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Ważne

Uwaga
Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostaną
wyraźnie zatwierdzone przez firmę Philips Consumer Lifestyle, mogą
unieważnić pozwolenie na jego obsługę.

Recykling
Produkt został wykonany z wysokiej jakości materiałów i
elementów, które mogą zostać poddane utylizacji i
przeznaczone do ponownego wykorzystania.
Jeśli na produkcie widoczny jest symbol przekreślonego
pojemnika na odpady, oznacza to, iż podlega on
postanowieniom Dyrektywy Europejskiej 2002/96/WE:
Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami
komunalnymi. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami
dotyczącymi selektywnej zbiórki urządzeń elektrycznych i
elektronicznych. Odpowiednia utylizacja zużytego sprzętu pomaga
chronić środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie.
Produkt zawiera baterie opisane w treści dyrektywy europejskiej
2006/66/WE, których nie można zutylizować z pozostałymi
odpadami domowymi.
Jeśli na produkcie widoczny jest symbol przekreślonego
pojemnika na odpady wraz z chemicznym symbolem „Pb”,
to oznacza, że baterie spełniają warunki określone w
dyrektywie dotyczącej ołowiu.

Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi selektywnej
zbiórki baterii. Odpowiednia utylizacja baterii pomaga chronić
środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie.
Ochrona środowiska
Producent dołożył wszelkich starań, aby wyeliminować zbędne
środki pakunkowe. Użyte środki pakunkowe można z grubsza
podzielić na trzy grupy: tektura (karton), pianka polistyrenowa
(boczne elementy ochronne) i polietylen (worki foliowe, folia
ochronna).
Urządzenie zbudowano z materiałów, które mogą zostać poddane
utylizacji oraz ponownemu wykorzystaniu przez wyspecjalizowane
przedsiębiorstwa. Prosimy zapoznać się z obowiązującymi w
Polsce przepisami dotyczącymi utylizacji materiałów pakunkowych,
rozładowanych baterii oraz zużytych urządzeń elektronicznych.
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Urządzenie AJ110

Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips! Aby w
pełni skorzystać z obsługi świadczonej przez firmę Philips, należy
zarejestrować zakupiony produkt na stronie www.philips.com/welcome.

Wstęp
Z tym zestawem można:
•
sprawdzać godzinę i datę,
•
nastawiać budzik na wybraną godzinę.

Zawartość opakowania
Po otwarciu opakowania należy sprawdzić jego zawartość:
•
Jednostka centralna
•
Instrukcja obsługi

Opis urządzenia
a

b
c
d
e

f

g

a

Przełącznik funkcji
•
Przełączanie w tryb normalny.
•
Ustawianie budzika/zegara/kalendarza.

b

HR·MONTH
•
Ustawianie godziny/miesiąca.

c

MIN·DATE
•
Ustawianie minut/daty.

d

e

12/24·YEAR
•
Wybór 12- lub 24-godzinnego formatu czasu.
•
Ustawianie roku.
•

ON·OFF
Włączanie i wyłączanie budzika.

f

Panel wyświetlacza
•
Wyświetlanie informacji o godzinie/dacie/budziku.

g

REPEAT ALARM/BACKLIGHT
•
Powtarzanie budzenia.
•
Włączanie podświetlenia.
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Czynności wstępne
Przestroga

•• Obsługa urządzenia w sposób niezgodny z instrukcją obsługi
grozi narażeniem użytkownika na działanie niebezpiecznego
promieniowania laserowego.

Instrukcje z tego rozdziału zawsze wykonuj w podanej tu kolejności.
W przypadku kontaktu z firmą Philips należy podać numer modelu
i numer seryjny urządzenia. Numer modelu i numer seryjny można
znaleźć na spodzie urządzenia. Zapisz numery tutaj:
Nr modelu __________________________
Nr seryjny ___________________________

Wkładanie baterii
Przestroga
•• Niebezpieczeństwo wybuchu! Baterie należy trzymać z daleka od
ciepła, promieni słonecznych lub ognia. Baterii nigdy nie należy
wrzucać do ognia.
•• Ryzyko uszkodzenia produktu! Gdy urządzenie nie jest używane
przez dłuższy czas, wyjmij z niego baterie.

