, kunnes paristo on tyhjentynyt
kokonaan. Se voi kuitenkin vaikuttaa tiettyihin
toimintoihin seuraavasti:
 Näyttö katoaa.
 Jos hälytysääneksi on asetettu "RADIO" tai
"NATURE", summeri soi.
 Jos virrankatkos sattuu hälytyksen aikana,
summeri soi.
 Jos ALARM RESET/OFF -painiketta ei
paineta, hälytys jatkuu seuraavan 5 minuutin
ajan.
 Jos näytössä näkyy "", hälytystä ei kuulu
sähkökatkoksen aikana. Vaihda paristo, jos
"" tulee näkyviin.
 Torkkutoiminto ei toimi.
 Sähkökatkon aikana hälytys kuuluu vain
kerran asetettuna aikana.

6

Näytölle ilmestyy "SLEEP".
Joka kerta kun painat SLEEP-painiketta,
muuttuu uniajastimen aika (minuuteissa)
näytöllä seuraavasti:

Paina VOL/SET + tai – (tai NATURE
SOUND/PRESET (1 - 5)) halutun
aseman pikavalintanumeron
valitsemiseksi ja paina sitten
SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER.

Voit esivirittää pikavalintoihin 5 asemaa FM- ja
5 asemaa AM-aaltoalueella.

8

Paina VOL/SET + tai
– äänenvoimakkuuden säätämiseksi ja
paina sitten SNOOZE/BRIGHTNESS/
ENTER.

"Aut  OFF" näkyy näytöllä.

Automaattisen talvi-/kesäajan
säädön aktivoiminen uudelleen

 Luonnonäänihälytyksen
asettaminen

Paina DST ja pidä se painettuna yli
2 sekuntia.



6

Paina VOL/SET + tai – (tai NATURE
SOUND/PRESET (1 - 5)) halutun
luonnonäänen valitsemiseksi ja paina
sitten SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER.

7

Paina VOL/SET + tai
– äänenvoimakkuuden säätämiseksi ja
paina sitten SNOOZE/BRIGHTNESS/
ENTER.

"Aut  On" näkyy näytöllä.

Taajuus näkyy näytöllä muutaman sekunnin
ajan, minkä jälkeen näyttö palaa kellonajan
näyttöön.
Pikavalinta-aseman vaihtamiseksi viritä
haluttu asema ja paina NATURE SOUND/
PSET -painiketta (1 - 5), kunnes kuulet
piippauksen.

Huomautus

Käyttöjännite

Euroopassa asuville asiakkaille
 Kello on esiasetettu tehtaalla, ja sen muisti
saa virran valmiiksi asennetusta Sonyn
CR2032-paristosta. Jos näytöllä vilkkuu
"0:00", kun laite kytketään verkkovirtaan
ensimmäisen kerran, paristo saattaa olla
tyhjentynyt. Ota tässä tapauksessa yhteyttä
Sonyn jälleenmyyjään. Esiasennettu
CR2032-paristo on osa tuotetta, ja se kuuluu
takuun piiriin. Sinun on näytettävä
"Euroopassa asuville asiakkaille" (tässä
ohjeessa) Sonyn jälleenmyyjälle tämän
tuotteen takuun validoimiseksi.

9 kHz

N. 4,0 cm halk., 8 Ω
Antoteho: 700 mW (10 % harmonisella säröllä)

230 V AC, 50 Hz
Kellon varmistus: 3 V DC, yksi CR2032-paristo

USB-virtalähtö
USB-portti (DC OUT 5 V 1,5 A)

Luonnonäänet
Meren aallot, linnut, sade, puro, meren alla

Mitat
N. 114,5 mm  104 mm  100,5 mm (l/k/s)
mukaan lukien ulkonevat osat ja säätimet

Paino
N. 625 g sisältäen CR2032-pariston

Varmistuspariston
vaihtaminen
1

Toimitetut lisävarusteet
AM-silmukka-antenni (1)

Pidä virtapistoke kytkettynä
pistorasiaan ja avaa sitten laitteen
pohjassa oleva paristotila.

Ulkonäköä ja teknisiä yksityiskohtia voidaan
muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

 Löysää ruuvi
kokonaan.

 Paina kielekettä
ja vedä kansi
ylös.

2

Ota vanha paristo pois työntämällä se
ulos.

3

Laita uusi paristo paristotilaan niin,
että -puoli osoittaa ylös.

CR2032

5

Paina AM/FM/NATURE SOUND , että
"" poistuu näytöltä.

Vihje
 Kun painat SLEEP uniajastimen ollessa
aktivoituna, jäljellä oleva aika näkyy näytöllä.

Huomautus
 Kun hälytys on asetettu soimaan
uniajastimen keston aikana, uniajastin
poistuu käytöstä automaattisesti hälytyksen
soidessa.

Huomautuksia
 Kun vaihdat pariston, älä irrota virtapistoketta
pistorasiasta. Muuten kellonaika ja
päivämäärä, hälytys ja asemien pikavalinnat
katoavat muistista.
 Jos kellonaika poistuu muistista vaihtaessasi
paristoa, aseta kello uudelleen. (Katso
"Kellonajan asettaminen manuaalisesti".)
 Jos yksikkö jätetään irtikytkettynä
virtalähteestä pitkäksi aikaa, irrota paristo
välttääksesi vuotamisesta tai korroosiosta
aiheutuvat vauriot.

Vianetsintä
Näytön
kirkkausasetus

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

Valittavissa on kolme kirkkausasetusta.

Kello vilkkuu "0:00" tai "AM 12:00"
sähkökatkon jälkeen.

Vihje
 Voit asettaa myös näytön kirkkauden pois
käytöstä painamalla pitkään SNOOZE/
BRIGHTNESS/ENTER.

 Paristo on tyhjentynyt. Ota vanha paristo
pois ja laita uusi sen tilalle.

Epätyydyttävä vastaanotto
 Avaa FM-lanka-antenni täyteen pituuteensa
vastaanoton herkkyyden parantamiseksi.
 Kytke toimitettu AM-silmukka-antenni
laitteeseen. Käännä antennia
vaakasuunnassa niin, että vastaanotto on
mahdollisimman hyvä.
 Älä sijoita AM-silmukka-antennia lähelle tätä
laitetta tai muuta AV-laitetta, koska tuloksena
voi tällöin olla kohinaa.
 Älä aseta digitaalisoittimia ja kännykkää
AM- tai FM-antennien läheisyyteen, koska
tämä saattaa häiritä vastaanottoa.

Hälytys ei soi esiasetettuna
hälytysaikana.
 Tarkista, että "A" tai "B" näkyy näytöllä.

Älypuhelimen
lataaminen

Radio- tai luonnonäänihälytys on
asetettu, mutta ääntä ei kuulu
esiasetettuna hälytysaikana.

Voit ladata älypuhelimen liittämällä sen
laitteeseen USB-kaapelilla (ei sisälly
toimitukseen).
Älypuhelin

Asetus on valmis. Radio kytkeytyy
toimintaan asetettuun aikaan, ja sen
äänenvoimakkuus suurenee asteittain. ("A"
(tai "B") vilkkuu näytöllä.

Paina DST ja pidä se painettuna yli
2 sekuntia.

531 kHz – 1 602 kHz

Kun paristo on tyhjentynyt, näytölle ilmestyy
"" -ilmaisin.
Jos virrankatkos sattuu silloin kun
varmistusparisto on tyhjentynyt,
kellonajanasetus- ja hälytystoiminnot saattavat
poistua muistista.

Sekä uniajastimen että
hälytyksen käyttö

Esimerkki: Seuraava näyttö tulee esiin, jos
tallennat taajuuden FM 105,7 MHz
pikavalintapaikalle 3 FM-aaltoalueelta.

Automaattinen talvi-/kesäaikaan
siirtyminen voidaan peruuttaa.

AM

Kaiutin

Laita paristotilan kansi paikalleen ja
kiristä ruuvi.

 Kun hälytys soi tai torkkutoiminto on
käytössä, näytön kirkkautta ei voi muuttaa.
 Vaikka kirkkaus olisi asetettu pois käytöstä,
näytössä on himmeä valo hälytyksen
soidessa.

Pikavalinta-asemien käyttö

87,5 MHz – 108 MHz 0,05 MHz

Milloin paristo tulee
vaihtaa?

4

Huomautuksia

Jos mitään asemaa ei ole vielä tallennettu
pikavalinnaksi
Esivalintanumero ja "Non" näkyvät
vuorotellen näytöllä. Tässä tapauksessa
summeri soi asetettuun aikaan.

Viritysaskel

FM

FM: 128 kHz
AM: 45 kHz

Paina ALARM RESET/OFF.

Joka kerta kun painat SNOOZE/BRIGHTNESS/
ENTER, näytön kirkkaus muuttuu seuraavasti:

7

Aaltoalue Taajuus

Välitaajuus

Radion tai luonnonäänten
sammuttaminen ennen ennalta
määritettyä aikaa

Aseta hälytys ja aseta sitten uniajastin.

Paina VOL/SET + tai – valitaksesi
AM- tai FM-aaltoalueen ja paina sitten
SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER.

