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1 Pomembno
• Preberite ta navodila.
• Shranite navodila.
• Upoštevajte vsa opozorila.
• Ravnajte v skladu z navodili.
• Aparata ne uporabljajte v bližini vode.
• Čistite samo s suho krpo.
• Ne blokirajte prezračevalnih odprtin. 

Namestite v skladu z navodili proizvajalca.
• Aparata ne nameščajte v bližino virov 

toplote, kot so radiatorji, zračniki, pečice 
ali drugi aparati (vključno z ojačevalniki), ki 
proizvajajo toploto. 

• Uporabljajte samo nastavke/dodatno 
opremo, ki jo je določil proizvajalec.

• Za vse servisne posege se obrnite na 
usposobljene serviserje. Servisni poseg je 
potreben v primeru poškodb aparata, kot 
so razlitje tekočine ali padec predmetov v 
aparat, izpostavljenost aparata padavinam 
ali vlagi, nepravilno delovanje ali padec 
aparata.

• POZOR za uporabo baterij – Da 
preprečite izlitje baterij, ki lahko povzroči 
telesno poškodbo, poškodovanje lastnine 
ali poškodovanje aparata: 

• Vse baterije pravilno vstavite; pola + in - 
morata biti v smeri, označeni na aparatu. 

• Ne mešajte baterij (starih in novih ali 
ogljikovih in alkalnih itd.).

• Če aparata ne boste uporabljali dlje časa, 
odstranite baterije.

• Aparata ne izpostavljajte kapljam ali 
curkom vode. 

• Ne polagajte virov nevarnosti na aparat 
(npr. s tekočino napolnjenih predmetov, 
prižganih sveč). 

2 Vaša budilka

Kaj	je	v	škatli
Preverite vsebino paketa. (slika  )

TCJ330www.philips.com/welcome

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

User Manual

a
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3	 Začetek	
uporabe

Vedno sledite zaporednim navodilom v tem 
poglavju.

Namestitev	baterije
Pozor

 • Nevarnost eksplozije! Baterij ne izpostavljajte vročini, 
soncu ali ognju. Ne mečite jih v ogenj.

 • Baterije vsebujejo kemične snovi, zato jih je treba 
ustrezno zavreči.

Vstavite 3 baterije AAA v pravilni smeri (+/-), 
kot je prikazano. (slika  )

 
Nasvet

 • Če se prikaže indikator prazne baterije , zamenjajte 
baterije.

b

Nastavitev	ure
(slika  )

 
1 Za dve sekundi pridržite SET.

 » Urni številki utripata.

2 Pritisnite  / , da nastavite uro.
3 Za potrditev pritisnite tipko SET.

 » Minutni številki utripata.

4	 Ponovite koraka 2 in 3, da nastavitev 
minute in 12/24-urni format.
 » Prikazan je nastavljeni čas.

c

SET MODE

SET MODE

SET

2 sec

SET
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4	 Nastavitev	
časovnika	
alarma

Nastavitev	alarma
Opomba

 • Preverite, da ste pravilno nastavili uro.

1 Pritisnite MODE, da odprete način za 
nastavitev alarma.
 » Prikazan je trenutni nastavljeni čas 

alarma (če je nastavljen).

2 Za dve sekundi pridržite SET.
 » Urni številki utripata.

3 Pritisnite  / , da nastavite uro.
4	 Za potrditev pritisnite tipko SET.

 » Minutni številki utripata.

5	 Ponovite koraka 3 in 4, da nastavite minute.
6	 Ponovite koraka 3 in 4, da nastavite vir 

alarma. (slika  )

f

 » Alarm je nastavljen in prikazan je 
trenutni čas.

Indikator	alarma Ikona	
alarma

Trajanje 
alarma

Šibko vibriranje 15 minut
Močno vibriranje 15 minut
Brenčalo 15 minut
Brenčalo in vibriranje 15 minut

Nasvet

 • Glasnosti ne morete nastaviti ročno. 
 • Ko budilka vibrira, je vibriranje sprva šibko, nato pa v 

prvih dveh minutah postopoma postaja močneje.

Vklop/izklop	časovnika	alarma
Če želite vklopiti časovnika alarma, ALARM 
preklopite na ON (Vklop). 
 » Prikazana sta ikona in vir alarma.
 » Zaklenjeni so vsi gumbi, razen 
SNOOZE/LIGHT. Če želite spremeniti 
nastavitve, ALARM najprej preklopite na 
OFF (Izklop).

