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Fontos!

Megjegyzés
A készülék - a Philips szórakoztató elektronika üzletága kifejezett
engedélye nélkül történő - bármilyen megváltoztatása vagy
módosítása semmissé teheti a vásárló termékhasználati jogát.

Újrafelhasználás
Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek
felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra
felhasználhatók.
A terméken található áthúzott kerekes kuka szimbólum
azt jelenti, hogy a termék megfelel a 2002/96/EK európai
irányelvnek.
Ne kezelje a készüléket háztartási hulladékként. Tájékozódjon az
elektromos és elektronikus készülékek hulladékkezelésére vonatkozó
helyi törvényekről. 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.
A „Pb” vegyjelet tartalmazó, áthúzott hulladékgyűjtőt
ábrázoló matrica azt jelenti, hogy az akkumulátorok
megfelelnek az alábbi követelményeknek:
Kérjük, tájékozódjon az akkumulátorok szelektív gyűjtésének
helyi szabályairól. Az elhasználódott akkumulátorok megfelelő
hulladékkezelése segítséget nyújt a környezettel és az emberi

egészséggel kapcsolatos esetleges negatív következmények
megelőzésében.
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.
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Az AJ110 készülék

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözöljük a Philips
világában! A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja
termékét a www.philips.com/welcome oldalon.

Bevezetés
A készüléken a következő funkciók használhatók:
•
a dátum és az idő kijelzése
•
ébresztés beállítása

A doboz tartalma
Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát:
•
Főegység
•
Felhasználói kézikönyv

A főegység áttekintése
a

b
c
d
e

f

g

a

Funkcióválasztó gomb
•
Normál üzemmódba állítás.
•
Ébresztés/óra/naptár beállítása.

b

HR·MONTH
•
Óra/hónap beállítása.

c

MIN·DATE
•
Perc/dátum beállítása.

d

12/24·YEAR
•
12/24 órás formátum kiválasztása.
•
Év beállítása.

e
•

ON·OFF
Az ébresztési időzítő be-/kikapcsolása.

f

Kijelzőpanel
•
Az idő-/dátum-/ébresztési információk kijelzése.

g

REPEAT ALARM/BACKLIGHT
•
Az ébresztés ismétlése.
•
Háttérvilágítás bekapcsolása.
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Előkészületek
Vigyázat

•• A készülék vezérlőinek jelen kézikönyvben leírtaktól eltérő

működtetése, illetve működésének módosítása veszélyes sugárzást
vagy más szempontból rendellenes működést eredményezhet.

A fejezetben bemutatott műveleteket a megadott sorrendben végezze
el.
Ha a Philips vállalat ügyfélszolgálatához fordul, szükség lesz a termék
típus- és sorozatszámára egyaránt. A típusszám és a sorozatszám a
készülék alsó részén található. Írja ide a számokat:
Típusszám ___________________________
Gyári szám ___________________________

Az elem behelyezése
Vigyázat
•• Robbanásveszély! Az akkumulátorokat tartsa távol hő- vagy

tűzforrásoktól, illetve napfénytől. Az akkumulátorokat tilos tűzbe
dobni.
•• Fennáll a termék károsodásának veszélye! Ha a készülék hosszabb
ideig használaton kívül van, vegye ki az elemet.

1
2
3

Nyissa ki az elemtartó rekesz fedelét.
Tegyen be 1 db AA elemet (nem tartozék), ügyelve a
megfelelő polaritásra (+/-).
Zárja be az elemtartó rekeszt.

Megjegyzés
•• Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak, így azokat használat után
megfelelően kell kezelni.

Idő beállítása
1
2
3
4

Állítsa a funkcióválasztó gombot az szimbólumra.
»» Az időt jelző számok villogni kezdenek.
Nyomja meg a HR·MONTH gombot az óra beállításához.
Nyomja meg a MIN·DATE gombot a perc beállításához.
Állítsa a funkcióválasztó gombot az szimbólumra.
•
A 12 vagy a 24 órás formátum kiválasztásához nyomja
meg a 12/24·YEAR gombot.