Taajuusalue

Radion tai luonnonäänten toisto jatkuu
asettamasi ajan ja sammuu sitten.
Uniajastimen peruuttamiseksi paina SLEEP niin
monta kertaa, että uniajastimen asetukseksi
tulee "OFF".

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

Automaattisen talvi-/
kesäajan säädön
peruuttaminen

Tässä laitteessa on CR2032-paristo
varavirtalähteenä pitämässä kellon ja
hälytyksen toiminnassa sähkökatkon aikana.
(No Power No Problem -järjestelmä)

Paina SLEEP radion tai luonnonäänten
toiston aikana.

Huomautus

Paina haluttua NATURE SOUND/
PRESET -painiketta (1 - 5), kunnes
kuulet piippauksen.

Vaihda 24 tunnin järjestelmän (oletus) ja
12 tunnin järjestelmän välillä.

Voit nukahtaa radiota tai luonnonääniä
kuunnellessasi käyttämällä uniajastinta, joka
sammuttaa radion tai luonnonäänet
automaattisesti ennalta määritetyn keston
jälkeen.

Paina SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER.

Sammuta radio painamalla ALARM RESET/
OFF.

2

Kellonajan näyttö

Paristosta
varavirtalähteenä

Uniajastimen asetus

Kun valitaan "BUZZ"
Asetus on valmis. Summeri soi asetettuun
aikaan, ja sen äänenvoimakkuus suurenee
asteittain. ("A" (tai "B") vilkkuu näytöllä.)

 Radiohälytyksen asettaminen

Säädä äänenvoimakkuus painamalla
VOL/SET + tai –.

Viritä asema, jonka haluat tallentaa
pikavalinnaksi.

Tekniset tiedot

"A" (tai "B") poistuu näytöltä.

Voit nukahtaa radiota tai luonnonääniä
kuunnellessasi ja herätä hälytykseen ennalta
määritettynä aikana.

Paina TUNING + tai – halutun aseman
virittämiseksi.

1

Yleisiä tietoja

Paina SET ALARM/ALARM A (tai B).

Kun valitaan "RADIO"
Siirry kohtaan " Radiohälytyksen
asettaminen".

Kun valitaan "NATURE"
Siirry kohtaan " Luonnonäänihälytyksen
asettaminen".

Paina AM/FM/NATURE SOUND
tarpeeksi monta kertaa halutun
aaltoalueen valitsemiseksi (AM tai
FM).

Jos painat pitkään TUNING + tai –, haku
alkaa. Haku pysähtyy, kun asema löytyy, ja
jatkuu uudelleen muutaman sekunnin
kuluttua. Haun lopettamiseksi paina
TUNING + tai – (tai SNOOZE/BRIGHTNESS/
ENTER).

Aluenumero 0:
 Kesäaika käynnistyy kello 1.00 maaliskuun
viimeisenä sunnuntaina.
 Normaali aika käynnistyy kello: 2.00 lokakuun
viimeisenä sunnuntaina.

Huomautus

5

 Älä tuijota suoraan linssiin.
 Projektoritoimintoa ei voi käyttää, ellei
kellonaikaa ole asetettu.
 Joillakin seinä- tai kattopinnoilla projektio ei
välttämättä näy oikein.
 Projektoriyksikköä voi kääntää 90° eteen- tai
taaksepäin yläasennosta, ja se naksahtaa,
kun se palautetaan ylöspäin osoittavaan
asentoon.
 Jos projektiyksikköä käännetään sen
liikerajojen yli, se voi vaurioitua.
 Projektori sammuu automaattisesti 16 tunnin
jälkeen.

1

Aluenumero 2:
 Kesäaika käynnistyy kello 3.00 maaliskuun
viimeisenä sunnuntaina.
 Normaali aika käynnistyy kello 4.00 lokakuun
viimeisenä sunnuntaina.

Ääni kytkeytyy päältä automaattisesti, mutta
kuuluu uudelleen noin 10 minuutin päästä.
Joka kerta kun painat SNOOZE/BRIGHTNESS/
ENTER, torkkuaika muuttuu seuraavasti:

Huomautuksia

Automaattisesti talvi-/
kesäaikaan siirtymisestä

Aluenumero 1:
 Kesäaika käynnistyy kello 2.00 maaliskuun
viimeisenä sunnuntaina.
 Normaali aika käynnistyy kello 3.00 lokakuun
viimeisenä sunnuntaina.

Paina VOL/SET + tai – halutun
hälytysjakson valitsemiseksi
("WEEKDAY" (arkipäivä), "WEEKEND"
(viikonloppu) tai joka päivä*) ja paina
sitten SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER.
* Joka päivän tapauksessa sekä
"WEEKDAY" että "WEEKEND" näkyvät
näytöllä.

Paina PROJECTION.

Paina VOL/SET + tai – tarpeeksi monta
kertaa numeron valitsemiseksi
seuraavasti:

Paina SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER
asettamiseksi.

Paina VOL/SET + tai – halutun
minuutin valitsemiseksi ja paina sitten
SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER.

Käännä projektoriyksikköä niin, että
projektorin linssi osoittaa haluttuun
suuntaan.
Käännä FOCUS tarkennuksen
säätämiseksi.

Paina SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER.

Hälytyksen passivointi

Paina VOL/SET + tai – tarpeeksi monta
kertaa vuoden valitsemiseksi ja paina
sitten SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER.

Formaatin muuttamiseksi



1

Vuosilukemat alkavat vilkkua näytössä.

2

Virtajohto

Tässä laitteessa on 5 erilaista luonnonääntä:
meren aallot, linnut, sade, puro ja meren alla.

Lyhyen torkkuajan asettaminen

 Tarkista hälytyksen voimakkuusasetus

Kun kesäaika alkaa, kello ei siirry
kesäaikaan automaattisesti.
 Varmista, että kellon asetukset on asetettu
oikein.
 Kun "Aut  On" näkyy näytöllä, kun olet
painanut DST yli 2 sekunnin ajan,
automaattisen kesäaikaan siirtymisen
toiminto aktivoituu.

Älypuhelimen kanssa
toimitettu USB-kaapeli

Huomautuksia
 Tämän laitteen kykyä ladata kaikkia
USB-liitännän kautta ladattavia laitteita ei
taata.
 Tämä laite ei tue yli 5 V/1,5 A:n virransyöttöä.
 Tarkista älypuhelimen lataustila.
 Jos varoitusääni kuuluu, irrota älypuhelin
laitteesta.
 Radion vastaanoton herkkyys voi heikentyä
ladattaessa älypuhelinta USB-liitännän
kautta.

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

Pikavalinta-aseman virittäminen

1

Paina AM/FM/NATURE SOUND
tarpeeksi monta kertaa halutun
aaltoalueen valitsemiseksi (AM tai
FM).

2

Paina NATURE SOUND/PRESET
-painiketta (1 - 5), jolle haluttu asema
tallennetaan.

3

Säädä äänenvoimakkuus painamalla
VOL/SET + tai –.

Huomautus
 Jos mitään asemaa ei ole vielä tallennettu
pikavalinnaksi, näytöllä näkyy "Non". Tämän
jälkeen laite palaa samaan tilaan kuin
vaiheessa 1.

Asetus on valmis. Luonnonääni soi
asetettuun aikaan, ja sen äänenvoimakkuus
suurenee asteittain. ("A" (tai "B") vilkkuu
näytöllä.)

Hälytyksen sammuttaminen
Paina ALARM RESET/OFF hälytyksen
sammuttamiseksi.
Hälytys soi uudelleen samaan aikaan
seuraavana arkipäivänä tai seuraavana
viikonloppuna.
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Komme i gang

NATURE SOUND/PRESET

Bruk

Koble til
AM-sløyfeantennen
Formen og lengden på antennen er utformet
for å motta AM-signaler. Antennen må ikke
demonteres eller rulles sammen.

1

Sett opp plaststativet, og sett
antennen ned i sporet på stativet.

Stille klokken manuelt
Hvis du vil stille klokken manuelt, følger du
fremgangsmåten nedenfor.

1

Trykk
antennen
ned i stativet
til den klikker
på plass.

Projektorenhet

2

Sett inn AM-antennekontakten i AM
ANTENNA-kontakten på enheten.

Trykk og hold på SET TIME/DATE i mer
enn 2 sekunder.

2

Trykk på VOL/SET + or – gjentatte
ganger for å stille inn årstallet, og
trykk deretter på SNOOZE/
BRIGHTNESS/ENTER.

3

Gjenta trinn 2 for å stille måned, dato
og klokkeslett.

Trykk og hold nede fliken på antennekontakten,
og koble fra AM-sløyfeantennen.

Sett støpselet på strømledningen inn i en
stikkontakt.

Strømledning



Etter tur vises «day and month» (ca. 2 sekunder)
 «year» (ca. 2 sekunder)  «current CET
(Central European Time)» på skjermen.
(Denne enheten er forhåndsinnstilt til
sentraleuropeisk tid (CET), dvs. norsk tid, på
fabrikken, og drives av sikkerhetsbatteriet.)

Trykk og hold på ALARM RESET/OFF og
SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER i omtrent
3 sekunder.
Klokkeformatet veksler mellom
24-timerssystem («0:00» = midnatt) og
12-timerssystem («AM 12:00» = midnatt).

