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1 Viktigt!
•	 Läs de här instruktionerna.
•	 Läs och ta till dig varningstexten.
•	 Följ samtliga instruktioner.
•	 Installera den inte i närheten av någon 

värmekälla, som element, varmluftsintag, 
spis eller annan utrustning som avger 
värme (inklusive förstärkare). 

•	 Skydda elkabeln så att den inte blir 
trampad på eller kommer i kläm, särskilt 
intill kontakter, extrauttag och precis vid 
utgången från väckarklockan.

•	 Använd endast kringutrustning och 
tillbehör som är godkända av leverantören.

•	 Dra ur väckarklockans kontakt vid åskväder 
eller när den inte ska användas på länge.

•	 Överlåt	allt	underhåll	till	kvalificerad	
servicepersonal. Service krävs när 
väckarklockan har skadats på något sätt, till 
exempel om en elkabel eller -kontakt är 
skadad, vätska eller främmande föremål har 
kommit in i väckarklockan, om väckarklockan 
har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar 
som den ska eller om den har fallit i golvet.

•	 VARNING! Batterianvändning – Undvik 
batteriläckage, som kan ge upphov till 
personskada, skada på egendom eller på 
väckarklockan: 
•	 Installera batterierna på rätt sätt 

med + och - enligt markeringarna på 
väckarklockan. 

•	 Blanda inte batterier (t.ex. gamla och 
nya eller kol och alkaliska).

•	 Ta ut batterierna när väckarklockan 
inte används under en längre tid.

•	 Utsätt inte väckarklockan för 
vattendroppar eller vattenstrålar. 

•	 Placera inga potentiellt skadliga föremål på 
väckarklockan (t.ex. vattenfyllda kärl eller 
levande ljus). 

•	 Om adaptern används som 
frånkopplingsenhet ska den vara lätt att 
komma åt. 

2 Din 
väckarklocka

Förpackningens innehåll
Kontrollera	och	identifiera	innehållet	i	
förpackningen.
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3 Komma igång
Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt 
följd.

Ansluta strömmen
Nätström eller batterier kan användas som 
strömförsörjning för den här väckarklockan. 

Alternativ 1: Batteriström

Var försiktig

 • Risk för explosion! Håll batterierna borta från värme, 
solljus och eld. Lägg aldrig batterierna i eld.

 • Batterierna innehåller kemiska substanser och bör 
därför kasseras på rätt sätt.

Sätt in 3 st. AAA-batterier med polerna (+/-) åt 
rätt håll enligt bilden.

  3 X AAA

Alternativ 2: Nätström

Var försiktig

 • Risk för produktskada! Kontrollera att nätspänningen 
motsvarar den spänning som är tryckt på bak- eller 
undersidan av väckarklockan.

 • Risk för elektriska stötar! När du kopplar bort 
nätströmmen ska du alltid dra ut kontakten ur uttaget. 
Dra aldrig i sladden.

Kommentar

 • Typplattan sitter i batterifacket.

 
Ställa in klockan

Kommentar

 • Öppna först skyddshöljet upptill för att komma åt de 
dolda knapparna.

1 I standbyläge trycker du på SET TIME 
i mer än 2 sekunder för att aktivera 
klockinställningsläget.
 » Siffrorna för timmar och minuter 

blinkar.

2 Ställ in timtiden genom att vrida på - hr +.
3 Ställ in minuttiden genom att vrida på 

- min +.
4 Bekräfta genom att trycka på SET TIME.

 » [24H] börjar blinka.
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5 Vrid - hr + eller - min + för att justera 
12-/24-timmarsformatet.

6 Bekräfta genom att trycka på SET TIME.
 » Den inställda tiden visas.

 2 sec.

minh r

EMIT TES

EMIT TES

EMIT TES

EMIT TES

12H 24H

4 Ställa in larm

Välja larmkälla
Justera  /  /  för att välja olika larmkällor : 

•	  : bakgrundsbelysning aktiveras vid 
den inställda larmtiden.

•	  : det valda ljudet aktiveras vid den 
inställda larmtiden.

•	  : både bakgrundsbelysning och ljud 
aktiveras vid den inställda larmtiden.

Tips

 • Du kan välja larmljudet när du ställer in väckningslarmet 
eller insomningslarmet.

