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1 Belangrijk
•	 Lees deze instructies.
•	 Bewaar deze instructies.
•	 Let op waarschuwingen.
•	 Volg alle instructies.
•	 Plaats dit apparaat niet nabij water.
•	 Reinig alleen met een droge doek.
•	 Dek de ventilatieopeningen niet af. 

Installeer dit apparaat volgens de instructies 
van de fabrikant.

•	 Niet installeren in de nabijheid van 
warmtebronnen zoals radiatoren, 
warmeluchtroosters, kachels of andere 
apparaten (zoals versterkers) die warmte 
produceren. 

•	 Gebruik uitsluitend door de fabrikant 
gespecificeerde	toebehoren/accessoires.

•	 Laat al het onderhoud verrichten door 
erkend onderhoudspersoneel. Onderhoud 
is vereist wanneer het apparaat is 
beschadigd doordat er bijvoorbeeld 
vloeistof in het apparaat is gekomen of er 
een voorwerp op het apparaat is gevallen, 
wanneer het apparaat is blootgesteld aan 
regen of vocht, wanneer het apparaat 
niet goed functioneert of wanneer het is 
gevallen.

•	 WAARSCHUWING batterijgebruik – Om 
te voorkomen dat batterijen gaan lekken, 
wat kan leiden tot lichamelijk letsel of 
beschadiging van eigendommen of het 
apparaat: 

•	 Plaats alle batterijen correct met + en - 
zoals aangegeven op het apparaat. 

•	 Plaats geen oude en nieuwe of 
verschillende typen batterijen in het 
apparaat.

•	 Verwijder de batterijen wanneer u het 
apparaat langere tijd niet gebruikt.

•	 Zorg ervoor dat het apparaat niet nat 
wordt. 

•	 Plaats niets op het apparaat dat gevaar 
kan opleveren, zoals een glas water of een 
brandende kaars. 

2 Uw alarmklok

Wat zit er in de doos?
Controleer de inhoud van de doos. (Afb.  )

TCJ330www.philips.com/welcome
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User Manual
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3 Aan de slag
Volg altijd de instructies in dit hoofdstuk op 
volgorde.

Batterij plaatsen
Let op

 • Ontploffingsgevaar!	Houd	batterijen	uit	de	buurt	van	
hitte, zonlicht of vuur. Werp batterijen nooit in het vuur.

 • De batterijen bevatten chemische stoffen en mogen 
niet bij het gewone huisvuil worden gedaan.

Plaats 3 AAA-batterijen met de juiste polariteit 
(+/-) zoals aangegeven. (Afb.  )

 
Tip

 • Wanneer de indicatie 'batterij bijna leeg'  wordt 
weergegeven, vervang dan de batterijen.

b

De klok instellen
(Afb.  )

 
1 Houd SET twee seconden ingedrukt.

 » De uurcijfers gaan knipperen.

2 Druk op  /  om het uur aan te passen.
3 Druk op SET om te bevestigen.

 » De minuten gaan knipperen.

4 Herhaal stap 2-3 om de minuten en 
12/24-uursindeling in te stellen.
 » De ingestelde tijd wordt weergegeven.

c

SET MODE

SET MODE

SET

2 sec

SET
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4 De alarmtimer 
instellen

Het alarm instellen
Opmerking

 • Controleer of u de klok correct hebt ingesteld.

1 Druk op MODE om de modus voor het 
instellen van het alarm te activeren.
 » De huidige alarmtijd (indien ingesteld) 

wordt weergegeven.

2 Houd SET 2 seconden ingedrukt.
 » De uurcijfers gaan knipperen.

3 Druk op  /  om het uur aan te passen.
4 Druk op SET om te bevestigen.

 » De minuten gaan knipperen.

5 Herhaal stap 3-4 om de minuten in te 
stellen.

6 Herhaal stap 3-4 om de alarmbron in te 
stellen. (Afb.  )

f

 » Het alarm is ingesteld en de huidige 
tijd wordt weergegeven.

Alarmindicatie Alarmpic-
togram

Alarmduur

Zacht trillen 15 min
Hard trillen 15 min
Zoemer 15 min
Zowel zoemer als trillen 15 min

Tip

 • U kunt het volume niet handmatig instellen. 
 • Als de wekker gaat trillen, begint deze zachtjes te trillen 

en gaat de wekker in de eerste twee minuten steeds 
harder trillen.

De alarmtimer activeren/
deactiveren
Schuif ALARM naar ON om de alarmtimer te 
activeren. 
 » Het alarmpictogram en bron worden 

weergegeven.
 » Alle knoppen behalve LIGHT/SNOOZE 

zijn vergrendeld. Schuif ALARM eerst naar 
OFF om instellingen te wijzigen.

