
BeoTime 

Opaskirja 



Tämä tuote on direktiivien 

2004/108/EY ja 2006/95/EY 

määräysten mukainen. 

Oikeus teknisten tietojen, 

ominaisuuksien ja niiden 

käyttötapojen muutoksiin ilman 

ennakkoilmoitusta pidätetään. 

Vain Yhdysvaltojen markkinoille! 

Huomautus: Tämä laite on testattu 

ja hyväksytty täyttämään luokan B 

digitaaliselle laitteelle asetetut ehdot 

FCC-säännösten osan 15 mukaisesti. 

Nämä ehdot on suunniteltu 

antamaan riittävä suoja häiriöitä 

vastaan kotitalousasennuksissa. 

Tämä laite synnyttää, käyttää ja 

lähettää radiotaajuusenergiaa. Jos 

laitetta ei asenneta ja käytetä 

annettujen ohjeiden mukaisesti, se 

saattaa aiheuttaa häiriöitä 

radiotaajuusliikenteeseen. Takuuta 

häiriöttömästä toiminnasta ei voida 

kuitenkaan antaa. Jos tämä laite 

aiheuttaa häiriöitä radion tai 

television vastaanotossa (mikä 

voidaan todeta sammuttamalla 

laite ja tarkistamalla, katoavatko 

häiriöt), suosittelemme kokeilemaan 

häiriöiden poistamista seuraavasti: 

– suuntaa tai sijoita 

vastaanottoantenni uudelleen 

– siirrä häiriöitä aiheuttava laite ja 

vastaanotin kauemmaksi toisistaan 

– kytke laite virtapistorasiaan, joka 

on eri virtapiirissä kuin vastaanotin 

– ota yhteys jälleenmyyjään tai 

ammattitaitoiseen radio-/TV-

huoltoon. 

Vain Kanadan markkinoille! 

Tämä luokan B digitaalinen laite 

täyttää kaikki Kanadassa voimassa 

olevat häiriöitä aiheuttaville laitteille 

asetetut säädökset.
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Herätyskellon esittely 

BeoTime on herätyskello, joka 

herättää aamulla käynnistämällä 

valitun Bang & Olufsen -lähteen 

tai vakioherätysäänen. 

Herätyskellossa on myös Sleep 

Timer -toiminto, minkä lisäksi 

sillä voidaan käyttää Bang & 

Olufsenin audio- ja 

videotuotteiden perustoimintoja 

sekä yhteensopivan 

valonsäätöjärjestelmän valoja. 

Navigointipaneelin toiminnot 
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Valikkotilassa: Selaa valikon 

vaihtoehtoja. 

Joutotilassa: Selaa kanavia, 

kappaleita tai asemia. 

Valikkotilassa: Selaa näyttöjä. 

Joutotilassa: Säädä 

äänenvoimakkuutta. 

Siirry valikkoon tai pois valikosta. 

Sammuta laitteet ja valot pitämällä 

painiketta painettuna. 

Valikkotilassa: Selaa valikon 

vaihtoehtoja. 

Joutotilassa: Selaa kanavia, 

kappaleita tai asemia. 



Liiketunnistustoiminto 

Koskettamalla herätyskelloa voit 

siirtää hälytyksen torkkutilaan ja 

sytyttää näytön taustavalon, jotta 

näet kellonajan. 

Näyttö 1 

Tämä on valikon ensimmäinen taso. 

Näyttö 2 

Tämä on valikon toinen taso. 

Näyttö 3 

Tämä on valikon kolmas taso, joka 

tosin ei välttämättä ole käytettävissä. 

Asetukset tallennetaan, kun poistut 

näytöstä. 

Näytön nuolet ilmaisevat, että 

valittavissa on lisää vaihtoehtoja. 

Hälytyspainike 

Painikkeella otetaan hälytystoiminto 

käyttöön tai poistetaan se käytöstä. 

Käyttöön oton ja käytöstä poiston 

välillä liikutaan painelemalla 

painiketta. 