1
2
3

Otwórz komorę baterii.
Włóż 1 baterię AA (niedołączona do zestawu) z zachowaniem
wskazanej, prawidłowej biegunowości (+/-).
Zamknij komorę baterii.

Uwaga
•• Baterie zawierają substancje chemiczne, należy o tym pamiętać przy
ich wyrzucaniu.

Ustaw czas
1
2
3
4

Ustaw przełącznik funkcji w pozycji
»» Cyfry godziny zaczną migać.

.

Za pomocą przycisków HR·MONTH ustaw godzinę.
Za pomocą przycisków MIN·DATE ustaw minuty.
Ustaw przełącznik funkcji w pozycji .
•
Naciśnij kilkakrotnie przycisk 12/24·YEAR, aby wybrać
format 12-godzinny lub 24-godzinny.

Ustawianie kalendarza
1
2
3
4
5

Ustaw przełącznik funkcji w pozycji CALENDAR.
Za pomocą przycisków 12/24·YEAR ustaw rok.
Za pomocą przycisków HR·MONTH ustaw miesiąc.
Za pomocą przycisków MIN·DATE ustaw datę.
Ustaw przełącznik funkcji w pozycji .

Włączanie podświetlenia
1

4
1
2
3
4

W ciemnym pomieszczeniu naciśnij przycisk REPEAT ALARM/
BACKLIGHT, aby włączyć podświetlenie.

Ustawianie budzika
Przed rozpoczęciem upewnij się, że godzina jest ustawiona
prawidłowo.
Ustaw przełącznik funkcji w pozycji .
»» Cyfry czasu budzenia zaczną migać.
Za pomocą przycisków HR·MONTH ustaw godzinę.
Za pomocą przycisków MIN·DATE ustaw minuty.

5

Ustaw przełącznik funkcji w pozycji

.

Włączanie i wyłączanie budzika
Uwaga
•• Upewnij się, że ustawiasz budzik we właściwy sposób.

1

Wybierz dla opcji ON·OFF ustawienie ON lub OFF, aby
włączyć lub wyłączyć budzik.
»» Jeśli budzik jest włączony, zostanie wyświetlony symbol .
»» Jeśli budzik jest wyłączony, symbol zniknie.

Powtarzanie budzenia
1

Gdy włączy się budzenie, naciśnij przycisk REPEAT ALARM/
BACKLIGHT.
»» Sygnał budzenia będzie powtarzany co 5 minut.
Uwaga

•• Istnieje możliwość 3-krotnego powtórzenia dźwięku budzenia.

5

Informacje o produkcie
Uwaga

•• Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Dane techniczne
Informacje ogólne
Zasilanie

1 bateria AA

Pobór mocy podczas pracy

30 uW

Wymiary
- jednostka centralna (szer. x wys. x głęb.)

82 x 66 x 75 mm

Waga
- z opakowaniem
- jednostka centralna

127 g
87 g
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Rozwiązywanie problemów
Ostrzeżenie

•• Nie zdejmuj obudowy tego urządzenia.
Aby zachować ważność gwarancji, nie wolno samodzielnie naprawiać
urządzenia.
Jeśli w trakcie korzystania z tego urządzenia wystąpią problemy, należy
wykonać poniższe czynności sprawdzające przed wezwaniem serwisu.
Jeśli nie uda się rozwiązać problemu, odwiedź stronę firmy Philips (www.
philips.com/welcome). Kontaktując się z przedstawicielem firmy Philips,
należy mieć przygotowane w pobliżu urządzenie oraz jego numer
modelu i numer seryjny.
Brak zasilania
••
Upewnij się, że baterie zostały prawidłowo włożone.
••
Wymień zużyte baterie.

Zegar nie działa
••
Nastaw poprawnie zegar.
••
Włącz zegar.
Ustawiania zegara/timera usunięte
••
Wymień zużyte baterie.
••
Ponownie ustaw zegar/budzik.
Producent zastrzega możliwość wprowadzania zmian technicznych.
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