Naptár beállítása
1
2
3
4
5

Állítsa a funkcióválasztó gombot a CALENDAR lehetőségre.
A 12/24·YEAR gombbal állítsa be az évet.
A HR·MONTH gombbal állítsa be a hónapot.
A MIN·DATE gombbal állítsa be a dátumot.
Állítsa a funkcióválasztó gombot az szimbólumra.

Háttérvilágítás bekapcsolása
1

4
1
2
3

Kevés környezeti fény esetén a háttérvilágítás a REPEAT
ALARM/BACKLIGHT gombbal kapcsolható be.

Ébresztési időzítő beállítása
Mielőtt hozzáfogna, ellenőrizze, hogy az óra megfelelően van-e
beállítva.
Állítsa a funkcióválasztó gombot az szimbólumra.
»» Az ébresztés idejét jelző számjegyek villogni kezdenek.
Nyomja meg a HR·MONTH gombot az óra beállításához.

4
5

Nyomja meg a MIN·DATE gombot a perc beállításához.
Állítsa a funkcióválasztó gombot az szimbólumra.

Az ébresztési időzítő be-/kikapcsolása
Megjegyzés
•• Győződjön meg róla, hogy már beállította az ébresztést.

1

Az ébresztés be- vagy kikapcsolásához a ON·OFF gombot
állítsa ON vagy OFF helyzetre.
»» Ha az ébresztés be van kapcsolva, megjelenik a
szimbólum.
»» Ha az ébresztés ki van kapcsolva, a szimbólum nem
látható.

Ébresztés ismétlése
1

Amikor megszólal az ébresztési hangjelzés, nyomja meg a
REPEAT ALARM/BACKLIGHT gombot.
»» A készülék 5 perces időközönként ébreszt.
Megjegyzés

•• Az ébresztés legfeljebb háromszor ismétlődik.
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Termékinformáció
Megjegyzés

•• A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül módosítható.

Termékjellemzők
Általános információk
Tápellátás

1 db AA elem

Teljesítményfelvétel

30 uW

Méretek
- Főegység (Sz x Ma x Mé)

82 x 66 x 75 mm

Tömeg
- Csomagolással
- Főegység

127 g
87 g
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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/welcome)
Amikor felveszi a kapcsolatot a Philips képviseletével, tartózkodjon a
készülék közelében, és készítse elő a készülék típus- és sorozatszámát.
Nincs áram
••
Ellenőrizze, hogy az elem megfelelően lett-e behelyezve.
••
Cserélje ki a lemerült elemet.
Az időzítő nem működik
••
Állítsa be helyesen az órát.
••
Kapcsolja be az időzítőt.
Kitörlődött az óra vagy az időzítő beállítása
••
Cserélje ki a lemerült elemet.
••
Állítsa alaphelyzetbe az órát vagy az időzítőt.

MAGYARORSZÁG
Minőségtanúsítás
A garanciajegyen feltüntetett forgalombahozó vállalat a 2/1984.
(III.10.) BkM-IpM együttes rendelet értelmében tanúsítja, hogy ezen
készülék megfelel a műszaki adatokban megadott értékeknek.
Figyelem! A meghibásodott készüléket – beleértve a hálózati
csatlakozót is – csak szakember (szerviz) javíthatja. Ne tegye ki a
készüléket esőnek vagy nedvesség hatásának!
Garancia
A forgalombahozó vállalat a termékre 12 hónap garanciát vállal.
Teljesítmény......................................................................................................... 30 uW
Érintésvédelmi osztály II.
Tömeg...........................................................................................................................87 g
Befoglaló méretek
szélesség ....................................................................................................... 82 mm
magasság........................................................................................................ 66 mm
mélység........................................................................................................... 75 mm
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