 7:30
RADIO 11 30

TIME

FORMAT
24-HOUR

30

30
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Navigointipaneeli  

Näyttö 1 

Näyttö 2 Näyttö 3 

Hälytyspainike  Liiketunnistin 



Herätyskellon asento 
Herätyskellossa on 

kallistuksentunnistustoiminto, 

jonka ansiosta voit sijoittaa kellon 

niin, että hälytyspainike on joko 

vasemmalla tai oikealla sen mukaan, 

kummalla kädellä sitä painetaan. 

Näyttötekstit mukautuvat kellon 

asennon mukaan. Päävalikon 

vaihtoehdot näkyvät aina näytössä 1 

navigointipaneelin vieressä.

Näytön taustavalo 
Näyttöihin syttyy valo, kun 

herätyskelloa kosketetaan ja kun 

hälytys käynnistyy. 

Kun kelloa ei ole kosketettu hetkeen, 

valo himmenee. Valikko on 

näytössä 1. 

>> Herätyskellon esittely 

MENU 

 LIGHT 

 SOURCE 

 ALARM TIME 

 SLEEP TIMER 

 ALARM SOURCE 

 ALARM TIME OUT 

 TOUCH ENABLE

 TIME 

 TIME FORMAT 

 7:30
RADIO11 30

 7:30
RADIO 11 30
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7:30RADIO

7
30

7:30RADIO

7
30
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Jos herätyskelloa käytetään yksistään, 

hälytyksen käynnistyessä kuuluu 

vakiohälytysääni. 

Jos herätyskelloa käytetään Bang & 

Olufsenin audio- tai videolaitteiden 

kanssa tai linkkihuoneessa, voit 

määrittää herätyskellon 

käynnistämään laitteen tai 

sammuttamaan sen Sleep Timer 

-toiminnolla. Voit myös käyttää 

Bang & Olufsen -tuotteidesi 

perustoimintoja herätyskellolla. 



Päivittäinen käyttö 

Tässä osiossa neuvotaan,  

miten hälytys kytketään käyttöön 

ja pois käytöstä ja miten 

kytkettyjä Bang & Olufsenin 

laitteita sekä yhteensopivia 

valonsäätöjärjestelmiä käytetään. 

Ohjeita hälytysajan asettamisesta 

on tämän oppaan sivulla 11. 

Hälytyksen kytkeminen 
käyttöön ja pois käytöstä 
> Kytke hälytystoiminto käyttöön 

painamalla hälytyspainiketta. 

> Kytke hälytystoiminto pois 

käytöstä painamalla painiketta 

uudelleen. 

Hälytyksen siirto torkkutilaan 
Voit siirtää hälytyksen torkkutilaan 

– koskettamalla herätyskelloa, jotta 

liikkeentunnistustoiminto aktivoituu 

– painamalla mitä tahansa 

navigointipaneelin painiketta. 

Hälytys toistuu kymmenen 

minuutin välein, ellei toiston ole 

annettu tapahtua kolme kertaa 

peräkkäin. Tällöin hälytys perutaan 

seuraavaan päivään saakka. 

Lähteen valitseminen ja 
kytkeminen käyttöön 
> Siirry näytön 1 valikkoon 

painamalla joutotilassa .

> Valitse SOURCE painamalla  

 tai .

> Siirry näyttöön 2 painamalla  

 tai . 

> Valitse päälle kytkettävä lähde 

painamalla  tai . 

> Kytke lähde päälle ja poistu 

valikosta painamalla  näytön 2 

ollessa valittuna. 

> Jos haluat poistua valikosta 

kytkemättä lähdettä päälle, 

paina  tai  tai siirry näyttöön 1 

ja paina . 

Lähteen sammuttaminen 

> Siirry näytön 1 valikkoon 

painamalla joutotilassa  .

> Valitse SOURCE painamalla  

 tai .

> Siirry näyttöön 2 painamalla  

 tai . 

> Valitse sammutettava lähde 

painamalla  tai . 

> Siirry näyttöön 3 painamalla  

 tai . 

