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Mindig az Ön rendelkezésére áll!

Felhasználói kézikönyv
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van? Lépjen 
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Philips céggel!

A termék regisztrációja és a rendelkezésre álló támogatás igénybevétele a 
következő weboldalon lehetséges:

www.philips.com/welcome
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1 Fontos!
• Gondosan olvassa el az utasításokat.
• Őrizze meg az utasításokat.
• Ügyeljen a figyelmeztetésekben foglaltakra.
• Kövesse az utasításokat.
• Óvja a készüléket a víztől.
• A tisztítást kizárólag száraz ruhával végezze.
• Gondoskodjon arról, hogy a 

szellőzőnyílások ne tömődjenek el. A 
készülék telepítését a gyártó utasításai 
szerint végezze.

• Ne helyezze a készüléket hőt kibocsátó 
eszközök, így fűtőtestek, fűtőnyílások, 
kályhák vagy működésük során hőt termelő 
készülékek (pl. erősítők) közelébe. 

• Kizárólag a gyártó által javasolt 
tartozékokat használja.

• A készülék javítását, szervizelését bízza 
szakemberre. A készüléket a következő 
esetekben kell szervizeltetni: a készülék 
bármilyen módon megsérült, például 
folyadék került a készülékbe, beleesett 
valami, a készüléket eső vagy nedvesség 
érte, nem működik megfelelően vagy 
leejtették.

• Az akkumulátorok használata - VIGYÁZAT 
– Az akkumulátorszivárgás személyi 
sérülést, tárgyak/eszközök vagy magának a 
készüléknek a károsodását okozhatja, ezért: 

• Megfelelően helyezze be az akkumulátort, 
ügyeljen a készüléken látható + és - 
jelölésekre. 

• Ne keverje az akkumulátorokat és 
elemeket (régi és új, vagy szén és alkáli stb.).

• Vegye ki az akkumulátorokat, ha hosszabb 
ideig nem használja a készüléket.

• A készüléket nem érheti nedvesség és 
kifröccsent folyadék. 

• Ne helyezzen a készülékre semmilyen 
veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgyat, 
égő gyertyát). 

2 Az ébresztőóra

A doboz tartalma
Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát. 
(Ábra:  )

TCJ330www.philips.com/welcome

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

User Manual

a
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3 Kezdő lépések
A fejezetben bemutatott műveleteket a 
megadott sorrendben végezze el.

Az elem behelyezése
Vigyázat

 • Robbanásveszély! Az elemeket tartsa távol hő- vagy 
tűzforrástól, illetve napfénytől. Az elemeket tilos tűzbe 
dobni.

 • Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak, így használat 
után megfelelően ártalmatlanítani kell őket.

Helyezzen be 3 x AAA típusú elemet, ügyelve 
az ábrán látható, megfelelő (+/-) polaritásra. 
(Ábra:  )

 
Tanács

 • Ha a készülék jelzi, hogy alacsony a tápfeszültség , 
cserélje ki az elemeket.

b

Óra beállítása
(Ábra:  )

 
1 Tartsa lenyomva a SET gombot két 

másodpercig.
 » Az órát jelző számjegyek villognak.

2 Nyomja meg a  /  gombot az óra 
beállításához.

3 A jóváhagyáshoz nyomja meg a SET 
gombot.
 » A percet jelző számjegyek villognak.

4 A 2-3. lépést megismételve állíthatja be a 
percet és a 12/24 órás formátumot.
 » Megjelenik az beállított idő.

c

SET MODE

SET MODE

SET

2 sec

SET
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4 Ébresztési 
időzítő beállítása

Ébresztés beállítása
Megjegyzés

 • Ellenőrizze, hogy megfelelően állította-e be az órát.

1 Az ébresztési beállítások üzemmód 
aktiválásához nyomja meg a MODE 
gombot.
 » Láthatóvá válik a jelenlegi ébresztési 

idő (ha van).

2 Tartsa lenyomva a SET gombot 2 
másodpercig.
 » Az órát jelző számjegyek villognak.

3 Nyomja meg a  /  gombot az óra 
beállításához.

4 A jóváhagyáshoz nyomja meg a SET 
gombot.
 » A percet jelző számjegyek villognak.

5 A 3-4. lépéseket megismételve beállíthatja 
a perceket.

6 A 3-4. lépéseket megismételve beállíthatja 
az ébresztés forrását. (Ábra:  )

f

 » Az ébresztő be van állítva, és a jelenlegi 
idő látható.

Ébresztés jelzése Ébresztés 
ikonja

Az ébresztés 
hossza

Gyenge vibrálás 15 perc
Erős vibrálás 15 perc
Berregő 15 perc
Berregés és vibrálás 15 perc

Tanács

 • A hangerőt nem lehet manuálisan beállítani. 
 • Ha az ébresztőóra vibrálásra van állítva, a vibrálás lassan 

kezdődik, és fokozatosan gyorsul az első két percben.

