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1 Tähtis
•	 Lugege see kasutusjuhend läbi.
•	 Hoidke kasutusjuhend alles.
•	 Võtke kõiki hoiatusi arvesse.
•	 Järgige kõiki juhtnööre.
•	 Ärge kasutage seadet vee läheduses.
•	 Puhastage seadet üksnes kuiva lapiga.
•	 Ärge blokeerige ventilatsiooniavasid. 

Paigaldage seade kooskõlas tootja 
juhtnööridega.

•	 Ärge paigaldage seadet kuumaallikate, 
näiteks radiaatorite, õhurestide, ahjude 
või muude kuumenevate seadmete (sh 
võimendite) lähedusse. 

•	 Kasutage üksnes tootja kirjeldatud 
lisatarvikuid.

•	 Teenindustööde teostamiseks pöörduge 
kvalifitseeritud	spetsialistide	poole.	
Teenindustöid on vaja teostada siis, kui 
seade on mingil moel viga saanud, näiteks 
kui seadmele on vedelikke peale tilkunud 
või asju peale kukkunud, kui seade on 
jäänud vihma kätte või saanud niiskust, ei 
tööta korralikult või on maha kukkunud.

•	 Patareide kasutamine. NB! Selleks, et vältida 
patareide lekkimist, mille tulemuseks võivad 
olla kehavigastused, asjade või seadme 
kahjustumine, tuleb teha järgmist: 

•	 kõik patareid tuleb paigaldada õigesti nii, et 
+ ja – oleksid õiges kohas; 

•	 koos ei tohi kasutada erinevaid patareisid 
(vanu ja uusi või süsinik- ja aluspatareisid 
jne);

•	 patareid tuleb seadmest välja võtta, kui te 
ei kasuta seda pikemat aega.

•	 Hoidke seadet tilkade ja pritsmete eest. 
•	 Ärge pange seadme peale ohuallikaid 

(nt vedelikega täidetud nõusid, põlevaid 
küünlaid). 

2 Teie äratuskell

Pakendi sisu
Kontrollige pakendi sisu ja tutvuge sellega.  
(Jn  )

TCJ330www.philips.com/welcome

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

User Manual
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3 Alustamine
Järgige käesoleva osa juhtnööre esitatud 
järjestuses.

Paigaldage patarei
Ettevaatust

 • Plahvatusoht! Hoidke patareid eemal kuumusest, 
päikesepaistest ja tulest. Ärge kunagi vabanege 
patareidest põletamise teel.

 • Patareid sisaldavad keemilisi aineid ja need tuleb 
kõrvaldada nõudeid järgides.

Paigaldage 3 AAA-patareid õige polaarsusega 
(+/–) nagu näidatud. (Jn  )

 
Soovitus

 • Kui tühjeneva aku näidik  süttib, asendage patareid.

b

Kella seadistamine
(Jn  )

 
1 Vajutage nuppu SET ja hoidke seda paar 

sekundit all.
 » Tundi tähistavad numbrikohad 

hakkavad vilkuma.

2 Vajutage nuppe  /  tundi tähistavate 
numbrikohtade seadistamiseks.

3 Vajutage kinnitamiseks SET.
 » Minuteid tähistavad numbrikohad 

hakkavad vilkuma.

4 Korrake samme 2 ja 3, et seadistada 
minuteid tähistavaid numbrikohti ja valida 
kas 12 või 24 tunni formaat.
 » Ekraanil on näha seadistatud aeg.

c

SET MODE

SET MODE

SET

2 sec

SET
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4 Seadistage 
äratuse aeg

Seadistage äratus
Märkus

 • Veenduge, et olete äratuse õigesti seadistanud.

1 Vajutage nuppu MODE, et aktiveerida 
äratuse	seadistamise	režiim.
 » Kehtiv äratuse aeg (kui see on 

seadistatud) on ekraanil näha.

2 Vajutage nuppu SET ja hoidke seda paar 
sekundit all.
 » Tundi tähistavad numbrikohad 

hakkavad vilkuma.

3 Vajutage nuppe  /  tundi tähistavate 
numbrikohtade seadistamiseks.

4 Vajutage kinnitamiseks SET.
 » Minuteid tähistavad numbrikohad 

hakkavad vilkuma.

5 Korrake samme 3 ja 4, et seadistada 
minutid.

6 Korrake samme 3 ja 4, et seadistada 
minutid. (Jn  )

f

 » Äratus on seadistatud ja see on 
ekraanil kuvatud.

Äratuse tähis Äratuse 
ikoon

Äratuse 
kestus

Nõrk vibreerimine 15 minutit
Tugev vibreerimine 15 minutit
Äratus helisignaaliga 15 minutit
Nii helisignaal kui ka 
vibreerimine

15 minutit

Soovitus

 • Käsitsi ei saa helitugevust reguleerida. 
 • Kui äratuskell vibreerib, on vibreerimine alguses aeglane 

ning muutub seejärel järk-järgult esimese kahe minuti 
jooksul kiiremaks.

Äratuse taimeri 
aktiveerimine/inaktiveerimine
Äratuse aktiveerimiseks vajutage nupp ALARM 
asendisse ON. 
 » Äratuse ikoon ja äratuse viis on kuvatud.
 » Kõik nupud, välja arvatud SNOOZE/LIGHT, 

on lukus. Seadete muutmiseks vajutage 
nupp ALARM kõigepealt asendisse OFF.