> Sammuta lähde ja poistu 

valikosta painamalla  . 

Voit sammuttaa kaikki kytketyt 

lähteet pitämällä -painiketta 

painettuna yli 1,5 sekuntia. Jos 

pidät painiketta painettuna yli 

kolme sekuntia, myös valot 

sammuvat. 
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Kanavan valitseminen 
> Vaihda valitun lähteen kanavaa 

tai kappaletta painamalla 

joutotilassa  tai . 

Äänenvoimakkuuden säätäminen 
> Säädä äänenvoimakkuutta 

painamalla joutotilassa  tai . 

VAROITUS! Pitkäkestoinen kuuntelu 

korkeilla äänenvoimakkuuksilla 

saattaa aiheuttaa kuulovaurioita. 

Valaistuksen esiasetuksen 
valitseminen
> Siirry näytön 1 valikkoon 

painamalla joutotilassa .

> Valitse LIGHT painamalla   

tai . 

> Siirry näyttöön 2 painamalla  

 tai . 

> Valitse aktivoitava valaistuksen 

esiasetus painamalla  tai . 

Vaihtoehdot ovat ON (päällä), 

1–9, RED (punainen), GREEN 

(vihreä), YELLOW (keltainen) ja 

BLUE (sininen). 

> Kytke valon esiasetus käyttöön ja 

poistu valikosta painamalla  

näytön 2 ollessa valittuna. 

Valotason säätäminen 

> Siirry näytön 1 valikkoon 

painamalla joutotilassa .

> Valitse LIGHT painamalla   

tai . 

> Siirry näyttöön 3 painamalla  

 tai  ja valitse OFF. 

> Säädä valotasoa painamalla  

 tai . 

> Valitse näyttö 1 painamalla  tai  

ja poistu sitten valikosta 

aktivoimatta valaistuksen 

esiasetusta ja sammuttamatta 

valoja painamalla . 

Valojen sammuttaminen 

> Siirry näytön 1 valikkoon 

painamalla joutotilassa .

> Valitse LIGHT painamalla   

tai . 

> Siirry näyttöön 3 painamalla  

 tai . 

> Sammuta valot ja poistu 

valikosta painamalla . 

Voit sammuttaa kaikki kytketyt 

lähteet ja valot pitämällä -painiketta 

painettuna yli kolme sekuntia. 

Käytettävissä olevista valaistuksen 

esiasetuksista saat lisätietoja 

valonsäätöjärjestelmäsi mukana 

toimitetusta opaskirjasta.  

 LIGHT

  ON 

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

  RED 

  GREEN 

  YELLOW 

  BLUE 
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Ajan ja ajan näyttötavan asettaminen 

Varmista, että kello on asetettu 

oikeaan aikaan, jotta hälytyksesi 

kytkeytyvät päälle ja pois silloin 

kun on tarkoitus. 

Ajan näyttötavan valitseminen 

> Siirry näytön 1 valikkoon 

painamalla joutotilassa . 

> Valitse TIME FORMAT painamalla 

 tai . 

> Siirry näyttöön 2 painamalla  tai  

ja valitse haluamasi ajan 

näyttötapa painamalla  tai . 

> Poistu valikosta painamalla . 

Ajan asettaminen 

> Siirry näytön 1 valikkoon 

painamalla joutotilassa . 

> Valitse TIME painamalla   

tai . 

> Siirry näyttöön 2 painamalla  tai  

ja valitse tunnit tai minuutit 

painamalla  tai . 

> Siirry näyttöön 3 painamalla  tai  

ja valitse tunnit tai minuutit 

painamalla  tai . 

> Poistu valikosta painamalla . 

Herätyskello ei siirry kesä- tai 

talviaikaan automaattisesti. 

Herätyskellon ajan näyttötavaksi 

voidaan valita 12 tai 24 tunnin näyttö. 

Esimerkki kellonajasta. 

TIME

FORMAT
24-HOUR

TIME 3011
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Hälytyksen asettaminen 

Voit määrittää hälytyksen tietylle 

ajankohdalle määrittämällä 

hälytyksen kellonajan. 

