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1 Σημαντικό
• Διαβάστε αυτές τις οδηγίες.
• Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις.
• Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
• Μην εγκαταστήσετε τη μονάδα κοντά 

σε πηγές θερμότητας όπως σώματα 
καλοριφέρ, ανοίγματα εκροής θερμού 
αέρα, φούρνους ή άλλες συσκευές 
(συμπεριλαμβανομένων ενισχυτών) που 
παράγουν θερμότητα. 

• Προστατέψτε το καλώδιο ρεύματος 
ώστε να μην πατηθεί ή κοπεί, ειδικά στα 
φις, στις πρίζες και στο σημείο όπου 
εξέρχεται από το ξυπνητήρι.

• Χρησιμοποιείτε μόνο μέρη/εξαρτήματα 
εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.

• Αποσυνδέστε το ξυπνητήρι από την 
πρίζα κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή 
όταν δεν το χρησιμοποιείτε για μεγάλο 
χρονικό διάστημα.

• Οποιαδήποτε επισκευή πρέπει να 
γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό. 
Η επισκευή είναι απαραίτητη όταν το 
ξυπνητήρι έχει υποστεί οποιαδήποτε 
ζημιά, όπως όταν έχει υποστεί ζημιά το 
καλώδιο ηλεκτρικής τροφοδοσίας ή το 
φις του, όταν έχει χυθεί υγρό ή έχουν 
πέσει αντικείμενα μέσα στο ξυπνητήρι, 
όταν η μονάδα έχει εκτεθεί σε βροχή ή 
υγρασία, καθώς και όταν η μονάδα δεν 
λειτουργεί κανονικά ή έχει πέσει κάτω.

• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ για τη χρήση της 
μπαταρίας – Για την αποφυγή διαρροής 
από την μπαταρία, η οποία μπορεί να 
προκαλέσει τραυματισμό, υλική ζημιά ή 
βλάβη στο ξυπνητήρι: 
• Τοποθετείτε όλες τις μπαταρίες 

σωστά, με τις ενδείξεις πολικότητας 
+ και - όπως υποδεικνύονται στο 
ξυπνητήρι. 

• Μην συνδυάζετε μπαταρίες 
διαφορετικού τύπου (παλιές με 
καινούργιες ή μπαταρίες άνθρακα με 
αλκαλικές κ.λπ.).

• Αφαιρείτε τις μπαταρίες όταν 
το ξυπνητήρι δεν πρόκειται να 
χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό 
διάστημα.

• Το ξυπνητήρι δεν πρέπει να εκτίθεται σε 
υγρά που στάζουν ή εκτινάσσονται. 

• Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου πάνω 
στο ξυπνητήρι (π.χ. αντικείμενα που 
περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά). 

• Όπου χρησιμοποιείται το βύσμα του 
προσαρμογέα Direct Plug-in ως συσκευή 
αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης 
θα πρέπει να παραμένει λειτουργική.
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2 Το ξυπνητήρι 
σας

Περιεχόμενα συσκευασίας
Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της 
συσκευασίας.
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3 Ξεκινήστε
Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στο παρόν 
κεφάλαιο με τη σειρά που αναφέρονται.

Σύνδεση στο ρεύμα
Αυτό το ξυπνητήρι μπορεί να λειτουργήσει 
είτε με ρεύμα AC είτε με μπαταρίες. 

Επιλογή 1: Ηλεκτρική τροφοδοσία 
από μπαταρίες

Προσοχή

 • Κίνδυνος έκρηξης! Διατηρείτε τις μπαταρίες μακριά 
από θερμότητα, ήλιο ή φωτιά. Μην απορρίπτετε ποτέ 
τις μπαταρίες στη φωτιά.

 • Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες και κατά 
συνέπεια πρέπει να απορρίπτονται με κατάλληλο 
τρόπο.

Τοποθετήστε 3 μπαταρίες AAA με τη σωστή 
πολικότητα (+/-), όπως φαίνεται στην εικόνα.