De alarmtimer deactiveren:
Schuif ALARM naar OFF. (Afb.  )

 e ALARM OFF/ON
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Sluimerfunctie
Druk als het alarm afgaat op SNOOZE.  
(Afb.  )

 
 » Het alarm gaat over op snooze en gaat 

negen minuten later opnieuw af.

g
S N O O Z E

5 Andere functies

Hiermee schakelt u de 
achtergrondverlichting in/uit.
Druk op LIGHT om de achtergrondverlichting 
in te schakelen.
 » Om energie te besparen wordt de 

achtergrondverlichting na 5 seconden 
automatisch uitgeschakeld.

De clip aan uw kussen 
bevestigen
Om te voorkomen dat de wekker van het bed 
valt, bevestigt u de meegeleverde clip aan uw 
kussensloop zoals weergegeven. (Afb.  )

 d



7 NL

6 Productinforma-
tie

Opmerking

 • Productinformatie kan zonder voorafgaande 
kennisgeving worden gewijzigd.

Specificaties

Voeding (batterij) 3 AAA-batterijen van 
1,5 V

Afmetingen: 
-Apparaat (b x h x d)

 
82 x 82 x 19 mm

Gewicht: 
- Apparaat

 
0,07	kg

7 Problemen 
oplossen

Waarschuwing

 • Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. 
Hierdoor wordt de garantie ongeldig. 
Als er zich problemen voordoen bij het gebruik 
van dit apparaat, controleer dan het volgende 
voordat u om service vraagt. Als het probleem 
onopgelost blijft, gaat u naar de website van 
Philips (www.philips.com/support). Als u 
contact opneemt met Philips, zorg er dan voor 
dat u het apparaat, het modelnummer en het 
serienummer bij de hand hebt.

Geen stroom
 • Controleer of de batterijen correct zijn 

geplaatst.

Het alarm functioneert niet
 • Stel de klok/alarm correct in.
 • Controleer de batterijen. 

Klok/alarminstellingen gewist
 • Stel de klok/het alarm opnieuw in.

Geen reactie na het drukken op knoppen
 • De knoppen zijn vergrendeld. Schuif 

ALARM naar OFF om deze te 
ontgrendelen.
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8 Kennisgeving
Eventuele	wijzigingen	of	modificaties	aan	het	
apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd 
door Philips Consumer Lifestyle kunnen 
tot gevolg hebben dat gebruikers het recht 
verliezen het apparaat te gebruiken.

 
Dit product voldoet aan de vereisten met 
betrekking tot radiostoring van de Europese 
Unie.

 
Uw product is vervaardigd van kwalitatief 
hoogwaardige materialen en onderdelen 
die gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen 
worden. 

 
Als u op uw product een symbool met een 
doorgekruiste afvalcontainer ziet, betekent 
dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 
2002/96/EG.
Informeer naar het plaatselijke systeem voor 
de gescheiden inzameling van elektrische en 
elektronische producten.
Houd u aan de plaatselijke regels en gooi 
uw oude producten niet samen met uw 
gewone, huishoudelijke afval weg. Een goede 
afvalverwerking van uw oude product 
draagt bij aan het voorkomen van mogelijke 
schadelijke gevolgen voor het milieu en de 
volksgezondheid.

 
Uw product bevat batterijen die, 
overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/

EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval 
mogen worden weggegooid.Informeer u 
over de lokale regels inzake de gescheiden 
ophaling van gebruikte batterijen. Een goede 
afvalverwerking draagt bij aan het voorkomen 
van schadelijke gevolgen voor het milieu en de 
volksgezondheid.

Milieu-informatie
Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal 
gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de 
verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden 
in drie materialen: karton (de doos), polystyreen 
(buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking). 
Het systeem bestaat uit materialen die kunnen 
worden gerecycled en opnieuw kunnen worden 
gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd 
door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de 
plaatselijke regelgeving inzake het weggooien 
van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en 
oude apparatuur.
2013 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Alle 
rechten voorbehouden.
Specificaties	kunnen	zonder	voorafgaande	
kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken 
zijn eigendom van Koninklijke Philips Electronics 
N.V. of hun respectieve eigenaren. Philips 
behoudt zich het recht voor om op elk gewenst 
moment producten te wijzigen en is hierbij niet 
verplicht eerdere leveringen aan te passen.

Opmerking

 • Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van het 
apparaat.



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

TCJ330_12_UM_V1.0


	1	Belangrijk
	2	Uw alarmklok
	Wat zit er in de doos?

	3	Aan de slag
	Batterij plaatsen
	De klok instellen

	4	De alarmtimer instellen
	Het alarm instellen
	De alarmtimer activeren/deactiveren
	Sluimerfunctie

	5	Andere functies
	Hiermee schakelt u de achtergrondverlichting in/uit.
	De clip aan uw kussen bevestigen

	6	Productinformatie
	Specificaties

	7	Problemen oplossen
	8	Kennisgeving

