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1 Σημαντικό
• Διαβάστε αυτές τις οδηγίες.
• Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες.
• Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις.
• Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
• Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά 

σε νερό.
• Καθαρίζετε μόνο με στεγνό πανί.
• Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού. 

Εγκαταστήστε τη μονάδα σύμφωνα με 
τις οδηγίες του κατασκευαστή.

• Μην εγκαταστήσετε τη μονάδα κοντά 
σε πηγές θερμότητας όπως σώματα 
καλοριφέρ, ανοίγματα εκροής θερμού 
αέρα, φούρνους ή άλλες συσκευές 
(συμπεριλαμβανομένων ενισχυτών) που 
παράγουν θερμότητα. 

• Χρησιμοποιείτε μόνο μέρη/εξαρτήματα 
εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.

• Οποιαδήποτε επισκευή πρέπει να 
γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό. Η 
επισκευή της συσκευής είναι απαραίτητη 
αν έχει σημειωθεί οποιαδήποτε βλάβη, 
όπως αν έχει χυθεί υγρό ή έχουν 
πέσει αντικείμενα πάνω στη συσκευή, 
αν η συσκευή έχει εκτεθεί σε βροχή ή 
υγρασία, αν δεν λειτουργεί κανονικά ή 
αν έχει πέσει.

• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ για τη χρήση των 
μπαταριών – Για να αποφύγετε τη 
διαρροή του υγρού των μπαταριών, 
το οποίο μπορεί να προκαλέσει 
τραυματισμό, υλικές ζημιές ή βλάβη στη 
συσκευή: 

• Τοποθετήστε όλες τις μπαταρίες 
σωστά, με τις ενδείξεις πολικότητας + 
και - όπως υποδεικνύονται πάνω στη 
συσκευή. 

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

• Αφαιρέστε τις μπαταρίες όταν η συσκευή 
δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για 
μεγάλο χρονικό διάστημα.

• Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε 
υγρά. 

• Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου πάνω 
στη συσκευή (π.χ. αντικείμενα που 
περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά). 
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2 Το ξυπνητήρι 
σας

Περιεχόμενα συσκευασίας
Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της 
συσκευασίας. (Εικ.  )

TCJ330www.philips.com/welcome

Always there to help you
Register your product and get support at

User Manual

a

3 Ξεκινήστε
Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στο παρόν 
κεφάλαιο με τη σειρά που αναφέρονται.

Τοποθέτηση μπαταρίας
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. 
(Εικ.  )

 
Συμβουλή

 • Όταν εμφανιστεί η ένδειξη χαμηλής στάθμης 
μπαταρίας , αντικαταστήστε τις μπαταρίες.

b
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Ρύθμιση ρολογιού
(Εικ.  )

 
1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το SET 

για δύο δευτερόλεπτα.
 » Τα ψηφία της ώρας αναβοσβήνουν.

2 Πατήστε  /  για να ρυθμίσετε την 
ώρα.

3 Πατήστε SET για επιβεβαίωση.
 » Τα ψηφία των λεπτών 

αναβοσβήνουν.

4 Επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 3 για να 
ρυθμίσετε τα λεπτά και να ορίσετε τη 
μορφή 12 ή 24 ωρών για την ένδειξη 
της ώρας.
 » Εμφανίζεται η ώρα που ρυθμίσατε.

c

SET MODE

SET MODE

SET

2 sec

SET

4 Ρύθμιση 
αφύπνισης

Ρύθμιση αφύπνισης
Σημείωση

 • Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει σωστά το ρολόι.

1 Πατήστε MODE για να ενεργοποιήσετε 
τη λειτουργία ρύθμισης αφύπνισης.
 » Εμφανίζεται η τρέχουσα ώρα 

αφύπνισης (εάν έχει οριστεί).

2 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το SET 
για 2 δευτερόλεπτα.
 » Τα ψηφία της ώρας αναβοσβήνουν.

3 Πατήστε  /  για να ρυθμίσετε την 
ώρα.

4 Πατήστε SET για επιβεβαίωση.
 » Τα ψηφία των λεπτών 

αναβοσβήνουν.

5 Επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 4 για να 
ρυθμίσετε τα λεπτά.

6 Επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 4 για να 
ορίσετε την πηγή αφύπνισης. (Εικ.  )

f
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 » Η αφύπνιση ρυθμίζεται και στη 
συνέχεια εμφανίζεται η τρέχουσα 
ώρα.