 • Larmvolymen kan inte justeras manuellt.

 
Ställ in väckningslarm
Med den här väckarklockan kan du ställa in ett 
larm som väcker dig på morgonen.

Kommentar

 • Se till att du har ställt in klockan på rätt sätt.

1 Håll SET WAKE intryckt i två sekunder i 
standbyläge.
 » Siffrorna för timmar och minuter 

blinkar.

2 Ställ in timtiden genom att vrida på - hr +.
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3 Ställ in minuttiden genom att vrida på 
- min +.

4 Bekräfta genom att trycka på SET WAKE.
 » Ljudkällan blinkar.

5 Vrid på - hr + eller - min + för att välja ett 
larmljud.

6 Bekräfta genom att trycka på SET WAKE.
 » Larminställningarna visas. 

 
Tips

 • När larmet aktiveras höjs volymen stegvis.

Vid den inställda larmtiden:

Strömför-
sörjning

Larmets 
tidslängd

Bakgrundsbelysning 
(om vald)

Nätström Högsta 15 
minuter

Grönt i 15 minuter

Batterinivå Högsta 5 
minuter

Grönt i 1 minut

2 sec.

SET WAKE 

SET WAKE 

minh r

SET WAKE 

SET WAKE 

Aktivera/avaktivera väckningslarm

1 I standbyläge trycker du på SET WAKE.
 » De förinställda larminställningarna visas.

2 Tryck på SET WAKE upprepade gånger för 
att aktivera eller avaktivera väckningslarmet.
 » Ikonen för väckarklockan visas om 

larmet är på och försvinner om det 
är av.

•	 Tryck på SET WAKE eller alarm off/
tell time om du vill stänga av larmet.

 » larmsignalen upprepas nästa dag. 

Ställ in insomningslarmet
Du kan även ställa in ett larm för att påminna 
dig om att gå och lägga dig i tid på kvällen. 

Kommentar

 • Se till att klockan är rätt inställd.

1 Håll SET SLEEP intryckt i två sekunder i 
standbyläge.
 » Siffrorna för timmar och minuter 

blinkar.

2 Ställ in timtiden genom att vrida på - hr +.
3 Ställ in minuttiden genom att vrida på 

- min +.
4 Bekräfta genom att trycka på SET SLEEP.

 » Ljudkällan blinkar.

5 Vrid på - hr + eller - min + för att välja ett 
larmljud.

6 Bekräfta genom att trycka på SET SLEEP.
 » Larminställningarna visas. 
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Vid den inställda larmtiden:

Strömför-
sörjning

Larmets 
tidslängd

Bakgrundsbelysning 
(om vald)

Nätström Högsta 15 
minuter

Rött i 15 minuter

Batterinivå Högsta 5 
minuter

Rött i 1 minut

Aktivera/avaktivera insomningslarm

1 I standbyläge trycker du på SET SLEEP.
 » De förinställda larminställningarna visas.

2 Tryck upprepade gånger på SET SLEEP för 
att aktivera eller avaktivera larmet.
 » Ikonen för väckarklockan visas om 

larmet är på och försvinner om det 
är av.

•	 Tryck på SET SLEEP eller alarm off/tell 
time om du vill stänga av larmet.

 » Larmsignalen upprepas nästa dag. 

2 sec.

SET SLEEP 

SET SLEEP 

SET SLEEP 

minh r

SET SLEEP 

5 Övriga 
funktioner

Välj systemspråk
Kommentar

 • Den här väckarklockan har tre tillgängliga språk.

Justera FRE/GER/ENG för att välja franska, tyska 
eller engelska som systemspråk.

  
Meddela aktuell tid
Den här talande väckarklockan kan meddela 
aktuell tid på ett naturligt sätt.

Kommentar

 • Se till att du har valt rätt språk.

I standbyläge trycker du på alarm off/tell time.
 » Den aktuella tiden hörs tydligt (t.ex. klockan 

är fem).

 

FRE

GER

ENG
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Gissa tid
Den här väckarklockan kan även underlätta 
för barn att lära sig klockan. Genom att ställa 
frågor, till exempel "vad är klockan", underlättar 
den här väckarklockan för barnet att lära sig 
använda klockor. På så sätt bidrar den till deras 
intellektuella tillväxt. 
1 Tryck på .