Izklop	časovnika	alarma:
ALARM preklopite na OFF	(Izklop).(slika  )

 e ALARM OFF/ON
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Dremež	alarma
Ko se oglasi alarm, pritisnite SNOOZE.  
(slika  )

 
 » Vklopi se dremež alarma, zvoniti pa 

ponovno začne čez devet minut.

g
S N O O Z E

5	 Druge	funkcije

Vklop/izklop	osvetlitve	ozadja
Če želite vklopiti osvetlitev ozadja, pritisnite 
LIGHT.
 » Osvetlitev ozadja se po 5 sekundah 

samodejno izklopi, da varčuje z energijo.

Pritrditev	zaponke	na	blazino
Če želite preprečiti, da bi budilka padla s 
postelje, priloženo zaponko pritrdite na blazino, 
kot je prikazano. (slika  )

 d
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6	 Informacije	o	
izdelku
Opomba

 • Pridržujemo si pravico do sprememb informacij o 
izdelku brez vnaprejšnjega obvestila.

Specifikacije

Napajanje (baterija) 3 baterije 1,5 V AAA
Dimenzije: 
- Glavna enota  
(Š x V x G)

 
 
82 x 82 x 19 mm

Teža: 
- Glavna enota

 
0,07 kg

7	 Odpravljanje	
težav
Opozorilo

 • Ne odstranjujte ohišja aparata.

Da zagotovite veljavnost garancije, sistema nikoli 
ne poskušajte popravljati sami. 
Če imate težave z uporabo tega aparata, si 
oglejte naslednje točke, preden se obrnete na 
servis. Če težave še zmeraj ne morete odpraviti, 
pojdite na Philipsovo spretno stran (www.
philips.com/support). Preden se obrnete na 
Philips, pri roki imejte aparat, številko modela ter 
serijsko številko.

Ni	napajanja
 • Preverite, da so baterije pravilno 

nameščene.

Alarm ne deluje
 • Pravilno nastavite uro/alarm.
 • Preverite baterije. 

Nastavitev	ure/alarma	je	izbrisana
 • Ponastavite uro/alarm.

Ni	odziva,	ko	pritisnem	gumb
 • Gumbi so zaklenjeni. ALARM preklopite na 

OFF (Izklop), da jih odklenete.
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8	 Obvestilo
Zaradi kakršnih koli sprememb ali prilagoditev 
te naprave, ki jih ni izrecno odobrila družba 
Philips Consumer Lifestyle, lahko uporabnik 
izgubi pravico do upravljanja opreme.

 
Izdelek je v skladu z zahtevami za radijske 
motnje Evropske skupnosti.

 
Ta izdelek je narejen iz visokokakovostnih 
materialov in sestavnih delov, ki jih je mogoče 
reciklirati in uporabiti znova. 

 
Če je na izdelku prečrtan simbol smetnjaka, je 
izdelek zajet v evropski direktivi 2002/96/ES.
Poizvedite, kako je na vašem območju 
organizirano ločeno zbiranje odpadnih 
električnih in elektronskih izdelkov.
Ravnajte v skladu z lokalnimi predpisi. 
Izrabljenih izdelkov ne odlagajte med običajne 
gospodinjske odpadke. Pravilna odstranitev 
starega izdelka pomaga preprečiti morebitne 
negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.

 
Izdelek vsebuje baterije, ki so zajete v 
evropski direktivi 2006/66/ES in jih ne smete 
odlagati skupaj z ostalimi gospodinjskimi 
odpadki.Seznanite se z lokalnimi predpisi 
glede ločenega zbiranja izrabljenih baterij, saj 
njihova pravilna odstranitev pomaga preprečiti 
morebitne negativne posledice za okolje in 
zdravje ljudi.

Okoljske	informacije
Izognili smo se nepotrebni embalaži. Potrudili 
smo se, da je mogoče embalažo preprosto ločiti 
na tri materiale: karton (škatla), polistirenska 
pena (zaščitna embalaža) in polietilen (vrečke, 
zaščitna penasta folija.) 
Izdelek je narejen iz materialov, ki jih je mogoče 
reciklirati in ponovno uporabiti, če ga razstavi 
specializirano podjetje. Upoštevajte lokalne 
predpise o odlaganju embalažnega materiala, 
izpraznjenih baterij in stare opreme.
2013 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Vse 
pravice pridržane.
Pridržujemo si pravico do sprememb tehničnih 
podatkov brez predhodnega obvestila. Blagovne 
znamke so last družbe Koninklijke Philips 
Electronics N.V. ali drugih lastnikov. Philips si 
pridržuje pravico do sprememb izdelka brez 
sprememb predhodno dobavljenih izdelkov.

Opomba

 • Tipska ploščica se nahaja na spodnji strani aparata.
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