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Slovensky
1 Dôležité upozornenie
Upozornenie
Akékoľvek zmeny alebo modifi kácie vykonané na tomto zariadení, 
ktoré nie sú výslovne schválené spoločnosťou Philips Consumer 
Lifestyle, môžu anulovať oprávnenie používateľa obsluhovať toto 
zariadenie.

Recyklácia 
Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné 
materiály a komponenty, ktoré možno recyklovať a znova 
využiť. 

Produkt označený symbolom preškrtnutého odpadkového 
koša je v súlade so smernicou EÚ č. 2002/96/EC.
Produkt nelikvidujte spolu s iným domovým odpadom. 
Informujte sa o miestnych predpisoch týkajúcich sa 
separovaného zberu elektrických a elektronických produktov. 
Správnou likvidáciou použitých produktov pomáhate znižovať 
negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.
Váš výrobok obsahuje batérie, ktoré podliehajú európskej smernici 
2006/66/ES, podľa ktorej sa nesmú likvidovať s bežným domovým 
odpadom.

Keď je uvedený symbol prečiarknutého odpadového koša s 
chemickou značkou olova „Pb“, znamená to, že batérie 
spĺňajú požiadavku smernice týkajúcej sa olova:
Informujte sa o miestnych pravidlách separovaného zberu batérií. 
Správna likvidácia batérií pomáha zabrániť potenciálne negatívnym 
dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.



Informácie týkajúce sa životného prostredia
Všetky nepotrebné baliace materiály boli vynechané. Snažili sme sa 
o dosiahnutie jednoduchého rozdelenie balenia do troch materiálov: 
kartón (škatuľa), polystyrénová pena (vypodloženie) a polyetylén 
(vrecká, ochranná penová pokrývka). 
Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré je možné v prípade 
roztriedenia špecializovanou spoločnosťou recyklovať a opakovane 
použiť. Dodržiavajte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie 
obalových materiálov, vybitých batérií a starého vybavenia.

SLOVAK REPUBLIC
Prístroj sa nesmie používať v mokrom a vlhkom prostredí! 
Chránte pred striekajúcou a kvapkajúcou vodou!

2 Váš budík AJ110
Blahoželáme Vám ku kúpe a vítame Vás medzi používateľmi produktov 
spoločnosti Philips. Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú 
spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt na lokalite www.philips.
com/welcome.

Úvod
Toto zariadenie vám umožňuje:

zistiť presný čas a dátum• 
nastaviť budík, ktorý vás včas zobudí• 



Čo je v škatuli
Skontrolujte a identifikujte obsah balenia:

Hlavná jednotka• 
Návod na použitie• 

Hlavná jednotka - prehľad
 

a Volič funkcií
Prepnutie do normálneho režimu.• 
Nastavenie budíka, hodín a kalendára.• 

b HR·MONTH
Nastavenie hodín a mesiaca.• 

c MIN·DATE
Nastavenie minút a dátumu. • 
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d 12/24·YEAR
Výber 12 alebo 24 hodinového formátu.• 
Nastavenie roka.• 

e  ON·OFF
Zapnutie/vypnutie časovača budíka.• 

f Panel displeja
Zobrazenie informácií o čase, dátume a budení.• 

g REPEAT ALARM/BACKLIGHT
Opakovanie budíka.• 
Zapnutie podsvietenia.• 

3 Úvodné pokyny
Výstraha

Používanie iných ovládacích prvkov alebo vykonávanie úprav a  •
iných postupov, než sú uvedené v tomto dokumente, môže mať 
za následok vystavenie sa nebezpečnému žiareniu alebo zapríčiniť 
nebezpečnú prevádzku.

Vždy postupujte podľa poradia pokynov v tejto kapitole.
Ak sa rozhodnete obrátiť na spoločnosť Philips, pripravte si číslo 
modelu a sériové číslo tohto zariadenia. Číslo modelu a sériové číslo sú 
uvedené na spodnej strane zariadenia. Tieto čísla si zapíšte sem: 
Číslo modelu __________________________
Sériové číslo ___________________________



Inštalácia batérie
Výstraha

Nebezpečenstvo explózie! Batérie odkladajte mimo dosahu zdrojov  •
tepla, slnečného žiarenia a ohňa. Nikdy nevhadzujte batérie do ohňa.
Nebezpečenstvo poškodenia produktu! Keď zariadenie po dlhšiu  •
dobu nepoužívate, vyberte z neho batériu.