Tietoja torkkutilasta ja hälytyksen 

sammuttamisesta on sivulla 8. 

Hälytysajankohdan 

määrittäminen 

> Siirry näytön 1 valikkoon 

painamalla joutotilassa  . 

> Valitse ALARM TIME painamalla 

 tai . 

> Siirry näyttöön 2 painamalla  tai  

ja valitse tunnit tai minuutit 

painamalla  tai . 

> Siirry näyttöön 3 painamalla  tai  

ja valitse tunnit tai minuutit 

painamalla  tai . 

> Poistu valikosta painamalla  . 

Aktivoi hälytys painamalla 

hälytyspainiketta. Kun hälytys on 

aktivoituna, määritetty 

hälytysajankohta ja -lähde näkyvät 

näytössä 1. 

7:00
RADIO 3011
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Valitse, minkä lähteen haluat 

kytkeytyvän päälle hälytyksen 

käynnistyessä. 

Kun valittu hälytyslähde 

kytkeytyy päälle, myös 

vakiohälytysääni kuuluu, jotta 

heräät varmasti. 

Voit asettaa hälytyksen 

torkkutilaan koskettamalla 

herätyskelloa. Hälytyslähde ei 

kuitenkaan siirry torkkutilaan. 

Hälytyslähde pysyy päällä, 

kunnes määritetty hälytyksen 

kestoaika on kulunut tai kunnes 

sammutat lähteen. 

Valitusta audio- tai 

videolähteestä riippuen voit 

valita ennalta toistettavan 

kanavan tai kappaleen. 

Valittavissa on 99 eri kanavaa ja 

kappaletta. 

Hälytyslähteen ja kanavan 

valitseminen 

> Siirry näytön 1 valikkoon 

painamalla joutotilassa  . 

> Valitse ALARM SOURCE 

painamalla  tai . 

> Siirry näyttöön 2 painamalla  tai  

ja valitse haluamasi hälytyslähde 

tai NONE (ei mitään) painamalla 

 tai . 

> Siirry näyttöön 3 painamalla  tai  

ja valitse haluamasi kanava tai 

kappale painamalla  tai . 

Vaihtoehdot ovat 1–99 ja NONE 

(ei mitään). 

> Poistu valikosta painamalla  . 

Jos et halua käyttää 

hälytyslähdetoimintoa, valitse 

näytössä 2 NONE. Jos haluat lähteen 

alkavan toistaa viimeksi katseltua 

tai kuunneltua kanavaa tai kappaletta, 

valitse näytössä 3 NONE. 

Hälytyslähteen valitseminen 

ALARM

SOURCE
TV 09
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ALARM SOURCE 

 TV 

 DTV 

 V.MEM 

 DVD 

 RADIO 

 CD 

 A.MEM 

 DTV2 

 N.RADIO 

 N.MUSIC 

 V.AUX 

 L-TV 

 L-DTV 

 L-V.MEM 

 L-DVD 

 L-RADIO 

 L-CD 

 L-A.MEM 

 L-DTV2 

 L-N.RA 

 L-N.MUS 

 L-V.AUX 

 NONE 
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Lähdevaihtoehdot: Lähteet 

näkyvät niin, että viimeksi käytetty 

lähde on ensimmäisenä, sitä ennen 

käytetty lähde toisena jne. 



Jos haluat kytkettyjen audio- ja 

videolaitteiden kytkeytyvän pois 

päältä tietyn ajan kuluttua 

hälytyksen sammuttamisen 

jälkeen, määritä hälytyksen 

kestoaika. 

Hälytyksen kestoajan 

määrittäminen 

> Siirry näytön 1 valikkoon 

painamalla joutotilassa . 

> Valitse ALARM TIME OUT 

painamalla  tai . 

> Siirry näyttöön 2 painamalla  tai  

ja valitse haluamasi hälytyksen 

kestoaika painamalla  tai . 

> Poistu valikosta painamalla . 