 » [- - : - -] visas.
 » Väckarklockan frågar "vad är klockan".

2 Titta på klockans tim- och minutvisare och 
använd - hr + och - min + för att justera 
tiden.

3 Tryck på alarm off/tell time.
 » Om du har angett rätt tid hör du 

applåder, och väckarklockan meddelar 
tiden.

 » Om svaret är fel hörs ett dåligt ljud 
och väckarklockan meddelar den 
korrekta tiden.

4 Avsluta genom att trycka på  igen.

 
Tips

 • Barn kan trycka på alarm off/tell time för att få det 
rätta svaret direkt utan att justera klockinställningarna.

minh r

Justera ljusstyrkan för 
teckenfönstret
Tryck på BACKLIGHT upprepade gånger för 
att välja olika nivåer för ljusstyrka: 
•	 Hög ljusstyrka
•	 Låg ljusstyrka
•	 Ljusstyrka av
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6 Produktinforma-
tion

Kommentar

 • Produktinformationen kan komma att ändras utan 
föregående meddelande.

Specifikationer

Förstärkare
Nominell uteffekt 0,25 W RMS

Allmän information
Strömförsörjning
 – Nätström 
 
 

 – Batteri

 
Modell:	AC39735T	
(Philips); ineffekt: 
220–230 V~, 50 Hz, 
20 mA.
3 x 1,5 V R03/UM-4

Effektförbrukning vid 
användning

 
2 W

Effektförbrukning i 
standbyläge

 
< 1 W

Storlek 
 – Huvudenhet  
(B x H x D)

 
 
110 x 110 x 110 mm

Vikt
 - Med förpackning
 - Huvudenhet

 
0,63 kg
0,29	kg

7 Felsökning
Varning

 • Ta aldrig bort enhetens hölje.

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du 
gör det gäller inte garantin. 
Om du får problem när du använder enheten 
ska du kontrollera följande innan du begär 
service. Om problemet kvarstår går du till 
Philips webbplats (www.philips.com/support). 
När du kontaktar Philips bör du ha både 
enheten och modell- och serienumret till hands.

Ingen ström
•	 Se till att nätkontakten är ansluten på rätt 

sätt.
•	 Kontrollera	att	det	finns	ström	i	nätuttaget.
•	 Kontrollera att batterierna är isatta på rätt 

sätt.

Inget svar från enheten
 • Ta ut batterierna och slå på enheten igen. 
 • Koppla från och återanslut nätkontakten 

och slå sedan på enheten igen.

Larmet fungerar inte
 • Ställ in klockan/larmet rätt.
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8 Obs!
Eventuella förändringar av den här enheten 
som inte uttryckligen har godkänts av WOOX 
Innovations kan frånta användaren rätten att 
använda utrustningen.

  
Användning av den här produkten 
överensstämmer med EU:s förordningar om 
radiostörningar.

  
Produkten är utvecklad och tillverkad av 
högkvalitativa material och komponenter som 
både kan återvinnas och återanvändas. 

 
När den här symbolen med en överkryssad 
papperskorg visas på produkten innebär det att 
produkten omfattas av det europeiska direktivet 
2002/96/EG.
Ta reda på var du kan hitta närmaste 
återvinningsstation för elektriska och 
elektroniska produkter.
Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina 
gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. 
Genom att kassera dina gamla produkter på 
rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella 
negativa effekter på miljö och hälsa.

 
Din produkt innehåller batterier som omfattas 
av EU-direktiv 2006/66/EC, som inte får 
kasseras som vanliga hushållssopor. Ta reda 
på vilka lokala regler som gäller för separat 
insamling av batterier eftersom korrekt 

kassering bidrar till att förhindra negativ 
påverkan på miljö och hälsa.

Miljöinformation
Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits 
bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att 
dela upp i tre olika material: kartong (lådan), 
polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, 
skyddande skumskiva). 
Systemet består av material som kan återvinnas 
och återanvändas om det monteras isär av ett 
specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna 
för kassering av förpackningsmaterial, använda 
batterier och gammal utrustning.
 

 
Det här är en dubbelisolerad KLASS II-apparat 
utan skyddande jordanslutning.
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