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Dansk
1 Vigtigt
Meddelelse
Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af Philips 
Consumer Lifestyle, kan annullere brugerens ret til at betjene dette 
udstyr.

Genbrug 

Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og 
komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges. 

Når et produkt er forsynet med symbolet med en 
overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet 
er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC:
Bortskaf aldrig dit produkt sammen med andet 
husholdningsaffald. Undersøg venligst de lokale regler for 
indsamlingsregler for elektriske og elektroniske produkter. Den 
korrekte bortskaffelse af dit gamle produkt er med til at forhindre 
potentielt negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.   

Dit produkt indeholder batterier, som falder ind under EU-
direktiv 2006/66/EC. De må ikke bortskaffes sammen med 
almindeligt husholdningsaffald. 
Når et produkt er forsynet med symbolet med en overkrydset 
affaldsspand på hjul med det kemiske symbol “Pb”, betyder det, at 
batterierne overholder de krav, der findes i direktivet om bly:
Du bør undersøge de lokale indsamlingsregler for batterier. Den 
korrekte bortskaffelse af batterier er med til at forhindre potentielt 
negativ påvirkning af miljø og menneskers helbred.



Miljøoplysninger
Al unødvendig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og 
består af tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og 
polyethylen (poser, beskyttende skumfolie). 
Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af 
et specialfirma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af 
emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.

2 Dit AJ110
Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt 
udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit 
produkt på www.philips.com/welcome.

Indledning
Med denne enhed kan du:

holde styr på tid og dato• 
indstille en alarm-timer til at vække dig• 

Hvad er der i kassen
Kontroller og identificer indholdet af pakken:

Hovedenhed• 
Brugervejledning• 



Oversigt over hovedenheden

 
a Funktionsvælger

Skift til normal tilstand.• 
Indstil alarm/tid/kalender.• 

b HR·MONTH
Indstil timetal/måned.• 

c MIN·DATE
Indstil minuttal/dato. • 
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d 12/24·YEAR
Vælg mellem 12- eller 24-timers format.• 
Indstil år.• 

e  ON·OFF
Tænd/sluk for alarm-timeren.• 

f Skærmpanel
Vis oplysninger om tid/dato/alarm.• 

g REPEAT ALARM/BACKLIGHT
Gentag alarmen.• 
Tænd for baggrundsbelysningen.• 

3 Kom godt i gang
Advarsel

Benyttes betjening og indstillinger på anden måde end anvist i  •
denne brugsvejledning, er der risiko for, at du udsætter dig for farlig 
bestråling eller anden form for risikabel drift.

Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den angivne rækkefølge.
Hvis du kontakter Philips, vil du blive bedt om apparatets modelnummer 
og serienummer. Modelnummeret og serienummeret står på undersiden 
af apparatet. Skriv numrene her: 
Modelnr. __________________________
Serienr. ___________________________



Installer batteri

Advarsel

Risiko for eksplosion! Opbevar ikke batterier i nærheden af  •
varmekilder, sollys eller ild. Kast aldrig batterier i ild.
Risiko for produktskade! Hvis apparatet ikke skal bruges gennem  •
længere tid, skal du fjerne batteriet.

1 Åbn batterirummet.
2 Indsæt 1 AA-batteri (medfølger ikke) med korrekt polaritet 

(+/-) som angivet.
3 Luk batterirummet.

 
Bemærk

Batterier indeholder kemiske stoffer, og de skal derfor bortskaffes på  •
forsvarlig vis. 



Indtil tiden
1 Stil funktionsvælgeren på .

Cifrene for tid begynder at blinke. »

2 Tryk på HR·MONTH for at indstille timetallet.
3 Tryk på MIN·DATE for at indstille minuttallet.
4 Stil funktionsvælgeren på .

Tryk på • 12/24·YEAR for at vælge 12- eller 24-timers format.

Indstil kalender
1 Stil funktionsvælgeren på CALENDAR .
2 Tryk på 12/24·YEAR for at indstille året.
3 Tryk på HR·MONTH for at indstille måneden.
4 Tryk på MIN·DATE for at indstille datoen.
5 Stil funktionsvælgeren på .

Tænd for baggrundsbelysningen
1 I mørke omgivelser skal du trykke på REPEAT ALARM/

BACKLIGHT for at tænde for baggrundsbelysningen.

4 Indstil alarm-timeren
1 Sørg for, at tiden er indstillet korrekt, før du starter.
2 Stil funktionsvælgeren på .

Cifrene for alarmtidspunktet begynder at blinke. »

3 Tryk på HR·MONTH for at indstille timetallet.
4 Tryk på MIN·DATE for at indstille minuttallet.
5 Stil funktionsvælgeren på .



Tænd/sluk for alarm-timeren

Bemærk

Kontrollér, at du allerede har indstillet alarmen korrekt. •

1 Stil  ON·OFF på ON eller OFF for at slå alarm-timeren til 
eller fra.

Hvis alarm-timeren er slået til, vises  » .
Hvis alarm-timeren er slået fra, forsvinder  » .

Gentag alarm
1 Tryk på REPEAT ALARM/BACKLIGHT, når alarmen går i gang.

Alarmen gentages med 5 minutters intervaller. »

Bemærk

Du kan gentage alarmen op til 3 gange. •

5 Produktinformation
Bemærk

Produktinformation kan ændres uden varsel. •



Specifikationer
Generelle oplysninger
Strøm 1 x AA-batteri

Strømforbrug ved drift 30 uW

Mål
 - Hovedenhed (B x H x D) 82 x 66 x 75 mm

Vægt
 - Med emballage
 - Hovedenhed

127 g
87 g

6 Fejlfinding
Advarsel

Kabinettet bør aldrig tages af apparatet.  •

Prøv aldrig selv at reparere systemet, da garantien i så fald bortfalder. 
Hvis der opstår fejl på apparatet, bør du kontrollere følgende punkter, 
inden du bestiller reparation. Hvis der fortsat er problemer, skal du gå til 
Philips websted på www.philips.com/welcome. Når du kontakter Philips, 
skal du sørge for, at apparatet er i nærheden, og at modelnummeret og 
serienummeret er tilgængelige.

Ingen strøm
Kontroller, at batteriet sidder korrekt. •
Udskift det opbrugte batteri.  •



Timeren fungerer ikke
Indstil uret korrekt. •
Aktiver timeren. •

Ur-/timerindstillingen er blevet slettet
Udskift det opbrugte batteri.  •
Nulstil uret/timeren. •
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