Kun hälytyksen kestoaika on kulunut, 

toiminto jää käyttöön ja sama 

hälytyksen kestoaika aktivoituu 

seuraavan kerran, kun hälytys 

käynnistyy. Jos et halua käyttää 

hälytyksen kestoaika -toimintoa, 

valitse näytössä 2 NONE. 

Näytössä 1 näkyvä 

vaakasuuntainen viiva ilmaisee, 

kuinka pitkän ajan kuluttua 

kytketyt audio- ja videolaitteet 

sammuvat. Vaihtoehdot ovat NONE 

(ei milloinkaan), INSTANT (heti), 

15 MIN, 30 MIN, 45 MIN, 60 MIN, 

90 MIN ja 120 MIN. 

Hälytyksen kestoajan määrittäminen 

ALARM

TIMEOUT
30 MIN

7:00
OFF15
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Asettamalla Sleep Timer 

-ajastuksen voit määrittää kaikki 

kytketyt audio- ja videolaitteet 

sammumaan tietyn ajan kuluttua. 

Sleep Timer -ajastuksen 

asettaminen 

> Siirry näytön 1 valikkoon 

painamalla joutotilassa  . 

> Valitse SLEEP TIMER painamalla 

 tai . 

> Siirry näyttöön 2 painamalla  tai  

ja valitse haluamasi Sleep Timer 

-aika painamalla  tai . 

> Poistu valikosta painamalla  . 

Kun Sleep Timer -ajastus on 

suoritettu, toiminto jää pois käytöstä, 

kunnes kytket sen jälleen käyttöön. 

Näytössä 1 näkyvä vaakasuuntainen 

viiva ilmaisee, kuinka pitkän ajan 

kuluttua kytketyt audio- ja 

videolaitteet sammuvat. Vaihtoehdot 

ovat OFF (pois käytöstä), 15 MIN, 

30 MIN, 45 MIN, 60 MIN, 90 MIN 

ja 120 MIN. 

Sleep Timer -ajastuksen asettaminen 

7:00
OFF15

SLEEP

TIMER
15 MIN
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Herätyskellon sijoittaminen 

Herätyskello on suunniteltu 

sijoitettavaksi joko pöydälle tai 

magneettiseen seinätelineeseen, 

jotta se voidaan ottaa helposti 

käteen. 

Herätyskello on asetettava 

paikkaan, josta on näköyhteys 

kaikkiin sen ohjaamiin Bang & 

Olufsen -tuotteisiin. 

Varoituksia 
– Varmista, että tuote on sijoitettu 

tämän oppaan ohjeiden mukaisesti. 

Vahinkojen välttämiseksi käytä 

vain Bang & Olufsenin hyväksymiä 

lisävarusteita. 

– Älä yritä avata tuotetta. Jätä 

tällaiset toimenpiteet 

huoltohenkilöstön tehtäväksi. 

– Tuote on tarkoitettu 

käytettäväksi sisätiloissa, 

kuivassa kotitalousympäristössä, 

jossa lämpötila on 10–40 ºC.  

– Älä sijoita tuotetta suoraan 

auringonpaisteeseen, sillä se 

saattaa heikentää 

infrapunalähettimen herkkyyttä. 

Ennen seinätelineen asennusta 
Testaa, onko sijoituspaikassa yhteys 

herätyskellon ja Bang & Olufsenin 

audio- ja videolaitteiden sekä 

valojen välillä. 

> Kytke ne laitteet käyttöön ja 

sytytä ne valot, joita herätyskellon 

on tarkoitus ohjata. 

> Pidä herätyskelloa suurin piirtein 

siinä kohdassa, johon haluat 

asentaa seinätelineen. 

> Pidä -painiketta painettuna 

kolme sekuntia. Jos kaikki 

tuotteet ja valot sammuvat 

kolmen sekunnin kuluttua, 

hälytyskellon ja laitteiden sekä 

valojen välillä on yhteys. 
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Seinäteline: Käytä seinäosaa 

mallina, kun merkitset reikien 

porauspaikkaa. Kiinnitä teline 

seinään mukana toimitettujen 

ruuvien ja seinätulppien avulla. 