  3 X AAA
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Επιλογή 2: Ηλεκτρική τροφοδοσία 
AC

Προσοχή

 • Κίνδυνος φθοράς του προϊόντος! Βεβαιωθείτε ότι 
η τάση του ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση που 
αναγράφεται στην πίσω ή στην κάτω πλευρά του 
ξυπνητηριού.

 • Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Όταν αποσυνδέετε το 
τροφοδοτικό AC από την πρίζα, τραβάτε πάντα 
το βύσμα από την υποδοχή. Μην τραβάτε ποτέ το 
καλώδιο.

Σημείωση

 • Η πινακίδα τύπου βρίσκεται μέσα στη θήκη των 
μπαταριών.

 
Ρύθμιση ρολογιού

Σημείωση

 • Πριν ξεκινήσετε, ανοίξτε το προστατευτικό κάλυμμα 
στην πάνω πλευρά για να αποκαλυφθούν τα κρυφά 
πλήκτρα.

1 Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε 
SET TIME για 2 δευτερόλεπτα για να 
μεταβείτε στη λειτουργία ρύθμισης 
ρολογιού.
 » Τα ψηφία της ώρας και των λεπτών 

αναβοσβήνουν.

2 Περιστρέψτε το κουμπί - hr + για 
ρύθμιση της ώρας.

3 Περιστρέψτε το κουμπί - min + για 
ρύθμιση των λεπτών.

4 Πατήστε SET TIME για επιβεβαίωση.
 » Η ένδειξη [24H] αρχίζει να 

αναβοσβήνει.

5 Περιστρέψτε το - hr + ή το - min +, για 
να ρυθμίσετε τη μορφή 12/24 ωρών.

6 Πατήστε SET TIME για επιβεβαίωση.
 » Εμφανίζεται η ώρα που ρυθμίσατε.

 2 sec.

minh r

EMIT TES

EMIT TES

EMIT TES

EMIT TES

12H 24H
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4 Ρύθμιση 
αφύπνισης

Επιλογή πηγής αφύπνισης
Ρυθμίστε τα  /  /  για να επιλέξετε 
διαφορετικές πηγές αφύπνισης: 
•  : ενεργοποιείται ο οπίσθιος φωτισμός, 

όταν φτάνει η ώρα αφύπνισης.
•  : ενεργοποιείται ο επιλεγμένος ήχος, 

όταν φτάνει η ώρα αφύπνισης.
•  : ενεργοποιείται ο οπίσθιος φωτισμός 

και ο ήχος, όταν φτάνει η ώρα 
αφύπνισης.

Συμβουλή

 • Μπορείτε να επιλέξετε τον ήχο αφύπνισης, όταν 
ρυθμίζετε την αφύπνιση ή την υπενθύμιση ύπνου.

 • Η ένταση του ήχου αφύπνισης δεν μπορεί να 
ρυθμιστεί με το χέρι.

 
Ρύθμιση ξυπνητηριού για 
αφύπνιση
Σε αυτό το ξυπνητήρι, μπορείτε να ορίσετε 
έναν ήχο αφύπνισης για να σας ξυπνά το 
πρωί.

Σημείωση

 • Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει σωστά το ρολόι.

1 Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και 
κρατήστε πατημένο το SET WAKE για 
δύο δευτερόλεπτα.
 » Τα ψηφία της ώρας και των λεπτών 

αναβοσβήνουν.

2 Περιστρέψτε το κουμπί - hr + για 
ρύθμιση της ώρας.

3 Περιστρέψτε το κουμπί - min + για 
ρύθμιση των λεπτών.

4 Πατήστε SET WAKE για επιβεβαίωση.
 » Η πηγή ήχου αναβοσβήνει.

5 Περιστρέψτε το - hr + ή το - min +, για 
να επιλέξετε ήχο αφύπνισης.

6 Πατήστε SET WAKE για επιβεβαίωση.
 » Εμφανίζονται οι ρυθμίσεις 

αφύπνισης. 