For kunder i Europa:
Registrer deg nå for gratis oppdateringer
på: www.sony-europe.com/myproducts

ADVARSEL
For å redusere brannfaren må
ventilasjonsåpningene på apparatet ikke
dekkes til med aviser, duker, gardiner eller
lignende. Unngå også å plassere stearinlys på
apparatet.
For å redusere faren for brann eller elektrisk
støt må apparatet ikke utsettes for drypp eller
sprut. Unngå også å plassere gjenstander fylt
med væske, for eksempel vaser, på apparatet.
Apparatet på ikke installeres på et innelukket
sted, for eksempel en bokhylle eller et
innebygd skap.
Ikke utsett batteriene eller apparatet med
batterier i for ekstrem varme, for eksempel
direkte sollys, åpen ild eller lignende.
Siden hovedkontakten brukes til å koble
enheten fra strømnettet, bør den kobles til en
lett tilgjengelig stikkontakt. Hvis du oppdager
at enheten fungerer unormalt på noen måte,
må du umiddelbart trekke ut støpselet fra
stikkontakten.
Enheten er ikke koblet fra strømkilden
(strømnettet) så lenge støpselet sitter i
stikkontakten, selv om enheten er slått av.
Navneplaten og viktig sikkerhetsinformasjon er
å finne på undersiden av apparatet.

FORSIKTIG
Fare for eksplosjon hvis bytte av batteri ikke
utføres riktig. Bytt bare med batterier av
samme type.

Merknad til kundene: Følgende
informasjon gjelder bare utstyr som er
solgt i land som er underlagt EUs
direktiver.
Dette produktet er produsert på vegne av Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. Spørsmål om hvordan
produktet oppfyller EUs regelverk, kan stilles til
vår autoriserte representant, Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Tyskland. For alle andre service- eller
garantispørsmål, se adressene i de separate
service- eller garantidokumentene som følger
med produktet.

CE-merkingen er begrenset til å gjelde bare i
de land der den håndheves juridisk, det vil i all
hovedsak si EU og EØS-landene.

Avhending av gamle batterier og
elektrisk og elektronisk utstyr (gjelder i
EU og andre land med egne
innsamlingssystemer)
Dette symbolet på produktet,
batteriet eller emballasjen viser at
produktet og batteriet ikke skal
håndteres som
husholdningsavfall. På enkelte
batterier kan dette symbolet
brukes sammen med et kjemisk symbol. De
kjemiske symbolene for kvikksølv (Hg) eller bly
(Pb) legges til hvis batteriet inneholder mer
enn 0,0005 % kvikksølv eller 0,004 % bly. Ved å
sikre at disse produktene og batteriene
avhendes på riktig måte, bidrar du til hindre
potensielt negative konsekvenser for miljø og
helse som ellers kunne vært forårsaket av
uriktig håndtering. Resirkulering av materialene
vil bidra til å bevare naturens ressurser.
I produkter som av sikkerhetsgrunner, for å gi
bedre ytelse eller for å sikre dataintegritet
krever permanent forbindelse med et innebygd
batteri, må dette batteriet bare byttes av
kvalifisert servicepersonell. For å sikre at
batteriet og det elektriske eller elektroniske
utstyret håndteres på riktig måte, må alle disse
produktene leveres inn til et godkjent
innsamlingspunkt for resirkulering av elektrisk
og elektronisk utstyr. For alle andre batterier
henviser vi til avsnittet om riktig fjerning av
batteriet. Lever inn batteriet på et godkjent
innsamlingspunkt for resirkulering av gamle
batterier. Hvis du vil ha mer informasjon om
resirkulering av dette produktet eller batteriet,
kan du kontakte de lokale myndighetene,
selskapet som håndterer avfall der du bor, eller
butikken der du kjøpte produktet eller batteriet.

Når sommertiden begynner/
slutter mens den automatiske
justeringen for sommertid er
slått av

Bekkebrus
Undervannslyder
Når du vil slå av naturlyden, trykker du på
ALARM RESET/OFF.

Merk
 Naturlyder er ikke tilgjengelige når andre
funksjoner er i bruk.

Stille inn vekking
Med den doble vekkefunksjonen kan du stille inn
to vekkeprogrammer (ALARM A og ALARM B).
Du kan stille inn vekketidspunkt for hvert
program, og du kan velge mellom «RADIO»
(radio), «BUZZ» (summesignal) og «NATURE»
(naturlyd) som vekkelyd.

Før du stiller inn vekking
 Kontroller at klokken er riktig stilt (se «Stille
klokken manuelt»).
 Hvis du vil bruke radiovekking, må du først
stille inn og lagre den radiokanalen du vil
bruke (se «Stille inn radiokanaler»).
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ADVARSEL
 Batteriet kan eksplodere hvis det håndteres
på feil måte. Må ikke lades opp, tas fra
hverandre eller brennes.
 Kast brukte batterier umiddelbart og i
samsvar med lokale lover og forskrifter.
Oppbevares utilgjengelig for barn.

Merknad om lisenser og
varemerker
No Power No Problem™ er et varemerke som
tilhører Sony Corporation.

Forholdsregler
 Bruk enheten med de strømkildene som er
angitt under «Spesifikasjoner».
 Når du skal trekke ut støpselet av
stikkontakten, må du alltid dra i selve
støpselet, ikke i ledningen.
 Ikke la enheten stå på et sted nær en
varmekilde, for eksempel en radiator, ovn
eller varmeventil, eller på et sted med direkte
sollys, store mengder støv, mekanisk
vibrasjon eller støt.
 Gi rom for tilstrekkelig luftsirkulasjon for å
hindre innvendig varmeoppbygging. Ikke
plasser enheten på en overflate (f.eks, et
teppe eller en duk) eller nær materialer (f.
eks. gardiner) som kan dekke over
ventilasjonsåpningene.
 Hvis noen fast gjenstand eller væske skulle
falle ned i enheten, må du trekke ut støpselet
og få enheten undersøkt av kvalifisert
personell før du bruker den igjen.
 Bruk en tørr, myk klut til å rengjøre
kabinettet. Ikke bruk noen form for
løsemidler, som for eksempel alkohol eller
bensin, da dette kan skade overflaten.

MERKNADER OM
LITIUMBATTERIET
 Kast brukte batterier umiddelbart. Oppbevar
litiumbatteriet utenfor rekkevidde for barn.
Hvis batteriet svelges, må lege kontaktes
umiddelbart.
 Tørk av batteriet med en tørr klut for å sikre
god kontakt.
 Pass på at du setter inn batteriet med polene
i riktig retning.
 Ikke hold batteriet med metallpinsett. Det
kan føre til kortslutning.
 Ikke utsett batteriet for sterk varme, for
eksempel direkte sollys, åpen ild eller
lignende.
Hvis du har spørsmål om eller problemer
med enheten, ber vi deg ta kontakt med
nærmeste Sony-forhandler.

Trykk og hold på TIME ZONE i mer
enn 2 sekunder.
Områdenummer «1:00» vises på skjermen.

2

Mens du stiller inn vekkefunksjonen, blinker
«A» (eller «B») på skjermen.

2

Trykk på VOL/SET + eller – for å stille
inn timen, og trykk deretter på
SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER.

Drei projektorenheten til
projektorlinsen peker i ønsket retning.

2
3

Trykk på PROJECTION.

"0:00"

Vesteuropeisk tid

"1:00"

Sentraleuropeisk tid
(standard)

"2:00"

Østeuropeisk tid

Trykk på SNOOZE/BRIGHTNESS/
ENTER for å stille inn.

Hvis du bor i et land/område som er
utenfor disse tidssonene
Se «Stille klokken manuelt» for å finne ut
hvordan du stiller klokken.

Merk
 Under forsendelse og første gangs bruk kan
det oppstå feilinnstillinger av klokken. Hvis
dette skulle skje, kan du se «Stille klokken
manuelt» for å finne ut hvordan du stiller
klokken riktig.

Om automatisk justering
for sommertid
Denne enheten justerer automatisk for
sommertid. «DST» (Daylight Saving Time) vises
automatisk på skjermen når klokken går over til
sommertid, og blir borte igjen når den går
tilbake til standardtid.
Den automatiske justeringen for sommertid er
basert på GMT (Greenwich Mean Time).
Områdenummer 0:
 Sommertid begynner klokken 01.00 den siste
søndagen i mars.
 Standardtid begynner klokken 02.00 den
siste søndagen i oktober.
Områdenummer 1:
 Sommertid begynner klokken 02.00 den siste
søndagen i mars.
 Standardtid begynner klokken 03.00 den
siste søndagen i oktober.
Områdenummer 2:
 Sommertid begynner klokken 03.00 den siste
søndagen i mars.
 Standardtid begynner klokken 04.00 den
siste søndagen i oktober.

Merk
 Implementeringen av sommertid samt
begynnelses- og sluttdato er underlagt
betingelser og lover i de enkelte land/
regioner. Hvis dette skulle være i veien for
ønsket justering, kan du slå av den
automatiske justeringen for sommertid og
stille klokken manuelt etter behov. Kunder
som bor i land/regioner som ikke bruker
sommertid, bør slå av den automatiske
justeringen for sommertid før de tar enheten
i bruk.

