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1 Важливо
• Прочитайте ці інструкції.
• Зберігайте ці інструкції.
• Візьміть до уваги всі попередження.
• Дотримуйтесь усіх вказівок.
• Не використовуйте виріб біля води.
• Чистіть виріб лише сухою ганчіркою.
• Не закривайте вентиляційні отвори. 

Встановлюйте виріб згідно з 
інструкціями виробника.

• Не ставте виріб біля джерел тепла, 
наприклад батарей, обігрівачів, печей або 
інших виробів (включаючи підсилювачі), 
які виробляють тепло. 

• Використовуйте лише приладдя, вказане 
виробником.

• Обслуговування виробу має 
здійснюватися кваліфікованими особами. 
Обслуговування виробу потрібне тоді, 
коли виріб пошкоджено тим чи іншим 
чином, наприклад на виріб розлито 
рідину або впав якийсь предмет, 
виріб упав, потрапив під дощ або у 
середовище з високою вологістю чи 
просто не працює належним чином.

• ПОПЕРЕДЖЕННЯ щодо використання 
батареї – Для запобігання витіканню 
батареї, що може спричинити тілесні 
ушкодження, пошкодження майна чи 
пристрою: 

• Встановлюйте батареї належним чином, 
враховуючи значення полярності + та -, 
як це вказано на пристрої. 

• Не використовуйте одночасно різні 
типи батарей (старі та нові, вуглецеві та 
лужні тощо).

• Якщо Ви не плануєте користуватися 
пристроєм тривалий час, батареї слід 
вийняти.

• Уникайте витікання чи розбризкування 
води на пристрій. 

• Не ставте на виріб речей, які можуть 
спричинити його пошкодження (напр., 
ємності з рідиною, запалені свічки). 

2 Будильник

Комплектація упаковки
Перевірте вміст упакування. (Мал.  )

TCJ330www.philips.com/welcome

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

User Manual

a
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3 Початок 
роботи

Завжди виконуйте вказівки у цьому розділі із 
вказаною послідовністю.

Встановлення батареї
Увага!

 • Ризик вибуху! Тримайте батареї подалі від джерела 
тепла, сонячних променів або вогню. Ніколи не 
утилізуйте батареї у вогні.

 • Батареї можуть містити хімічні речовини, тому 
утилізуйте їх належним чином.

Вставте 3 батареї типу AAA, враховуючи 
відповідні значення полярності (+/-), як 
зображено на малюнку. (Мал.  )

 
Порада

 • Коли відобразиться індикатор низького заряду 
батарей , їх потрібно замінити.

b

Налаштування годинника
(Мал.  )

 
1 Натисніть та утримуйте SET протягом 

2 секунд.
 » Почнуть блимати цифри, що 

відповідають значенню години.

2 Щоб налаштувати годину, натисніть  
/ .

3 Щоб підтвердити, натисніть SET.
 » Почнуть блимати цифри, що 

відповідають значенню хвилин.

4 Повторіть кроки 2 і 3 для налаштування 
хвилин і 12/24-годинного формату.
 » З'явиться встановлений час.

c

SET MODE

SET MODE

SET

2 sec

SET
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4 Налаштування 
таймера 
будильника

Налаштування будильника
Примітка

 • Годинник повинен показувати правильний час.

1 Щоб увімкнути режим налаштування 
будильника, натисніть MODE.
 » Відобразиться поточний час 

будильника (якщо встановлено).
2 Натисніть та утримуйте SET протягом 

2 секунд.
 » Почнуть блимати цифри, що 

відповідають значенню години.
3 Щоб налаштувати годину, натисніть  

/ .
4 Щоб підтвердити, натисніть SET.

 » Почнуть блимати цифри, що 
відповідають значенню хвилин.

5 Повторіть кроки 3 і 4 для налаштування 
хвилин.

6 Повторіть кроки 3 і 4 для налаштування 
джерела сигналу будильника. (Мал.  )

f

 » Коли будильник буде налаштовано, 
почне відображатися поточний час.

Позначення 
будильника

Піктограма 
будиль-
ника

Тривалість 
сигналу 
будильника

Незначна вібрація 15 хв.
Інтенсивна ві-
брація

15 хв.

Зумер 15 хв.
Зумер і вібрація 15 хв.

Порада

 • Гучність неможливо налаштувати вручну. 
 • Коли будильник вібрує, вібрація починається 

повільно і поступово протягом перших двох хвилин 
стає інтенсивнішою.

Увімкнення/вимкнення 
таймера будильника
Щоб увімкнути таймер будильника, 
пересуньте ALARM в положення ON. 
 » Відобразиться піктограма будильника і 

джерело сигналу.
 » Усі кнопки, крім SNOOZE/LIGHT, 

заблоковано. Щоб змінити будь-яке 
налаштування, спершу пересуньте 
ALARM в положення OFF.