Liu'uta pidike seinäosaan, kunnes 

se napsahtaa paikalleen. 

Kiinnitys on laskettu kipsiseinällä 

käytölle. 

Aseta herätyskello seinätelineeseen 

kuvan osoittamalla tavalla. On 

tärkeää, että teline pitelee 

herätyskelloa sen paristopäästä, 

koska kiinnitys perustuu kiinteään 

magneettiin. 

Aseta herätyskello vaakatasoon 

siten, että hälytyspainike on joko 

vasemmalla tai oikealla puolella. 

Tunnistustoiminto mukauttaa 

näyttötekstit valitun vaihtoehdon 

mukaan. 

∅ 5 mm

7:30
RADIO11 30

7:30
RADIO 11 30
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Säännöllinen huolto, kuten 

puhdistus, on käyttäjän tehtävä. 

Paras tulos saavutetaan 

noudattamalla oikealla olevia 

ohjeita. Huoltosuosituksia saat 

Bang & Olufsen -jälleenmyyjältä. 

Paristoja ei saa altistaa kuumuudelle, 

kuten auringonpaisteelle, 

avotulelle tms. 

Paristojen vaihtaminen 
Jos paristojen varaus on alhainen, 

näytössä 1 näkyy joutotilassa 

varoitus BATTERY LOW noin viikon 

ajan, ennen kuin paristoista loppuu 

teho. Kun BATTERY LOW tulee 

näkyviin, infrapunavastaanotin ei 

enää toimi ja voimakkain 

varoitusääni hiljenee. 

Herätyskellossa on kolme paristoa. 

Suosittelemme käytettäväksi vain 

AA-kokoisia 1,5 voltin alkaliparistoja. 

Älä käytä ladattavia akkuja! 

Vaihda paristot kuvan mukaisesti. 

Aika-asetukset säilyvät noin neljän 

minuutin ajan, kun herätyskellossa 

ei ole paristoja. 

Puhdistus 
Pyyhi pinnoilta pöly kuivalla, 

pehmeällä liinalla. Poista lika ja 

tahrat pehmeällä liinalla, joka on 

kostutettu veden ja miedon 

puhdistusaineen (esim. 

astianpesuaineen) seoksella. 

Huolto 18



Paristotyökalua voidaan säilyttää 

seinätelineessä. 

Kansainvälinen takuu 
Valtuutetulta Bang & Olufsen 

-jälleenmyyjältä ostetuilla Bang & 

Olufsenin tuotteilla on takuu. 

Lisätietoja kansainvälisestä 

takuustamme saat sivun  

www.bang-olufsen.com Customer 

Service (Asiakaspalvelu) -osiosta. 
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Tällä symbolilla merkittyjä sähkö- ja 

elektroniikkalaitteita, niiden osia, 

akkuja ja paristoja ei saa hävittää 

tavallisen kotitalousjätteen seassa; 

kaikki sähkö- ja elektroniikkalaitteet, 

niiden osat, akut ja paristot on 

kerättävä ja hävitettävä erikseen. 

Kun käytät maasi sähkö- ja 

elektroniikkalaitteiden, akkujen ja 

paristojen keräysjärjestelmää, 

suojelet luontoa ja ihmisten 

terveyttä sekä tuet luonnonvarojen 

viisasta ja järkevää käyttöä. 

Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden  

ja -romun, akkujen ja paristojen 

kerääminen varmistaa, että tällaisissa 

tuotteissa ja laitteissa mahdollisesti 

olevat haitalliset aineet eivät pääse 

saastuttamaan luontoa.  

Bang & Olufsen -jälleenmyyjä 

antaa lisätietoja oman maasi 

hävittämiskäytännöstä. 

Jos tuote on liian pieni tällä 

symbolilla merkittäväksi, symboli on 

käyttöoppaassa, takuutodistuksessa 

tai tuotteen pakkauksessa. 

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu 
(WEEE) – ympäristönsuojelu 

0906 
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