Trykk på VOL/SET + eller – for å stille
inn minuttene, og trykk deretter på
SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER.
Trykk på VOL/SET + eller – for å velge
ønsket vekkeperiode («WEEKDAY»
(ukedager), «WEEKEND» (helg) eller
hver dag*), og trykk på SNOOZE/
BRIGHTNESS/ENTER.
* Hvis du velger hver dag, vises både
«WEEKDAY» og «WEEKEND» på
skjermen.

Drei på FOCUS for å justere fokus.
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Merknader

Trykk på VOL/SET + eller – for å velge
ønsket vekkemodus («RADIO», «BUZZ»
eller «NATURE»), og trykk på SNOOZE/
BRIGHTNESS/ENTER.

Hvis du velger «RADIO»
Gå videre til « Stille inn radiovekking».
Hvis du velger «BUZZ»
Innstillingen er ferdig. Signalet vil høres på
det angitte tidspunktet med gradvis økende
volum («A» (eller «B») blinker på skjermen).
Hvis du velger «NATURE»
Gå videre til « Stille inn naturlydvekking».
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Trykk på VOL/SET + eller – for å velge
AM- eller FM-båndet, og trykk på
SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER.

Hvis du trykker og holder på TUNING + or –,
begynner søket. Søket stopper opp når det
finner en kanal, og starter igjen etter noen
få sekunder. Hvis du vil avslutte søket helt,
trykker du på TUNING + eller – (eller
SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER).

Trykk på VOL/SET + or – for å justere
volumet.

7

 Når du trykker på SLEEP mens
sovnefunksjonen er aktivert, vises den
gjenværende tiden på skjermen.

Stille lysstyrken på
skjermen
Det er mulig å velge mellom tre lysstyrkenivåer.

Trykk på SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER.
Hver gang du trykker på SNOOZE/
BRIGHTNESS/ENTER, endres lysstyrken på
skjermen slik:

Trykk på VOL/SET + eller – (eller
NATURE SOUND/PRESET (1 til 5)) for å
velge kanalnummeret for kanalen du
vil bruke, og trykk på SNOOZE/
BRIGHTNESS/ENTER.

Trykk på VOL/SET + eller – for å
justere volumet, og trykk deretter på
SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER.

Automatisk justering for sommertid kan
slås av.

Trykk og hold på DST i mer enn
2 sekunder.
«Aut  OFF» vises på skjermen.

Innstillingen er ferdig. Radioen vil slå seg på
på det angitte tidspunktet med gradvis
økende volum («A» (eller «B») blinker på
skjermen).

Slå på igjen automatisk justering
for sommertid


 Stille inn naturlydvekking
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Trykk på VOL/SET + eller – (eller
NATURE SOUND/PRESET (1 til 5)) for å
velge nummeret for naturlyden du vil
bruke, og trykk på SNOOZE/
BRIGHTNESS/ENTER.

Skjermen viser frekvensen i noen sekunder,
og går deretter tilbake til å vise klokken.
Hvis du vil endre en kanalinnstilling, søker
du deg frem til den nye kanalen og trykker
og holder på NATURE SOUND/PRESET
-nummeret (1 til 5) til du hører et pipesignal.

3

 Hvis det ikke er stilt inn noen kanaler ennå,
vises «Non» på skjermen. Enheten går da
tilbake til samme tilstand som i trinn 1.

Ta ut det gamle batteriet ved å skyve
det mot siden og plukke det opp med
fingrene.
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Sett inn et nytt batteri i batterirommet
med -siden opp.

4

Sett tilbake dekselet på
batterirommet, og stram til skruen.

5

Trykk på AM/FM/NATURE SOUND for
å fjerne «» fra skjermen.

Merknader
 Når du bytter batteri, må du ikke trekke ut
støpselet fra stikkontakten. Ellers vil
gjeldende dato og klokkeslett,
vekketidspunkt og lagrede radiokanaler bli
slettet.
 Hvis gjeldende dato og klokkeslett blir slettet
mens du bytter batteri, må du stille klokken
på nytt (se «Stille klokken manuelt»).
 Hvis enheten skal stå ubrukt uten
strømtilførsel over lang tid, må du ta ut
batteriet for å unngå skader som skyldes
lekkasje eller korrosjon.

Tips
 Du kan også slå lyset på skjermen helt av ved
å trykke på SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER.

Lade en smarttelefon
Du kan lade en smarttelefon ved å koble den til
enheten med en USB-kabel (følger ikke med).

Hvis eventuelle problemer vedvarer etter at du
har gått gjennom kontrollisten nedenfor, ber vi
deg ta kontakt med nærmeste Sony-forhandler.

Klokken blinker «0:00» eller
«AM 12:00» etter et strømbrudd.
 Batteriet er tomt. Ta ut det gamle batteriet,
og sett inn et nytt.

Dårlig radiomottak
 Strekk FM-kabelantennen helt ut for å få inn
radiosignalene bedre.
 Koble den medfølgende AM-sløyfeantennen
til enheten. Drei antennen vannrett for
optimalt mottak.
 Ikke plasser AM-sløyfeantennen nær
enheten eller annet AV-utstyr. Det kan føre til
støy.
 Hold digitale musikkspillere eller
mobiltelefoner på avstand fra
AM-sløyfeantennen og FM-antennen. De
kan forstyrre radiosignalene.

Vekking med radio eller naturlyd er
aktivert, men det høres ikke noe lyd på
det angitte vekketidspunktet.
USB-kabel som følger
med smarttelefonen

Merknader
 Det garanteres på ingen måte for at denne
enheten kan brukes til å lade alle produkter
som kan lades via USB.
 Denne enheten støtter ikke kraftmating på
mer enn 5 V / 1,5 A.
 Kontroller ladestatusen på smarttelefonen.
 Hvis det høres et advarselssignal. må du
koble smarttelefonen fra enheten.
 Mottaksfølsomheten for radioen kan bli
dårligere når du lader en smarttelefon via
USB.

 Kontroller voluminnstillingen for
vekkefunksjonen.

Når sommertiden begynner, går ikke
klokken over til sommertid automatisk.
 Kontroller at klokken er riktig stilt.
 Når «Aut  On» vises på skjermen etter at
du har trykt og holdt på DST i mer enn
2 sekunder, blir automatisk justering for
sommertid aktivert.

Spesifikasjoner
Klokkevisning
Bytt mellom 24-timers- (standard) og
12-timerssystem.

Frekvensområde
Bånd

Frekvens

Kanaltrinn

FM

87,5 – 108 MHz

0,05 MHz

AM

531 – 1.602 kHz

9 kHz

Mellomfrekvens

Ca. 4,0 cm diameter, 8 Ω
Utgangseffekt: 700 mW (med 10 % harmonisk
forvrengning)
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Trykk på VOL/SET + eller – for å
justere volumet, og trykk deretter på
SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER.

Strømkilde
230 V AC, 50 Hz
Reservestrømkilde for klokke: 3 V DC, ett
CR2032-batteri

USB-utgangseffekt
USB-port (DC OUT 5 V 1,5 A)

Trykk på NATURE SOUND/PRESET
-nummeret (1 til 5) som den ønskede
kanalen er lagret med.

Merk

2

Høyttaler

Trykk på AM/FM/NATURE SOUND
gjentatte ganger for å velge ønsket
bånd (AM eller FM).

Trykk på VOL/SET + or – for å justere
volumet.

og dra opp
dekselet.

FM: 128 kHz
AM: 45 kHz

Merk

2

 Trykk på fliken,

Feilsøking

Hvis ingen kanaler er innstilt ennå
Kanalnummeret og «Non» vises på
skjermen annenhver gang, og
summesignalet vil høres på det angitte
tidspunktet.

Eksempel: Følgende skjerm vises når du
stiller inn en kanal på FM 105,7 MHz på
kanalnummer 3 for FM.

1

helt.

 Kontroller at «A» eller «B» vises på skjermen.
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Høre på en lagret kanal

 Løsne skruen

Vekkelyden høres ikke på det angitte
vekketidspunktet.

Trykk og hold på det ønskede NATURE
SOUND/PRESET-nummeret (1 til 5) til
du hører et pipesignal.

 Hvis du prøver å lagre en annen kanal med
samme kanalnummer, vil den tidligere
lagrede kanalen bli byttet ut.

La støpselet stå i stikkontakten, og
åpne deretter batterirommet på
undersiden av enheten.

CR2032

Smarttelefon

Søk deg frem til kanalen du vil stille
inn.

«Aut  On» vises på skjermen.

1

Tips

Du kan stille inn 5 radiokanaler for FM og 5 for
AM.

Trykk og hold på DST i mer enn
2 sekunder.

Bytte reservebatteriet

Trykk på ALARM RESET/OFF.

Stille inn radiokanaler

Slå av automatisk justering
for sommertid

 Klokken er forhåndsstilt på fabrikken, og
minnet drives av det forhåndsinstallerte Sony
CR2032-batteriet. Hvis «0:00» blinker på
skjermen når enheten kobles til strømnettet
for første gang, kan batteriet ha gått tomt. Ta
i så fall kontakt med en Sony-forhandler. Det
forhåndsinstallerte CR2032-batteriet anses
som en del av produktet og dekkes av
garantien. Du må fremvise «Merknad for
kunder i Europa» (i denne veiledningen) til
Sony-forhandleren for å validere garantien
for dette produktet.