Az ébresztési időzítés be- és 
kikapcsolása
Az ébresztési időzítés bekapcsolásához állítsa a 
ALARM gombot ON pozícióba. 
 » Megjelenik az ébresztés ikonja és forrása.
 » A SNOOZE/LIGHT gombot kivéve 

minden gomb zárolva van. A beállítások 
módosítására először állítsa a ALARM 
gombot OFF pozícióba.

Az ébresztési időzítő kikapcsolása:
Állítsa a ALARM gombot OFF pozícióba. 
(Ábra:  )

 e ALARM OFF/ON
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Az ébresztés elhalasztása
Amikor megszólal az ébresztési hangjelzés, 
nyomja meg a SNOOZE gombot. (Ábra:  )

 
 » Az ébresztési hangjelzés elhallgat, majd 

kilenc perccel később újra megszólal.

g
S N O O Z E

5 Egyéb jellemzők

A háttérvilágítás be-/
kikapcsolása
A háttérvilágítás bekapcsolásához nyomja meg a 
LIGHT gombot.
 » Az energiatakarékosság érdekében 

a háttérvilágítás 5 másodperc múlva 
automatikusan lekapcsol.

A csipesz rögzítése a 
párnához
Akadályozza meg az ébresztőóra leesését 
az ágyáról, és erősítse a mellékelt csipeszt a 
párnahuzatához a képen látható módon.  
(Ábra:  )

 d
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6 Termékadatok
Megjegyzés

 • A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül 
módosítható.

Termékjellemzők

Tápellátás (elem) 3 x 1,5 V-os AAA elem
Méretek: 
- Főegység  
(Sz x Ma x Mé)

 
 
82 x 82 x 19 mm

Tömeg: 
-Főegység

 
0,07 kg

7 Hibakeresés
Figyelem

 • A készülék borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert 
ezzel a garancia érvényét veszíti. 
Ha a készülék használata során problémákba 
ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt 
szakemberhez fordulna. Ha a probléma 
továbbra is fennáll, látogasson el a Philips 
weboldalára (www.philips.com/support) Amikor 
felveszi a kapcsolatot a Philips képviseletével, 
tartózkodjon a készülék közelében, és készítse 
elő a készülék típus- és sorozatszámát.

Nincs áram
 • Ellenőrizze, hogy az elemek megfelelően 

vannak-e behelyezve.

Nem működik az ébresztés
 • Állítsa be helyesen az órát, illetve az 

ébresztést.
 • Ellenőrizze az elemeket. 

Kitörlődött az óra, illetve az ébresztés 
beállítása
 • Állítsa be újra az órát, illetve az ébresztést.

A készülék nem reagál a gombnyomásra
 • A gombok zárolva vannak. Állítsa a 

ALARM gombot OFF állásba a gombok 
engedélyezéséhez.
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8 Megjegyzés
A készülék - a Philips szórakoztató elektronika 
üzletága kifejezett engedélye nélkül történő 
- bármilyen megváltoztatása vagy módosítása 
semmissé teheti a vásárló termékhasználati 
jogát.

 
Ez a termék megfelel az Európai 
Közösség rádióinterferenciára vonatkozó 
követelményeinek.

 
Ez a termék kiváló minőségű anyagok és 
alkatrészek felhasználásával készült, amelyek 
újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók. 

 
A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekes 
kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre 
vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv.
Tájékozódjék az elektromos és elektronikus 
termékek szelektív hulladékként történő 
gyűjtésének helyi feltételeiről.
Cselekedjen a helyi törvényeknek megfelelően, 
és a kiselejtezett készülékeket gyűjtse 
elkülönítve a lakossági hulladéktól. A feleslegessé 
vált készülék helyes kiselejtezésével segít 
megelőzni a környezet és az emberi egészség 
károsodását.

 
A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/
EK európai irányelv követelményeinek, ezért ne 
kezelje ezeket háztartási hulladékként.Kérjük, 
tájékozódjon a hulladékok szelektív 
gyűjtésének helyi rendszeréről, mivel megfelelő 

hulladékkezelés hozzájárul a környezettel és 
az emberi egészséggel kapcsolatos negatív 
következmények megelőzéséhez.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók
A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges 
csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani 
a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható 
legyen a következő három anyagra: karton 
(doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén 
(zacskó, védő habfólia). 
A rendszerben található anyagokat erre 
specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni 
és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a 
csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és 
régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi 
előírásokat.
2013 © Koninklijke Philips Electronics N.V. 
Minden jog fenntartva.
A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül 
változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke 
Philips Electronics N.V. céget vagy az illető 
jogtulajdonost illeti. A Philips fenntartja a 
jogot, hogy a terméken anélkül hajtson végre 
módosításokat, hogy a korábbi készleteket 
ennek megfelelően kellene megváltoztatnia.

Megjegyzés

 • A típustábla a készülék alján található.
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