1 Otvorte priečinok na batériu.
2 Vložte 1 batériu typu AA (nie je súčasťou balenia) so správnou 

polaritou (+/-) podľa označenia.
3 Zatvorte priestor pre batérie.
 

Poznámka

Batérie obsahujú chemické látky, a preto si vyžadujú náležitú likvidáciu.  •

Nastaviť čas
1 Nastavte volič funkcií do polohy .

Číslice zobrazenia času začnú blikať. »
2 Stlačením tlačidla HR·MONTH nastavte hodinu.
3 Stlačením tlačidla MIN·DATE nastavte minúty.



4 Nastavte volič funkcií do polohy .
Stlačením tlačidla • 12/24·YEAR vyberte 12-hodinový 
alebo 24-hodinový formát.

Nastavenie kalendára
1 Nastavte volič funkcií do polohy CALENDAR .
2 Stlačením tlačidla 12/24·YEAR nastavte rok.
3 Stlačením tlačidla HR·MONTH nastavte mesiac.
4 Stlačením tlačidla MIN·DATE nastavte dátum.
5 Nastavte volič funkcií do polohy .

Zapnutie podsvietenia
1 V tmavom prostredí môžete stlačením tlačidla REPEAT 

ALARM/BACKLIGHT zapnúť podsvietenie.

4 Nastavenie časovača budíka
1 Pred začiatkom sa uistite, že je správne nastavený čas.
2 Nastavte volič funkcií do polohy .

Začnú blikať číslice času budíka. »
3 Stlačením tlačidla HR·MONTH nastavte hodinu.
4 Stlačením tlačidla MIN·DATE nastavte minúty.
5 Nastavte volič funkcií do polohy .

Zapnutie/vypnutie časovača budíka

Poznámka

Uistite sa, že je už správne nastavený budík. •



1 Nastavte  ON·OFF do polohy ON alebo OFF, čím zapnete 
alebo vypnete časovač budíka.

Keď je časovač budíka zapnutý, zobrazuje sa symbol  » .
Keď je časovač budíka vypnutý, symbol  »  zmizne.

Opakovanie budenia
1 Po zaznení budíka stlačte tlačidlo REPEAT ALARM/BACKLIGHT.

Budík sa opakuje v 5-minútových intervaloch. »

Poznámka

Budenie môžete zopakovať maximálne 3 krát. •

5 Informácie o produkte
Poznámka

Informácie o produkte sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho  •
upozornenia.



Technické údaje
Všeobecné informácie
Napájanie 1 x batéria typu AA

Prevádzková spotreba energie 30 uW

Rozmery
 - Hlavná jednotka (Š x V x H) 82 x 66 x 75 mm

Hmotnosť
 - S obalom
 - Hlavná jednotka

127 g
87 g

6 Riešenie problémov
Varovanie

Nikdy neodstraňujte kryt tela tohto zariadenia.  •

Aby ste zachovali záruku, nikdy sa sami nepokúšajte opravovať systém. 
Ak sa pri používaní tohto zariadenia vyskytne nejaký problém, skôr než 
sa obrátite na servisné stredisko, vyskúšajte nasledujúce riešenia. Ak 
sa problém neodstráni, prejdite na webovú lokalitu spoločnosti Philips 
(www.philips.com/welcome). Ak sa rozhodnete obrátiť na spoločnosť 
Philips, okrem zariadenia si pripravte číslo modelu a sériové číslo.

Žiadne napájanie
Skontrolujte, či je správne nainštalovaná batéria. •
Vymeňte vybitú batériu.  •

Nefunguje časovač
Správne nastavte hodiny. •
Zapnite časovač. •



Nastavenia hodín/časovača vymazané
Vymeňte vybitú batériu.  •
Opätovne nastavte hodiny/časovač. •
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