Slå av radioen eller naturlyden
før det angitte tidspunktet

 Når vekkelyden høres eller slumrefunksjonen
er aktiv, kan du ikke endre lysstyrken på
skjermen.
 Selv om du har slått av lyset helt, lyser
skjermen med lav lysstyrke når vekkelyden
høres.

 FM-frekvensen vises med en nøyaktighet på
0,1 MHz. Det vil si at for eksempel
frekvensene 88,00 MHz og 88,05 MHz begge
vil vises som «88,0 MHz».
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Merknad for kunder i Europa

Radioen eller naturlyden vil bli stående på i det
tidsrommet du angir, og deretter slås av.
Hvis du vil deaktivere sovnefunksjonen, trykker
du på SLEEP gjentatte ganger for å stille den
på «OFF».

Merknader

Merk

1

Når batteriet er tomt, vises «» på skjermen.
Hvis det oppstår et strømbrudd når batteriet er
tomt, vil gjeldende klokkeslett og
vekketidspunkt bli slettet.

Du kan sovne til radioen eller en naturlyd med
sovnefunksjonen, som slår av radioen eller
naturlyden automatisk etter et forhåndsinnstilt
tidsrom.

 Stille inn radiovekking

Trykk på TUNING + or – for å søke deg
frem til ønsket radiokanal.

Når du vil slå av radioen, trykker du på
ALARM RESET/OFF.

Når skal batteriet byttes

Stille inn
sovnefunksjonen

 Når vekkefunksjonen er stilt inn på vekking i
løpet av sovneperioden, vil sovnefunksjonen
automatisk bli deaktivert når vekkingen
aktiveres.

Høre på radio

3

Hvis det skulle oppstå strømbrudd, vil
vekkefunksjonen fungere til batteriet er helt
tomt. Enkelte funksjoner kan imidlertid bli
påvirket slik:
 Skjermen vil bli slått av.
 Hvis vekkelyden er stilt inn til «RADIO» eller
«NATURE», vil summesignalet bli brukt i
stedet.
 Hvis det oppstår et strømbrudd mens
vekkelyden høres, vil summesignalet bli
brukt.
 Hvis det ikke blir trykt på ALARM RESET/OFF,
vil vekkelyden høres i omtrent 5 minutter.
 Hvis «» vises på skjermen, vil vekkelyden
ikke høres ved et eventuelt strømbrudd. Bytt
batteri hvis «» vises.
 Slumrefunksjonen vil ikke fungere.
 Under et strømbrudd vil vekkelyden bare
høres én gang på det angitte tidspunktet.

Merk

 Ikke se rett inn i linsen.
 Projektorfunksjonen kan ikke brukes før
klokken er stilt.
 Enkelte vegger og tak egner seg kanskje ikke
for projeksjon.
 Projektorenheten kan dreies 90° fremover
eller bakover fra å peke rett opp, og klikker
når den kommer tilbake til rett opp-posisjon.
 Hvis projektorenheten dreies ut over disse
grensene, kan den bli ødelagt.
 Projektoren slår seg automatisk av etter
16 timer.
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Merknader om vekking ved
strømbrudd

Enheten inneholder et CR2032-batteri som
reservestrømkilde for å holde klokken og
vekkefunksjonen i gang under strømbrudd (No
Power No Problem-systemet).

Still vekkefunksjonen først, og så
sovnefunksjonen.

Hver gang du trykker på ROTATE PROJECTION,
roterer projeksjonsvisningen som vist i figur .

Trykk på AM/FM/NATURE SOUND
gjentatte ganger for å velge ønsket
bånd (AM eller FM).

 Hvis en ny vekkelyd høres mens den første
holder på (eller hvis slumrefunksjonen er
aktiv), prioriteres vekkelyd nummer to.
 Hvis vekkingen stilles inn til samme
tidspunkt for både ALARM A og ALARM B,
prioriteres ALARM A.
 Hvis ingen operasjoner utføres mens
vekkelyden høres, vil den slutte etter omtrent
60 minutter.
 Når automatisk justering for sommertid er
aktivert, fungerer vekkefunksjonen slik:
– Hvis vekkingen er stilt inn til et tidspunkt
som hoppes over fordi sommertiden
begynner, vil vekkelyden høres på riktig
tidspunkt justert for sommertid.
– Hvis vekking er stilt inn til et tidspunkt
som kommer to ganger fordi
sommertiden slutter, vil vekkelyden
høres to ganger.

Om batteriet som
reservestrømkilde

Du kan sovne til radioen eller en naturlyd og
også vekkes med vekkefunksjonen på det
angitte tidspunktet.

Rotere projeksjonsvisningen
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Merknader

Generell informasjon

Bruke både sovne- og
vekkefunksjon

Du slår av projektoren ved å trykke på
PROJECTION igjen.

Trykk på ROTATE PROJECTION gjentatte
ganger.

 Når du er ferdig med å stille inn vekkingen,
vises vekketidspunktet på skjermen.
 Hvis du trykker og holder på SNOOZE/
BRIGHTNESS/ENTER i mer enn 2 sekunder
mens du stiller inn vekkefunksjonen, blir
innstillingen ansett som ferdig.

«SLEEP» vises på skjermen.
Hver gang du trykker på SLEEP, endres
varigheten (i minutter) på skjermen slik:

4

1

Tips

Trykk på SLEEP mens radioen eller
naturlyden høres.
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Trykk på VOL/SET + eller – gjentatte
ganger for å velge et nummer, slik:
Områdenummer Tidssone

3

Trykk og hold på SET ALARM/ALARM
A (eller B) i mer enn 2 sekunder.

Ved hjelp av projektorfunksjonen kan du vise
klokken og gjeldende alarmikoner på en vegg
eller i taket på en avstand på mellom 0,5 og
4 meter.

Stille klokken for
første gang
Alt du trenger å gjøre når du skal stille klokken
for første gang, er å velge tidssone.
Hvis du bor i den sentraleuropeiske tidssonen,
som inkluderer Norge, trenger du ikke justere
soneinnstillingen.

Les denne veiledningen grundig før du bruker
enheten, og ta vare på den for senere bruk.

Fuglesang

Bruke projektoren

Til stikkontakt

1

Lydtype
Bølgesus

Still klokken manuelt hvis du har slått av
automatisk justering for sommertid.

Bruk de følbare punktene på VOL/SET + og TUNING + og de følbare tegnene på 3
(NATURE SOUND/PRESET) og ALARM RESET/OFF som hjelp når du betjener
enheten.

Norsk

Ikoner

 Hvis du ikke trykker på noen av knappene i
løpet av omtrent 1 minutt mens du holder på
å stille klokken, vil klokkeinnstillingsmodus
bli deaktivert.
 En 100-årskalender (2013 - 2112) er installert i
systemet.

Trykk på SET TIME/DATE én gang for å vise
dato og måned, og trykk en gang til for å vise
årstallet. Du kommer tilbake til vanlig
klokkevisning ved å trykke på SET TIME/DATE
en gang til eller bare vente noen sekunder, så
kommer klokkeskjermen tilbake automatisk.

FM-kabelantenne

Trykk på ønsket NATURE SOUND/
PRESET-nummer (1 til 5).

Regn

Vise dato og årstall

Koble til strøm

2

Trykk på AM/FM/NATURE SOUND
gjentatte ganger for å velge
naturlyden du vil ha.

Merknader

Du kan velge mellom 24-timerssystem
(standard) og 12-timerssystem på
klokkeskjermen.

Fjerne AM-sløyfeantennen

1

Når du har stilt klokken, høres et pipesignal.

Endre klokkeformat

Skjerm

Enheten leveres med 5 naturlyder: bølgesus,
fuglesang, regn, bekkebrus og
undervannslyder.

Årstallet begynner å blinke på skjermen.

Projektorlinse

Plaststativ

Velge en naturlyd

Naturlyder
Innstillingen er ferdig. Naturlyden vil høres
på det angitte tidspunktet med gradvis
økende volum. («A» (eller «B») blinker på
skjermen.)

Slå av vekkelyden
Trykk på ALARM RESET/OFF for å slå av
vekkelyden.
Lyden vil høres igjen på samme tidspunkt
neste ukedag eller neste helg.

Slumre noen minutter til
Trykk på SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER.

Bølgebrus, fuglesang, regn, bekkesus,
undervannslyder

Dimensjoner
Ca. 114,5  104  100,5 (b/h/d), inkludert
fremspringende deler og kontroller

Vekt
Ca. 625 g inkludert CR2032-batteri

Tilbehør som følger med
AM-sløyfeantenne (1)
Design og spesifikasjoner kan endres uten
forvarsel.

Lyden slås av, men kommer automatisk igjen
etter omtrent 10 minutter.
Hver gang du trykker på SNOOZE/
BRIGHTNESS/ENTER, endres slumretiden slik:

Skjermen viser slumretiden i noen få sekunder,
og går deretter tilbake til å vise klokken. («A»
(eller «B») blinker på skjermen.)

Deaktivere vekkefunksjonen
Trykk på SET ALARM/ALARM A (or B).
«A» (eller «B») vises ikke lenger på skjermen.