 
Συμβουλή

 • Όταν ακούγεται ο ήχος αφύπνισης, η έντασή του 
αυξάνεται σταδιακά.

2 sec.

SET WAKE 

SET WAKE 

minh r

SET WAKE 

SET WAKE 
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Όταν φτάνει η ώρα αφύπνισης:

Τροφοδοσία 
Ρεύματος

Διάρκεια 
ήχου 
αφύπνισης

Οπίσθιος 
φωτισμός 
(εάν είναι 
επιλεγμένος)

Ρεύμα AC Μέγ. 15 
λεπτά

Χρώμα 
πράσινο επί 
15 λεπτά

Ισχύς 
μπαταρίας

Μέγ. 5 
λεπτά

Χρώμα 
πράσινο επί 1 
λεπτό

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της 
αφύπνισης

1 Σε λειτουργία αναμονής, πατήστε SET 
WAKE.
 » Εμφανίζονται οι προεπιλεγμένες 

ρυθμίσεις αφύπνισης.

2 Πατήστε επανειλημμένα SET WAKE για 
ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της 
λειτουργίας αφύπνισης.
 » Το εικονίδιο αφύπνισης εμφανίζεται 

όταν η λειτουργία αφύπνισης είναι 
ενεργοποιημένη και εξαφανίζεται 
όταν είναι απενεργοποιημένη.

• Για να σταματήσετε τον ήχο 
αφύπνισης, πατήστε SET WAKE ή 
alarm off/tell time.

 » Η αφύπνιση θα επαναληφθεί την 
επόμενη μέρα. 

Ρύθμιση υπενθύμισης ύπνου
Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε το ξυπνητήρι 
ώστε να ηχεί για να σας υπενθυμίσει να 
κοιμηθείτε τη σωστή ώρα τη νύχτα. 

Σημείωση

 • Βεβαιωθείτε ότι το ρολόι είναι ρυθμισμένο σωστά.

1 Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και 
κρατήστε πατημένο το SET SLEEP για 
δύο δευτερόλεπτα.
 » Τα ψηφία της ώρας και των λεπτών 

αναβοσβήνουν.

2 Περιστρέψτε το κουμπί - hr + για 
ρύθμιση της ώρας.

3 Περιστρέψτε το κουμπί - min + για 
ρύθμιση των λεπτών.

4 Πατήστε SET SLEEP για επιβεβαίωση.
 » Η πηγή ήχου αναβοσβήνει.

5 Περιστρέψτε το - hr + ή το - min +, για 
να επιλέξετε ήχο αφύπνισης.

6 Πατήστε SET SLEEP για επιβεβαίωση.
 » Εμφανίζονται οι ρυθμίσεις 

αφύπνισης. 

 2 sec.

SET SLEEP 

SET SLEEP 

SET SLEEP 

minh r

SET SLEEP 
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Όταν φτάνει η ώρα αφύπνισης:

Τροφοδοσία 
Ρεύματος

Διάρκεια 
ήχου 
αφύπνισης

Οπίσθιος 
φωτισμός 
(εάν είναι 
επιλεγμένος)

Ρεύμα AC Μέγ. 15 
λεπτά

Χρώμα 
κόκκινο επί 15 
λεπτά

Ισχύς 
μπαταρίας

Μέγ. 5 
λεπτά

Χρώμα 
κόκκινο επί 1 
λεπτό

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της 
υπενθύμισης ύπνου

1 Σε λειτουργία αναμονής, πατήστε SET 
SLEEP.
 » Εμφανίζονται οι προεπιλεγμένες 

ρυθμίσεις αφύπνισης.

2 Πατήστε επανειλημμένα SET SLEEP για 
ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της 
υπενθύμισης ύπνου.
 » Το εικονίδιο αφύπνισης εμφανίζεται 

όταν η λειτουργία αφύπνισης είναι 
ενεργοποιημένη και εξαφανίζεται 
όταν είναι απενεργοποιημένη.