Для вимкнення таймера вимкнення:
пересуньте ALARM в положення OFF.  
(Мал.  )

 e ALARM OFF/ON
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Режим дрімоти будильника
Коли будильник дзвонить, натисніть 
SNOOZE. (Мал.  )

 
 » Будильник перейде в режим дрімоти 

і знову продзвенить через 9 хвилин.

g
S N O O Z E

5 Інші функції

Увімкнення/вимкнення 
підсвітки
Щоб увімкнути підсвітку, натисніть LIGHT.
 » Для заощадження енергії підсвітка 

вимикається автоматично через 5 секунд.

Кріплення фіксатора до 
подушки
Щоб будильник не сповз із ліжка, прикріпіть 
фіксатор, що входить у комплект, до 
наволочки подушки, як це зображено на 
малюнку. (Мал.  )

 d
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6 Інформація про 
виріб

Примітка

 • Інформація про виріб може бути змінена без 
попередження.

Технічні характеристики

Живлення (батареї) 3 батареї 1,5 В типу 
AAA

Розміри: 
-Головний блок  
(Ш x В x Г)

 
 
82 x 82 x 19 мм

Вага: 
головний блок

 
0,07 кг

7 Усунення 
несправностей

Попередження

 • У жодному разі не знімайте корпус пристрою.

Щоб зберегти дію гарантії, ніколи не 
намагайтеся самостійно ремонтувати 
систему. 
Якщо під час використання пристрою 
виникають певні проблеми, перш ніж 
звертатися до центру обслуговування, 
скористайтеся наведеними нижче порадами. 
Якщо це не вирішить проблему, відвідайте 
веб-сайт компанії Philips (www.philips.com/
support). Коли Ви звертаєтесь до компанії 
Philips, пристрій, номер моделі та серійний 
номер мають бути під руками.

Відсутнє живлення
 • Перевірте, чи батареї встановлено 

належним чином.

Будильник не працює
 • Налаштуйте годинник/будильник 

належним чином.
 • Перевірте батареї. 

Видалено налаштування годинника/
будильника
 • Скиньте налаштування годинника/

будильника.

Пристрій не реагує на натиснення жодної 
кнопки
 • Кнопки заблоковано. Для їх 

розблокування пересуньте ALARM в 
положення OFF.
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8 Примітка
Внесення будь-яких змін чи модифікації 
цього пристрою, які не є позитивно схвалені 
компанією Philips Consumer Lifestyle, можуть 
позбавити користувачів права користуватися 
цим пристроєм.

 
Цей виріб відповідає усім вимогам 
Європейського Союзу щодо радіоперешкод.

 
Виріб виготовлено з високоякісних матеріалів 
і компонентів, які можна переробити і 
використовувати повторно. 

 
Позначення у вигляді перекресленого 
контейнера для сміття на виробі означає, що 
на цей виріб поширюється дія Директиви 
Ради Європи 2002/96/EC.
Дізнайтеся про місцеву систему розділеного 
збору електричних і електронних пристроїв.
Чиніть відповідно до місцевих норм і не 
викидайте старі пристрої зі звичайним 
побутовим сміттям. Належна утилізація 
старого пристрою допоможе запобігти 
негативному впливу на навколишнє 
середовище та здоров'я людей.

 
Виріб містить батареї, які відповідають 
Європейським Директивам 2006/66/EC 
і які не можна утилізувати зі звичайними 
побутовими відходами.Дізнайтеся про 
місцеву систему розділеного збору батарей, 
оскільки належна утилізація допоможе 

запобігти негативному впливу на навколишнє 
середовище та здоров'я людей.

Інформація про довкілля
Для упаковки виробу було використано 
лише потрібні матеріали. Ми подбали про те, 
щоб упаковку можна було легко розділити 
на три види матеріалу: картон (коробка), 
пінополістирол (амортизуючий матеріал) та 
поліетилен (пакети, захисний пінопластовий 
лист). 
Система містить матеріали, які в розібраному 
вигляді можна здати на переробку та 
повторне використання у відповідний центр. 
Утилізуйте пакувальні матеріали, використані 
батареї та непотрібні пристрої відповідно до 
місцевих правових норм.
2013 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Усі 
права застережено.
Технічні характеристики виробів можуть 
бути змінені без попередження. Згадані в 
тексті товарні знаки є власністю Koninklijke 
Philips Electronics N.V. чи інших відповідних 
власників. Компанія Philips залишає за собою 
право змінювати продукцію в будь-який час 
без зобов'язання внесення відповідних змін у 
раніше продані партії.

Примітка

 • Табличка з даними знаходиться на дні пристрою.
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