Endre vekkeinnstillingen
Still inn vekkefunksjonen på nytt.

ICF-C1PJ_CED [DA/FI/NO/SV] 4-528-478-21(2)

Komma igång

NATURE SOUND/PRESET

Funktioner

Ansluta
AM-ramantennen

Ställa klockan
manuellt

Antennens form och längd är konstruerad för
att ta emot AM-signaler. Ta inte isär och rulla
inte upp antennen.

För att ändra klockinställningarna manuellt gör
du följande på enheten.

1

1

Fäll upp plaststativet och sätt in
antennen i hålet på stativet.

Plaststativ

Tryck
antennen in i
stativet tills
det klickar.

Projektorenhet

2

Sätt in AM-antennkontakten i AM
ANTENNA-uttaget på enheten.

Den här enheten inkluderar 5 typer av
naturljud: havsvågor, fåglar, regn, bäck och
under havet.

1

2

Tryck på AM/FM/NATURE SOUND
upprepade gånger för att välja
naturljud.
Tryck på önskad NATURE SOUND/
PRESET (1 till 5).

3

Ikoner

Typ av ljud
Havsvågor
Fåglar

Upprepa steg 2 för att ställa in månad,
dag och tid.

Regn

När du har ställt in tiden hörs en tonsignal.

Bäck

Obs!
 Om du inte trycker på någon knapp under
cirka 1 minut medan du ställer in klockan,
avbryts klockinställningsläget.
 En 100-årig kalender (2013 - 2112) är
installerad i systemet.

Ändra tidsformat
Du kan välja mellan 24-timmarssystem
(standard) eller 12-timmarssystem för att visa
tiden.

Koppla bort AM-ramantennen
Tryck och håll ner knappen på
antennanslutningsklämman, och koppla bort
AM-ramantennen.

Under havet
Om du vill stänga av naturljudet trycker du
på ALARM RESET/OFF.

Tryck på och håll ALARM RESET/OFF och
SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER under
cirka 3 sekunder.
Tidsformatet växlar mellan 24-timmarssystem
("0:00" = midnatt) och 12-timmarssystem
("AM 12:00" = midnatt).

 När andra funktioner används är naturljud
inte tillgängliga.

Ställa in larmet
Den dubbla larmfunktionen låter dig ställa in
två larmprogram (ALARM A och ALARM B).
Larmtiden kan ställas in för varje program och
larmljudet kan väljas från "RADIO" (radio),
"BUZZ" (summer) eller "NATURE" (naturljud).

Innan du ställer in larmet

Visa datumet och året
Tryck på SET TIME/DATE en gång för att visa
dag och månad och tryck igen för att visa året.
För att återgå till visning av aktuell tid trycker
du på SET TIME/DATE en gång till, eller efter
några sekunder återgår klockvisningen
automatiskt.

Ansluta till en
nätströmskälla

FM-trådantenn

Anslut nätsladden till ett vägguttag.

Nätsladd

När sommartid börjar/slutar
medan automatisk DST/
sommartidsjustering är
avstängd

 Se till att ställa in klockan. (Se "Ställa klockan
manuellt".)
 För att ställa in radiolarmet ska du först
förinställa din favoritstation. (Se "Förinställa
radiostationer".)
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Tryck på och håll SET ALARM/ALARM
A (eller B) under mer än 2 sekunder.
Medan du ställer in larmet blinkar "A" (eller
"B") på displayen.
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Tryck på VOL/SET + eller – för att välja
önskad timme och tryck på SNOOZE/
BRIGHTNESS/ENTER.

Ändra klockinställningen manuellt om du har
stängt av automatisk DST/
sommartidsjustering.

Använd taktilpunkterna på VOL/SET + och TUNING + och taktiltecknen på 3 (NATURE
SOUND/PRESET) och ALARM RESET/OFF som en guide när du använder enheten.

Använda projektorn

Till eluttag
"dag och månad" (cirka 2 sekunder)  "år"
(cirka 2 sekunder)  "aktuell CET (Central
European Time)" visas på displayen i tur och
ordning.
(Denna enhet är förinställd på aktuell CET på
fabriken och strömförsörjs med
backupbatteriet.)



Projektorfunktionen låter dig visa klockan och
de för tillfället aktiva larmikonerna på en vägg
eller i taket på ett avstånd av 0,5 m – 4 m.
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Tryck på VOL/SET + eller – för att välja
önskad minut och tryck på SNOOZE/
BRIGHTNESS/ENTER.

4

Tryck på VOL/SET + eller – för att välja
önskad larmperiod ("WEEKDAY",
"WEEKEND" eller varje dag*) och tryck
på SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER.
* I fallet med varje dag visas både
"WEEKDAY" och "WEEKEND".

Ställa in klockan första
gången
Allt du behöver göra för att ställa in klockan
första gången är att välja din tidszon.
Om du befinner dig i den centraleuropeiska
tidszonen behöver du inte justera
områdesinställningen.

Svenska
Innan du börjar använda enheten, läs noga
igenom guiden och spara den därefter som
referens.
För kunder i Europa
Registrera nu för fria uppdateringar på:
www.sony-europe.com/myproducts

VARNING!
För att minska risken för eldsvåda: täck inte
över enhetens ventilationshål med tidningar,
bordsdukar, gardiner, etc. Och placera aldrig
levande ljus ovanpå enheten.
Minska risken för brand eller elektriska stötar
genom att inte utsätta apparaten för dropp
eller stänk, och placera inga föremål fyllda med
vätska, t.ex. vaser, på apparaten.
Installera inte spelaren i ett övertäckt utrymme,
exempelvis en bokhylla eller en inbyggd
kabinett.
Utsätt inte batterier eller apparater med
installerade batterier för stark värme som
solsken, eld eller liknande.
Eftersom nätkontakten används för att koppla
bort apparaten från elnätet ska du ansluta
enheten till ett lättåtkomligt vägguttag. Om du
märker något onormalt beträffande enheten
ska du omedelbart koppla bort nätsladden från
eluttaget.
Anläggningen är strömförande så länge
stickkontakten sitter i ett vägguttag, även om
strömbrytaren på själva anläggningen är
frånslagen.
Etiketten och viktig säkerhetsinformation, finns
på enhetens undersida.

VAR FÖRSIKTIG!
Risk för explosion om batteriet byts ut mot fel
typ av batteri. Använd endast samma typ av
batteri.

Information för kunder: följande
information gäller endast utrustning
som säljs i länder som tillämpar
EU-direktiv.
Den här produkten har tillverkats av eller på
uppdrag av Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Förfrågningar som rör produktens
överensstämmelse med EU-lagstiftning ska
ställas till auktoriserad representant, Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Tyskland. För service- och
garantiärenden hänvisas till de adresser som
anges i separata service- och garantidokument.

CE-märkningens giltighet begränsas till de
länder där den genomdrivs legalt,
huvudsakligen i länderna i EEA (European
Economic Area).

Bortskaffande av kasserade batterier
samt elektrisk och elektronisk
utrustning (gäller inom europeiska
unionen och andra europeiska länder
med separata insamlingssystem)
Denna symbol på produkten,
batteriet eller på förpackningen
anger att produkten och batteriet
inte skall behandlas som vanligt
hushållsavfall. På vissa batterier
kan denna symbol användas i
kombination med en kemisk symbol. Den
kemiska symbolen för kvicksilver (Hg) eller bly
(Pb) läggs till om batteriet innehåller mer än
0,0005 % kvicksilver eller 0,004 % bly. Genom
att säkerställa att dessa produkter och batterier
avyttras på rätt sätt bidrar du till att förhindra
möjliga negativa konsekvenser för miljön och
människors hälsa som annars kan orsakas av
felaktig avfallshantering. Återvinning av
material bidrar till att bevara naturresurser.
När det gäller produkter som av säkerhets-,
prestanda- eller dataintegritetsskäl kräver
permanent anslutning av ett inbyggt batteri,
bör detta batteri endast bytas av en
auktoriserad servicetekniker. För att säkerställa
att batterier och elektriska och elektroniska
produkter kommer att behandlas på rätt sätt,
ska dessa produkter vid slutet av deras
livslängd lämnas in på en lämplig
uppsamlingsplats för återvinning av elektrisk
och elektronisk utrustning. För alla andra
batterier, vänligen se avsnittet om hur man tar
bort batteriet från produkten på ett säkert sätt.
Överlämna batteriet till lämpligt
uppsamlingsställe för återvinning av batterier.
För mer detaljerad information om återvinning
av denna produkt eller dess batterier, vänligen
kontakta ditt lokala miljökontor, en
återvinningsstation eller affären där du köpte
produkten eller batteriet.

VARNING!
 Batteriet kan explodera om det hanteras
felaktigt. Du får inte ladda det, ta isär det
eller försöka elda upp det.
 Bortskaffa batteriet omedelbart och i
enlighet med lokala miljöföreskrifter och
riktlinjer. Hål borta från barn.

1

Områdesnummer "1:00" visas på displayen.

2

No Power No Problem™ är ett varumärke som
tillhör Sony Corporation.