• Για να σταματήσετε τον ήχο 
αφύπνισης, πατήστε SET SLEEP ή 
alarm off/tell time.

 » Η αφύπνιση θα επαναληφθεί την 
επόμενη μέρα. 

5 Άλλες 
λειτουργίες

Επιλογή γλώσσας 
συστήματος

Σημείωση

 • Σε αυτό το ξυπνητήρι υπάρχουν διαθέσιμες τρεις 
γλώσσες.

Ρυθμίστε το διακόπτη FRE/GER/ENG για 
να επιλέξετε ως γλώσσα συστήματος τα 
Γαλλικά, τα Γερμανικά ή τα Αγγλικά.

  
Αναγγελία τρέχουσας ώρας
Αυτό το ξυπνητήρι με λειτουργία ομιλίας 
μπορεί να ανακοινώνει την τρέχουσα ώρα με 
φυσικό τρόπο όταν ενεργοποιείται.

Σημείωση

 • Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη σωστή γλώσσα.

Σε λειτουργία αναμονής, πατήστε alarm off/
tell time.
 » Θα ακούσετε καθαρά την τρέχουσα ώρα 

[(π.χ. it's five o'clock (ελληνικά: "η ώρα 
είναι πέντε")].

FRE

GER

ENG
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Τι ώρα είναι;
Αυτό το ξυπνητήρι είναι επίσης σχεδιασμένο 
για να βοηθά τα παιδιά να μάθουν να λένε 
την ώρα. Κάνοντας στα παιδιά ερωτήσεις 
όπως "What time is it" (ελληνικά: "Τι ώρα 
είναι;"), το ξυπνητήρι βοηθά τα παιδιά να 
συνηθίσουν να χρησιμοποιούν τα ρολόγια. 
Σαν αποτέλεσμα, συνεισφέρει στη διανοητική 
τους ανάπτυξη. 
1 Πατήστε .

 » Εμφανίζεται η ένδειξη [- - : - -].
 » Το ξυπνητήρι σας ρωτά "what time is 

it" (ελληνικά: "Τι ώρα είναι;").

2 Ανατρέχοντας στον ωροδείκτη και το 
λεπτοδείκτη του ρολογιού, περιστρέψτε 
το - hr + και το - min + για να ρυθμίσετε 
την ώρα.

3 Πατήστε alarm off/tell time.
 » Εάν ρυθμίσατε την ώρα σωστά, θα 

ακούσετε έναν ήχο χειροκροτήματος 
και μετά το ξυπνητήρι θα 
ανακοινώσει την ώρα.

 » Εάν η απάντησή σας είναι λάθος, θα 
ακούσετε έναν ήχο αποδοκιμασίας 
και μετά το ξυπνητήρι θα σας πει τη 
σωστή ώρα.

4 Για έξοδο, πατήστε  ξανά.

 minh r

Συμβουλή

 • Τα παιδιά μπορούν να πατήσουν alarm off/tell time 
για να ακούσουν απευθείας τη σωστή απάντηση, 
χωρίς να αλλάξουν τις ρυθμίσεις του ρολογιού.

Προσαρμογή φωτεινότητας 
οθόνης
Πατήστε επανειλημμένα το BACKLIGHT, 
για να επιλέξετε διαφορετικά επίπεδα 
φωτεινότητας: 
• Έντονη φωτεινότητα
• Χαμηλή φωτεινότητα
• Απενεργοποίηση φωτεινότητας
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6 Πληροφορίες 
προϊόντος

Σημείωση

 • Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή 
χωρίς προειδοποίηση.

