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Importante

Não permita que as crianças utilizem sem vigilância aparelhos eléctricos.
Não permita que crianças ou adultos com capacidades físicas,
sensoriais ou mentais reduzidas, ou pessoas com falta de experiência/
conhecimento, utilizem aparelhos eléctricos sem vigilância.

Aviso
Quaisquer mudanças ou modificações a este dispositivo sem a
autorização expressa da Philips Consumer Electronics poderão
invalidar a autoridade do utilizador para utilizar o equipamento.

Reciclagem
O produto foi concebido e fabricado com materiais e
componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e
reutilizados.
Quando este símbolo de um caixote de lixo com um traço
por cima constar de um produto, significa que esse produto
está abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/CE:
Nunca elimine o seu produto com o lixo doméstico
comum. Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local
para produtos eléctricos e electrónicos. A eliminação correcta do
seu produto antigo evita potenciais consequências nocivas para o
ambiente e para a saúde pública.
O seu produto funciona com pilhas abrangidas pela Directiva
Europeia 2006/66/CE, que não podem ser eliminadas com os
resíduos domésticos comuns.

Quando vir o símbolo do latão cruzado com o símbolo
químico ‘Pb’, significa que as baterias cumprem os requisitos
definidos pela directiva no que respeita ao chumbo:
Informe-se acerca das regras locais quanto à recolha selectiva
de baterias. A correcta eliminação das baterias ajuda a evitar
consequências potencialmente negativas para o ambiente e a saúde
humana.
Informações ambientais
Omitiram-se todas as embalagens desnecessárias. Procurámos
embalar o produto para que simplificasse a sua separação em três
materiais: cartão (embalagem), espuma de poliestireno (protecção) e
polietileno (sacos, folha de espuma protectora).
O sistema é constituído por materiais que podem ser reciclados
e reutilizados se desmontados por uma empresa especializada.
Cumpra os regulamentos locais no que respeita à eliminação de
embalagens, pilhas gastas e equipamentos obsoletos.
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A sua AJ110

Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para tirar
o máximo partido da assistência oferecida pela Philips, registe o seu
produto em: www.philips.com/welcome.

Introdução
Com esta unidade, pode:
•
saber a data/hora
•
definir o despertador para o acordar

Conteúdo da embalagem
Verifique e identifique o conteúdo da embalagem:
•
Unidade principal
•
Manual do Utilizador

Descrição geral da unidade principal
a

b
c
d
e

f

g

a

Selector de função
•
Mudar para o modo normal.
•
Regular o alarme/relógio/data.

b

HR·MONTH
•
Definir a hora/mês.

c

MIN·DATE
•
Definir os minutos/data.

d

12/24·YEAR
•
Seleccionar o formato de 12/24 horas.
•
Definir o ano.

e

•

ON·OFF
Ligar/desligar o despertador.

f

Painel de apresentação
•
Apresentar a informação da hora/data/alarme.

g

REPEAT ALARM/BACKLIGHT
•
Repetir o alarme.
•
Ligar a retroiluminação.
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Introdução
Atenção

•• A utilização de controlos ou ajustes no desempenho de

procedimentos para além dos que são aqui descritos pode resultar
em exposição perigosa à radiação ou funcionamento de risco.

Siga sempre as instruções neste capítulo pela devida sequência.
Se contactar a Philips, terá de fornecer os números de modelo e de
série deste aparelho. Os números de modelo e de série encontram-se
na base deste aparelho. Anote os números aqui:
Nº de modelo __________________________
Nº de série ____________________________

Colocar a pilha
Atenção
•• Risco de explosão! Mantenha as pilhas afastadas do calor, luz solar ou
chamas. Nunca elimine as pilhas queimando-as.

•• Risco de danos no produto! Se o aparelho não for utilizado durante
longos períodos de tempo, retire a pilha.

1
2
3

Abra o compartimento das pilhas.
Coloque 1 pilha AA (não fornecida) com a polaridade
adequada (+/-), como indicado.
Feche o compartimento das pilhas.

Nota
•• As pilhas contêm substâncias químicas e, por esse motivo, devem ser
eliminadas correctamente.

Acertar hora
1
2
3
4

Regule o selector de função para .
»» Os dígitos das horas ficam intermitentes.
Prima HR·MONTH para acertar a hora.
Prima MIN·DATE para acertar os minutos.
Regule o selector de função para .
•
Prima 12/24·YEAR para seleccionar o formato de 12 ou
24 horas.

Definir a data
1
2
3
4
5

Regule o selector de função para CALENDAR.
Prima 12/24·YEAR para definir o ano.
Prima HR·MONTH para definir o mês.
Prima MIN·DATE para definir o dia.
Regule o selector de função para .

Ligar a retroiluminação
1

4
1
2
3
4
5

Num ambiente escuro, prima REPEAT ALARM/BACKLIGHT
para ligar a retroiluminação.

Acertar o despertador
Antes de começar, certifique-se de que a hora está
correctamente definida.
Regule o selector de função para .
»» Os dígitos da hora do alarme começam a piscar.
Prima HR·MONTH para acertar a hora.
Prima MIN·DATE para acertar os minutos.
Regule o selector de função para .

Ligar/desligar o despertador
Nota
•• Certifique-se de que definiu o alarme com sucesso.

1

Regule ON·OFF para ON ou OFF para ligar ou desligar o
despertador.
»» Se o despertador estiver ligado, o símbolo é apresentado.
»» Se o despertador estiver desligado, o símbolo desaparece.

Repetir o alarme
1

Quando o alarme é emitido, prima REPEAT ALARM/
BACKLIGHT.
»» O alarme é repetido em intervalos de 5 minutos.
Nota

•• O alarme pode ser repetido até 3 vezes.
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Informações do produto
Nota

•• As informações do produtos estão sujeitas a alteração sem aviso
prévio.

Especificações
Informações Gerais
Corrente

1 Pilha AA

Consumo de energia em funcionamento

30 uW

Dimensões
- Unidade principal (L x A x P)

82 x 66 x 75 mm

Peso
- Com embalagem
- Unidade principal

127 g
87 g
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Resolução de problemas
Aviso

•• Nunca retire o revestimento deste aparelho.
A garantia torna-se inválida, se tentar reparar o sistema sozinho.
Se tiver dificuldades ao utilizar este aparelho, verifique os seguintes
pontos antes de solicitar assistência. Se o problema persistir, visite o
Web site da Philips (www.philips.com/welcome). Ao contactar a Philips,
certifique-se de que tem o aparelho por perto e de que os números
de série e de modelo estão disponíveis.
Sem corrente
••
Assegure-se de que a pilha foi colocada correctamente.
••
Substitua a pilha gasta.

O temporizador não funciona
••
Acerte o relógio correctamente.
••
Active o temporizador.
Definição de relógio/temporizador eliminada
••
Substitua a pilha gasta.
••
Volte a definir o relógio/temporizador.
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