 Driv enheten med de strömkällor som anges
under "Tekniska specifikationer".
 För att koppla bort strömsladden ska du dra i
kontakten, inte i sladden.
 Lämna inte enheten på en plats nära en
värmekälla, t.ex. en radiator eller luftkanal,
eller på en plats som utsätts för direkt solljus,
mycket damm, mekaniska vibrationer eller
stötar.
 Se till att ventilationen blir tillräcklig för att
undvika invändig uppvärmning. Placera inte
enheten på en yta (en matta, filt, etc.) eller
nära material i omgivningen (t.ex. gardiner)
som kan blockera ventilationshålen.
 Om ett föremål eller vätska kommer in i
enheten, dra ur kontakten och få den
kontrollerad av en kvalificerad tekniker innan
du använder den igen.
 Rengör höljet med en mjuk, torr duk. Använd
inte någon typ av lösningsmedel, t.ex. sprit
eller tvättbensin, som kan skada ytan.

OM LITIUMBATTERI
 Bortskaffa uttjänta batterier omedelbart. Håll
litiumbatteriet utom räckhåll för barn.
Kontakta omedelbart en läkare om batteriet
sväljs.
 Torka av batteriet med en torr trasa för att
öka kontaktförmågan.
 Kontrollera att polerna är vända åt rätt håll
när du sätter i batteriet.
 Håll inte i batteriet med en pincett av metall,
det kan orsaka kortslutning.
 Utsätt inte batteriet för kraftig värme såsom
direkt solljus, brand eller liknande.
Om du har frågor eller problem med
enheten, kontakta närmaste
Sony-återförsäljare.

Tryck på VOL/SET + eller – upprepade
gånger för att välja ett nummer enligt
följande:

3

1

2
3

Vrid projektorenheten så att
projektorobjektivet pekar i önskad
riktning.

För att stänga av projektorn, tryck på
PROJECTION igen.

Centraleuropeisk tid
(standard)

Varje gång du trycker på ROTATE PROJECTION
roteras projektionsvyn som visas i bild .

"2:00"

Östeuropeisk tid

Obs!

Obs!
 Leveransen och den första användningen
kan leda till att fel tid visas. Om detta
inträffar, se "Ställa klockan manuellt" för att
ställa in korrekt tid.

Om automatisk DST/
sommartidsjustering
Enheten justerar automatiskt för sommartid.
"DST" (Daylight Saving Time, sommartid) visas
på displayen när sommartid börjar gälla och
försvinner när sommartid upphör att gälla.
Den automatiska DST/sommartidsjusteringen
är baserad på GMT (Greenwich Mean Time).

Områdesnummer 2:
 Sommartid börjar gälla 3:00 AM den sista
söndagen i mars.
 Standardtid börjar gälla 4:00 AM den sista
söndagen i oktober.

Obs!
 Implementeringen av DST/sommartid och
dess start-/slutdatum samt start-/sluttider
omfattas av förutsättningar och lagar i varje
land/region. Om detta påverkar den önskade
justeringen ska man stänga av den
automatiska DST/sommartidsjusteringen
och ställa in klockan manuellt om det
behövs. Kunder som bor i ett land/region
som inte använder sommartid ska stänga av
automatisk DST/sommartidsjustering innan
de använder enheten.

Denna enhet innehåller ett CR2032-batteri som
backupströmkälla för att klockan och larmet
ska fungera under strömavbrott. (No Power No
Problem-system)

Frekvensomfång

Tryck på SET ALARM/ALARM A (eller B).

Ändra larminställningarna
Ställ in larmet igen.

Tips
 När larminställningen är klar visas den
inställda larmtiden.
 Om du trycker och håller SNOOZE/
BRIGHTNESS/ENTER under mer än
2 sekunder medan du ställer in larmet,
slutförs larminställningen direkt.

Obs!
 Om ett andra larm ljuder under det första
larmet (eller snoozefunktionen är aktiv) har
det andra larmet prioritet.
 Om samma larmtid är inställd för både
ALARM A och ALARM B har ALARM A
prioritet.
 Om ingen funktion utförs medan larmet
ljuder avbryts larmet efter cirka 60 minuter.
 När automatisk DST/sommartidsjustering är
inställd ljuder larmet enligt följande:
– Om larmet är inställt på en tid som
hoppas över på grund av att sommartid
börjar gälla, ljuder larmet när sommartid
aktiveras.
– Om larmet är inställt på en tid som
dubbleras på grund av att sommartid
slutar gälla, ljuder larmet två gånger.

Band

Frekvens

Kanalsteg

FM

87,5 MHz – 108 MHz

0,05 MHz

AM

531 kHz – 1 602 kHz

9 kHz

Byta batteriet

FM: 128 kHz
AM: 45 kHz

När batteriet laddas ur visas "" på displayen.
Om ett strömavbrott inträffar medan batteriet
är urladdat, raderas den aktuella tiden och
larmet.

Högtalare

För kunder i Europa
 Klockan ställs in på fabriken och dess minne
strömförsörjs av ett förinstallerat Sony
CR2032-batteri. Om "0:00" blinkar på
displayen när enheten ansluts till
växelströmsuttaget första gången kan
batteriet vara urladdat. I ett sådant fall ska
man rådfråga en Sony-återförsäljare. Det
förinstallerade CR2032-batteriet ska
betraktas som en del av produkten och täcks
av garantin. Du förväntas visa "För kunder i
Europa" (i dessa instruktioner) för en
Sony-återförsäljare för att validera garantin
för denna produkt.
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Cirka 4,0 cm diameter, 8 Ω
Uteffekt: 700 mW (vid 10 % harmonisk
distorsion)

Effektbehov
230 V AC, 50 Hz
Reservström för klockan: 3 V DC, ett
CR2032-batteri

USB-strömmatning
USB-port (DC OUT 5 V 1,5 A)

Naturljud
Havsvågor, fåglar, regn, bäck, under havet

Mått

Byta backupbatteriet
Låt nätkontakten sitta kvar i
vägguttaget när du öppnar
batterifacket på enhetens undersida.

 Lossa skruven

Cirka 114,5 mm  104 mm  100,5 mm (b/h/d)
inklusive utskjutande delar och kontroller

Vikt
Cirka 625 g inklusive CR2032-batteri

Medföljande tillbehör

helt.

Att notera beträffande larmet i
händelse av strömavbrott
I händelse av strömavbrott fungerar
larmfunktionerna tills batteriet är helt urladdat.
Men vissa funktioner kan påverkas enligt
följande:
 Displayen försvinner.
 Om larmljudet är inställt på "RADIO" eller
"NATURE" ljuder summern.
 Om ett strömavbrott inträffar medan larmet
ljuder, ljuder summern.
 Om ALARM RESET/OFF inte trycks, ljuder
larmet under cirka 5 minuter.
 Om "" visas på displayen, ljuder inte
larmet i händelse av strömavbrott. Byt
batteriet om "" visas.
 Snoozefunktionen fungerar inte.
 Under ett strömavbrott ljuder larmet endast
en gång vid den inställda tiden.

Växla mellan 24-timmarssystemet (standard)
och 12-timmarssystemet.

Mellanfrekvens

"A" (eller "B") försvinner från displayen.

AM-ramantenn (1)
Utformning och specifikationer kan komma att
ändras utan föregående meddelanden.

 Tryck på fliken
och dra upp
locket.

2

Ta bort det gamla batteriet genom att
skjuta ut det och plocka upp det.

3

Sätt in ett nytt batteri i batterifacket
med -sidan vänd uppåt.

Ställa in
insomningstimern
Du kan somna till radio eller naturljud med
insomningstimern, vilket stänger av radion eller
naturljuden automatiskt efter en förinställd tid.

Tryck på VOL/SET + eller – för att välja
önskat larmläge ("RADIO", "BUZZ" eller
"NATURE") och tryck på SNOOZE/
BRIGHTNESS/ENTER.

Tryck på ALARM RESET/OFF.
När man väljer "RADIO"
Fortsätt till " Ställa in radiolarmet".
När man väljer "BUZZ"
Inställningen är klar. Summern ljuder vid
den inställda tiden och volymen ökar
gradvis. ("A" (eller "B") blinkar på displayen.)
När man väljer "NATURE"
Fortsätt till " Ställa in larm med
naturljud".

 Ställa in radiolarmet

Lyssna på radion
1

2

3

6

Tryck på AM/FM/NATURE SOUND
upprepade gånger för att välja önskat
band (AM eller FM).

Tryck på VOL/SET + eller – för att välja
AM-bandet eller FM-bandet och tryck
på SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER.

Använda både
insomningstimern och larmet
Du kan somna till radion eller naturljud och
även väckas av larmet vid den förinställda
tiden.

Ställ in larmet och ställ därefter in
insomningstimern.

7

Tryck på VOL/SET + eller – för att
justera volymen.
Om du vill stänga av radion trycker du på
ALARM RESET/OFF.

Tryck på VOL/SET + eller – (eller
NATURE SOUND/PRESET (1 till 5)) för
att välja snabbvalsnumret för önskad
station och tryck på SNOOZE/
BRIGHTNESS/ENTER.

 När du trycker på SLEEP medan
insomningstimern är aktiverad visas
återstående tid på displayen.

Obs!

Ställa in displayens
ljusstyrka
Displayen har tre nivåer av ljusstyrka.