Προδιαγραφές

Ενισχυτής
Ονομαστική ισχύς εξόδου 0,25 W RMS

Γενικές πληροφορίες
Τροφοδοσία ρεύματος
 - Εναλλασσόμενο 
ρεύμα (AC) 
 

 - Μπαταρίες

 
Μοντέλο: AC39735T 
(Philips), Ηλεκτρική 
τροφοδοσία : 220-
230V ~, 50Hz, 20mA,
3 x 1,5 V R03/UM-4

Κατανάλωση ενέργειας 
σε λειτουργία

 
2 W

Κατανάλωση ενέργειας 
κατά την αναμονή

 
 
<1 W

Διαστάσεις 
 – Κύρια μονάδα  
(Π x Υ x Β)

 
 
110 x 110 x 110 χιλ.

Βάρος
 - Με τη συσκευασία
 - Κύρια μονάδα

 
0,63 κιλά
0,29 κιλά

7 Αντιμετώπιση 
προβλημάτων

Προειδοποίηση

 • Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτής της 
συσκευής.

Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην 
επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε το σύστημα 
μόνοι σας. 
Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη 
χρήση της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω 
σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Αν δεν λυθεί 
το πρόβλημα, επισκεφτείτε τον ιστότοπο 
της Philips (www.philips.com/support). Όταν 
επικοινωνείτε με τη Philips, φροντίστε να 
βρίσκεστε κοντά στη συσκευή και να έχετε 
πρόχειρο τον αριθμό μοντέλου και τον 
αριθμό σειράς.

Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα
• Βεβαιωθείτε ότι το φις του καλωδίου 

ρεύματος είναι σωστά συνδεδεμένο στην 
πρίζα.

• Βεβαιωθείτε ότι περνάει ρεύμα από την 
πρίζα AC.

• Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες είναι 
τοποθετημένες σωστά.

Η μονάδα δεν ανταποκρίνεται.
 • Αφαιρέστε τις μπαταρίες και 

ενεργοποιήστε ξανά τη μονάδα. 
 • Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε 

το βύσμα τροφοδοσίας AC και στη 
συνέχεια ενεργοποιήστε ξανά τη 
μονάδα.

Η αφύπνιση δεν λειτουργεί
 • Ρυθμίστε σωστά το ρολόι/την αφύπνιση.
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8 Σημείωση
Οποιεσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις 
πραγματοποιηθούν στη συσκευή χωρίς 
τη ρητή έγκριση της WOOX Innovations 
ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του 
χρήστη για λειτουργία της συσκευής.

  
Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις 
προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
για παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων.

  
Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και 
κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας 
υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να 
ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν. 

 
Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός 
διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με 
ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την 
Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ.
Ενημερωθείτε σχετικά με το ανεξάρτητο 
τοπικό σύστημα συλλογής ηλεκτρικών και 
ηλεκτρονικών προϊόντων.
Μην παραβείτε τους τοπικούς κανονισμούς 
και μην απορρίψετε τα παλιά σας προϊόντα 
μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. 
Η σωστή μέθοδος απόρριψης των παλιών 
σας προϊόντων συμβάλλει στην αποφυγή 
αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον 
και την ανθρώπινη υγεία.

  
Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες που 
καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 

2006/66/ΕΚ, και δεν μπορούν να απορριφθούν 
μαζί με τα συνηθισμένα απορρίμματα του 
σπιτιού σας. Ενημερωθείτε σχετικά με την 
ισχύουσα τοπική νομοθεσία για τη χωριστή 
συλλογή μπαταριών καθώς η σωστή μέθοδος 
απόρριψης των μπαταριών συμβάλλει στην 
αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το 
περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του 
περιβάλλοντος
Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει 
παραληφθεί. Η συσκευασία έχει γίνει έτσι 
ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός 
σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες 
πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από 
χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, 
προστατευτικό αφρώδες φύλλο). 
Το σύστημα αποτελείται από υλικά 
που μπορούν να ανακυκλωθούν 
και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν 
αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη 
εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς 
σχετικά με την απόρριψη υλικών 
συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού 
εξοπλισμού.
 

 
Η συσκευή είναι CLASS II με διπλή μόνωση, 
χωρίς παρεχόμενη προστατευτική γείωση.
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