Äratuse taimeri aktiveerimine/inaktiveerimine
Vajutage nupp ALARM asendisse OFF. (Jn  )

 e ALARM OFF/ON
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Kasutage ärartuse 
tukkumisfunktsiooni
Kui kell äratab, vajutage nuppu SNOOZE.  
(Jn  )

 
 » Äratus	lülitub	tukkumisrežiimile	ja	

heliseb uuesti 9 minuti pärast.

g
S N O O Z E

5 Muud 
võimalused

Taustvalguse sisse-/
väljalülitamine.
Taustvalguse sisselülitamiseks vajutage nupule 
LIGHT.
 » Energia säästmiseks lülitub taustvalgus 

automaatselt 5 sekundi pärast välja.

Kinnitage klamber padja külge
Selleks, et äratuskell ei kukuks voodist välja, 
kinnitage komplektis olev klamber nii nagu 
näidatud padjapüüri külge. (Jn  )

 d
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6 Tooteteave
Märkus

 • Tooteteave võib ette teatamata muutuda.

Spetsifikatsioon

Toiteallikas (patarei) 3 x 1,5 V AAA-patareid
Mõõtmed 
- Põhiseade (L x K x D)

 
82 x 82 x 19 mm

Kaal: 
- Põhiseade

 
0,07	kg

7 Veaotsing
Hoiatus

 • Ärge kunagi eemaldage seadme korpust.

Garantii kehtivuse tagamiseks ärge püüdke 
süsteemi ise parandada. 
Kui toote kasutamisel esineb probleeme, 
kontrollige enne teenindusse pöördumist 
järgmist. Kui probleemi ei õnnestu lahendada, 
minge Philipsi veebilehele (www.philips.com/ 
support). Philipsiga ühenduse võtmisel 
hoolitsege selle eest, et seade ning mudeli ja 
seerianumber oleksid käepärast.

Toide puudub
 • Veenduge, et akud oleksid õigesti 

paigaldatud.

Äratus ei tööta
 • Seadistage kellaaeg/äratus õigesti. 
 • Kontrollige patareisid. 

Kellaaja/äratuse seadistus on kustutatud
 • Taastage kellaaeg/äratuse aeg.

Ühelegi nupule vajutamisele ei järgne 
reaktsiooni
 • Nupud on lukustatud. Nuppude lukust 

vabastamiseks pöörake ALARM asendisse 
OFF ..
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8 Märkus
Philips Consumer Lifestyle'i selgesõnaliselt 
heakskiitmata	muudatused	või	modifikatsioonid	
võivad muuta tühiseks kasutaja õiguse seadet 
käitada.

 
Käesolev toode vastab Euroopa Ühenduse 
kehtestatud nõuetele raadioside häire kohta.

 
Teie toode on kavandatud ja toodetud 
kvaliteetsetest materjalidest ja osadest, mida on 
võimalik ringlusse võtta ning uuesti kasutada. 

 
Kui toote külge on kinnitatud läbikriipsutatud 
prügikasti sümbol, siis kehtib tootele Euroopa 
direktiiv 2002/96/EÜ.
Palun viige ennast kurssi elektriliste ja 
elektrooniliste toodete eraldi kogumist 
reguleerivate kohalike eeskirjadega.
Toimige oma kohalikele seadustele vastavalt ja 
ärge käidelge vanu tooteid koos olmeprügiga. 
Toote õige kõrvaldamine aitab vältida 
võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja 
inimeste tervisele.

 
Toode sisaldab akusid/patareisid, mille suhtes 
kehtib Euroopa direktiiv 2006/66/EÜ ja mida 
ei tohi käidelda koos olmeprügiga.Palun viige 
ennast kurssi akude/patareide eraldi kogumist 
reguleerivate kohalike eeskirjadega, kuna 
õige kõrvaldamine aitab vältida võimalikke 
negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste 
tervisele.

Keskkonnanõuded
Kõigist mittevajalikest pakendiosadest on 
loobutud. Me oleme püüdnud arendada 
välja sellised pakendid, mida saab hõlpsasti 
sorteerida kolmeks eraldiseisvaks materjaliks: 
kartong (karp), polüstüreenvaht (pehmendus) ja 
polüetüleen (kotid, kaitsev mullikile.) 
Teie toode koosneb materjalidest, mida on 
võimalik pärast sellele spetsialiseerunud 
ettevõtte poolt demonteerimist ümber 
töödelda ja taaskasutada. Järgige kohalikke 
määrusi, mis reguleerivad pakendusmaterjalide, 
vanade akude ja vana seadmestiku kasutuselt 
kõrvaldamist.
2013 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Kõik 
õigused kaitstud.
Tehnilised andmed võivad ette teatamata 
muutuda. Kaubamärgid on ettevõtte Koninklijke 
Philips Electronics N.V. omand. või nende 
vastavatele omanikele. <brand> jätab endale 
õiguse tooteid igal ajal muuta ilma kohustuseta 
eelnevat varustust vastavalt kohandada.

Märkus

 • Tüübiplaat paikneb seadme põhjal.
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