Ένδειξη αφύπνισης Εικονίδιο 
αφύπνι-
σης

Διάρκεια 
ήχου αφύ-
πνισης

Χαμηλή δόνηση 15 λεπτά
Υψηλή δόνηση 15 λεπτά
Βομβητής 15 λεπτά
Συνδυασμός βομβητή 
και δόνησης

15 λεπτά

Συμβουλή

 • Η ένταση του ήχου ρυθμίζεται αυτόματα και δεν 
μπορείτε να την αλλάξετε. 

 • Όσο το ξυπνητήρι δονείται, η δόνηση ξεκινά με 
αργό ρυθμό και γίνεται σταδιακά γρηγορότερη μέσα 
στα δύο πρώτα λεπτά.

Ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση αφύπνισης
Για να ενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη 
αφύπνισης, γυρίστε το διακόπτη ALARM στο 
ON. 
 » Εμφανίζεται το εικονίδιο και η πηγή 

αφύπνισης.
 » Όλα τα κουμπιά πλην του 

SNOOZE/LIGHT κλειδώνουν. Για να 
αλλάξετε οποιαδήποτε ρύθμιση, γυρίστε 
πρώτα το διακόπτη ALARM στο OFF.

Για να απενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη 
αφύπνισης:
Γυρίστε το διακόπτη ALARM στο OFF.  
(Εικ.  )

 
Αναβολή της αφύπνισης
Όταν ηχεί η αφύπνιση, πατήστε SNOOZE. 
(Εικ.  )

 
 » Η αφύπνιση αναβάλλεται και 

επαναλαμβάνεται εννέα λεπτά 
αργότερα.

e
ALARM OFF/ON

g
S N O O Z E
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5 Άλλες 
λειτουργίες

Ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση του 
φωτισμού της οθόνης
Για να ενεργοποιήσετε το φωτισμό της 
οθόνης, πατήστε LIGHT.
 » Για εξοικονόμηση ενέργειας, ο φωτισμός 

της οθόνης απενεργοποιείται αυτόματα 
μετά από 5 δευτερόλεπτα.

Στερέωση του κλιπ στο 
μαξιλάρι
Για να μη γλιστρήσει το ξυπνητήρι και πέσει 
από το κρεβάτι, στερεώστε το παρεχόμενο 
κλιπ στη μαξιλαροθήκη σας όπως φαίνεται 
στην εικόνα. (Εικ.  )

 d

6 Πληροφορίες 
προϊόντος

Σημείωση

 • Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή 
χωρίς προειδοποίηση.

Προδιαγραφές

Ηλεκτρική τροφοδοσία 
(μπαταρία)

3 μπαταρίες 1,5 V 
τύπου AAA

Διαστάσεις: 
- Κύρια μονάδα  
(Π x Υ x Β)

 
 
82 x 82 x 19 χιλ.

Βάρος: 
- Κύρια μονάδα

 
0,07 κιλά
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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 έχετε τοποθετήσει 

σωστά τις μπαταρίες.

Η αφύπνιση δεν λειτουργεί
 • Ρυθμίστε σωστά το ρολόι/την αφύπνιση.
 • Ελέγξτε τις μπαταρίες. 

Η ρύθμιση ρολογιού/αφύπνισης διαγράφηκε
 • Ρυθμίστε εκ νέου το ρολόι/την αφύπνιση.

Η συσκευή δεν ανταποκρίνεται όταν πατάτε 
οποιοδήποτε από τα κουμπιά
 • Τα κουμπιά είναι κλειδωμένα. Γυρίστε 

το διακόπτη ALARM στο OFF για να τα 
ξεκλειδώσετε.

8 Σημείωση
Οποιεσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις 
πραγματοποιηθούν στη συσκευή χωρίς τη 
ρητή έγκριση της Philips Consumer Electronics 
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 
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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.
2013 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Με 
την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν 
χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα 
ανήκουν στην Koninklijke Philips Electronics 
N.V. ή των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους. Η 
Philips διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τα 
προϊόντα της οποιαδήποτε στιγμή χωρίς 
να είναι υποχρεωμένη να προσαρμόσει 
αντίστοιχα τα αποθέματά της.

Σημείωση

 • Η πινακίδα του τύπου βρίσκεται στο κάτω μέρος 
της συσκευής.
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