Tryck på SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER.
Varje gång du trycker på SNOOZE/
BRIGHTNESS/ENTER ändras displayens
ljusstyrka enligt följande:

Obs!
 FM-frekvensvisningen är exakt så när som på
0,1 MHz. Exempelvis visas frekvenserna
88,00 MHz och 88,05 MHz båda som
"88,0 MHz".

Tips

Förinställa radiostationer

Om ingen station har förinställts ännu
Snabbvalsnumret och "Non" visas växelvis
på displayen. I detta fall ljuder summern vid
den inställda tiden.

Du kan förinställa 5 stationer för FM och
5 stationer för AM.

1
2

Ställ in stationen du vill förinställa.
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Tryck på och håll önskad NATURE
SOUND/PRESET (1 till 5) tills du hör en
tonsignal.

Tryck på VOL/SET + eller – för att
justera volymen och tryck på
SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER.

 Du kan även stänga av displayen genom att
trycka och hålla SNOOZE/BRIGHTNESS/
ENTER.

Obs!
 När larmet ljuder eller snoozefunktionen är
aktiv kan displayens ljusstyrka inte ändras.
 Även om displayens ljusstyrka är avstängd
lyser displayen med en svag ljusstyrka när
larmet ljuder.

Ladda en smartphone
Du kan ladda en smartphone genom att
ansluta den till enheten med en USB-kabel
(medföljer ej).

Exempel: Följande display visas när du
förinställer FM 105,7 MHz till
snabbvalsnummer 3 för FM.

Inaktivera automatisk DST/
sommartidsjustering
Automatisk DST/sommartidsjustering kan
inaktiveras.

"Aut  OFF" visas på displayen.

 Ställa in larm med naturljud

Återaktivera automatisk DST/
sommartidsjustering

6


Tryck och håll DST under mer än två
sekunder.

4

Sätt tillbaka batterifackets lock och
dra åt skruven.

5

Tryck på AM/FM/NATURE SOUND för
att ta bort "" från displayen.

Obs!
 När du sätter tillbaka batteriet ska du inte
koppla bort nätkontakten från väggurtaget.
Annars kan aktuellt datum och tid, larm och
stationsförinställningar raderas.
 Om klockan raderas medan du byter
batteriet, ställ in klockan igen. (Se "Ställa
klockan manuellt".)
 Om enheten lämnas urkopplad från nätström
en längre tid, ska man tar ur batteriet för att
undvika eventuell skada som kan orsakas av
läckage eller korrosion.

Felsökning
Om ett problem består även efter att du har
utfört följande kontroller ska du kontakta
närmaste Sony-återförsäljare.

Klockan blinkar "0:00" eller "AM 12:00"
efter ett strömavbrott.
 Batteriet är urladdat. Ta ur det gamla
batteriet och sätt i ett nytt.

Otillfredsställande mottagning
 Sträck ut FM-trådantennen helt för att öka
mottagningskänsligheten.
 Anslut den medföljande AM-ramantennen
till enheten. Vrid antennen vågrätt för
optimal mottagning.
 Placera AM-ramantennen nära enheten eller
annan AV-utrustning, eftersom brus kan
uppstå.
 Håll digitala musikspelare eller
mobiltelefoner på avstånd från
AM-ramantennen eller FM-antennen
eftersom detta kan leda till
mottagningsstörningar.

Larmet ljuder inte för den förinställda
larmtiden.
 Kontrollera att "A" eller "B" visas på
displayen.

Radion eller larmet med naturljudet
aktiveras men inget ljud avges vid den
förinställda larmtiden.
 Kontrollera larmvolyminställningen.

När sommartid börjar gälla växlar
klockan inte automatiskt till
sommartid.
 Se till att klockan är inställd på rätt tid.
 När "Aut  On" visas på displayen efter att
du tryckt och hållit DST under mer än
2 sekunder, aktiveras funktionen automatisk
DST/sommartid.

Smartphone

Inställningen är klar. Radion startar vid den
inställda tiden och volymen ökar gradvis.
("A" (eller "B") blinkar på displayen.

Tryck och håll DST under mer än två
sekunder.

CR2032

Tips

 När larmet är inställt på ljud under
insomningstimerns varaktighet, inaktiveras
insomningstimern automatiskt när larmet
ljuder.

Tryck på TUNING + eller – för att ställa
in önskad station.
Om du trycker och håller TUNING + eller
– startar sökningen. Sökningen pausar när
en station hittas och startar om efter några
sekunder. För att avbryta sökningen trycker
du på TUNING + eller – (eller SNOOZE/
BRIGHTNESS/ENTER).

Radion eller naturljudet spelas under den tid
du ställt in och stängs därefter av.
För att inaktivera insomningstimern trycker du
på SLEEP upprepade gånger för att ställa in
insomningstimern på "OFF".

Stänga av radion eller
naturljudet före den
förinställda tiden

 Titta inte rakt in i linsen.
 Projektorfunktionen kan inte användas om
inte klockan har ställts in.
 På vissa väggar och tak kanske inte
projektionen visas tydligt.
 Projektorenheten kan roteras 90° framåt eller
bakåt från den uppåtriktade positionen och
klickar när man återställer den till den
uppåtriktade positionen.
 Om projektorenheten roteras bortom
gränserna kan den skadas.
 Projektorn stängs av automatiskt efter
16 timmar.

Områdesnummer 0:
 Sommartid börjar gälla 1:00 AM den sista
söndagen i mars.
 Standardtid börjar gälla 2:00 AM den sista
söndagen i oktober.
Områdesnummer 1:
 Sommartid börjar gälla 2:00 AM den sista
söndagen i mars.
 Standardtid börjar gälla 3:00 AM den sista
söndagen i oktober.
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Rotera projektionsvyn

"1:00"

Se "Ställa klockan manuellt" för att ställa in
korrekt tid.

Tidsvisning

"SLEEP" visas på displayen.
Varje gång du trycker på SLEEP ändras
varaktigheten (i minuter) på displayen enligt
följande:

Tryck på PROJECTION.

Västeuropeisk tid

Om du lever i något annat land/region
än i dessa tidszoner.

Displayen visar snoozetiden under några få
sekunder och återgår för att visa den aktuella
tiden. ("A" (eller "B") blinkar på displayen.)

Om batteriet som
reservströmkälla

Vrid FOCUS för att justera skärpan.

"0:00"

Tryck på SNOOZE/BRIGHTNESS/
ENTER för att bekräfta.

Ljudet stängs av men slås på igen automatiskt
efter cirka 10 minuter.
Varje gång du trycker på SNOOZE/
BRIGHTNESS/ENTER ändras snoozetiden enligt
följande:

Tekniska
specifikationer

Tryck på SLEEP medan radion eller
naturljudet spelas.

Tryck upprepade gånger på ROTATE
PROJECTION.

Områdesnummer Tidszon

Anmärkning om licens
och varumärke

Säkerhetsanvisningar

Tryck och håll TIME ZONE under mer
än två sekunder.

Allmän information

Tryck på SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER.

Inaktivera larmet

Tryck på VOL/SET + eller – upprepade
gånger för att välja år, och tryck
därefter på SNOOZE/BRIGHTNESS/
ENTER.

Obs!

Display

För att slumra några få minuter

Året börjar blinka på displayen.

2

Projektorlins

Tryck och håll SET TIME/DATE under
mer än två sekunder.

Välja ett naturljud

Tryck på VOL/SET + eller – (eller
NATURE SOUND/PRESET (1 till 5)) för
att välja önskat naturljud och tryck på
SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER.
USB-kabel levererad
med smartphone

"Aut  On" visas på displayen.

Obs!

Displayen visar frekvensen under några få
sekunder och ändrar därefter tillbaka till
aktuell tid.
För att ändra den förinställda stationen
ställer du in önskad station och trycker och
håller NATURE SOUND/PRESET (1 till 5) tills
du hör en tonsignal.
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Tryck på VOL/SET + eller – för att
justera volymen och tryck på
SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER.

Obs!

 Det finns ingen garanti att denna enhet kan
användas för att ladda alla produkter som
kan laddas via USB.
 Denna enhet stödjer inte matningsström
med strömstyrkor som är högre än 5 V/1,5 A.
 Kontrollera laddningsstatusen på din
smartphone.
 Om en varningston ljuder ska du ta bort din
smartphone från enheten.
 Mottagningskänsligheten på radion kan
försämras när man laddar en smartphone via
USB.

 Om du försöker lagra en annan station på
samma snabbvalsnummer raderas den
tidigare lagrade stationen.

Ställa in en förinställd station

1

Tryck på AM/FM/NATURE SOUND
upprepade gånger för att välja önskat
band (AM eller FM).

2

Tryck på NATURE SOUND/PRESET
(1 till 5) där önskad station är lagrad.

3

Tryck på VOL/SET + eller – för att
justera volymen.

Obs!

Inställningen är klar. Naturljudet ljuder vid
den inställda tiden och volymen ökar
gradvis. ("A" (eller "B") blinkar på displayen.)

Stänga av larmet
Tryck på ALARM RESET/OFF för att
stänga av larmet.
Larmet ljuder igen vid samma tid nästa
veckodag eller nästa veckoslut.

 Om ingen station har förinställts ännu visas
"Non" på displayen. Därefter återgår enheten
till samma tillstånd som i steg 1.
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