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Viktigt!

Obs!
Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen har
godkänts av Philips Consumer Lifestyle kan frånta användaren rätten
att använda utrustningen.

Återvinning
Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa
material och komponenter som kan både återvinnas och
återanvändas.
När den här symbolen med en överkryssad papperskorg
visas på produkten innebär det att produkten omfattas av
det europeiska direktivet 2002/96/EC.
Kassera aldrig produkten med annat hushållsavfall. Ta
reda på de lokala reglerna om separat insamling av elektriska och
elektroniska produkter. Genom att kassera dina gamla produkter på
rätt sätt kan du bidra till att minska möjliga negativa effekter på miljö
och hälsa.
Din produkt innehåller batterier som omfattas av EU-direktiv
2006/66/EC, som inte får kasseras som vanliga hushållssopor.
När du ser symbolen med den överkryssade soptunnan och
den kemiska beteckningen Pb, betyder detta batterierna
uppfyller kraven enligt direktiven för bly:
Läs om de lokala reglerna om batteriåtervinning. Genom att kassera
dina batterier på rätt sätt kan du bidra till att minska möjliga negativa
effekter på miljö och hälsa.

Miljöinformation
Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra
paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan),
polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumskiva).
Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas
om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala
föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, använda
batterier och gammal utrustning.

2

Din AJ110

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att
registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av
Philips support.

Introduktion
Med den här enheten kan du:
•
se klockslag/datum
•
ställa in larmet för väckning

Förpackningens innehåll
Kontrollera och identifiera innehållet i förpackningen:
•
Huvudenhet
•
Användarhandbok

Översikt över huvudenheten
a

b
c
d
e

f

g

a

Funktionsväljare
•
Växla till normalläge.
•
Ställ in larm/klocka/kalender.

b

HR·MONTH
•
Ställ in timme/månad.

c

MIN·DATE
•
Ställ in minut/datum.

d

12/24·YEAR
•
Välj 12-/24-timmarsvisning.
•
Ställ in år.

e
•

ON·OFF
Slå på/av larmtiden.

f

Bildskärm
•
Visa tid/datum/larminformation.

g

REPEAT ALARM/BACKLIGHT
•
Upprepa larmet.
•
Slå på bakgrundsbelysningen.
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Komma igång
Var försiktig

•• Genom att använda kontrollerna eller justera funktionerna på något
sätt som inte beskrivs i den här handboken kan du utsätta dig för
farlig strålning eller annan osäker användning.

Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt följd.
Om du kontaktar Phillips behöver du ange modell- och serienumret till
apparaten. Modell- och serienumret finns på apparatens undersida. Skriv
numren här:
Modellnummer __________________________
Serienr ________________________________

Sätta i batteriet
Var försiktig
•• Risk för explosion! Håll batterierna borta från värme, solljus och eld.
Lägg aldrig batterierna i eld.

•• Risk för produktskada! När apparaten inte ska användas en längre tid
tar du ut batteriet.

1
2
3

Öppna batterifacket.
Sätt i ett AA-batteri (medföljer inte) med polerna (+/-) åt rätt
håll enligt markeringen.
Stäng batterifacket.

Kommentar
•• Batterier innehåller kemiska substanser och bör därför kasseras på
rätt sätt.

Ange tid
1
2
3
4

Ställ in funktionsväljaren på .
»» Tidssiffrorna börjar blinka.
Tryck på HR·MONTH för att ställa in timmarna.
Tryck på MIN·DATE för att ställa in minuterna.
Ställ in funktionsväljaren på .
•
Tryck på 12/24·YEAR för att välja 12- eller 24timmarsvisning.

Ställa in kalendern
1
2
3
4
5

Ställ in funktionsväljaren på CALENDAR.
Ange år genom att trycka på 12/24·YEAR.
Ange månad genom att trycka på HR·MONTH.
Ange datum genom att trycka på MIN·DATE.
Ställ in funktionsväljaren på .

Slå på bakgrundsbelysningen
1

4
1
2
3
4

Om du i mörka miljöer vill slå på bakgrundsbelysningen trycker
du på REPEAT ALARM/BACKLIGHT.

Ställa in larmtid
Kontrollera att klockan visar rätt tid innan du startar.
Ställ in funktionsväljaren på .
»» Tidssiffrorna för larmet börjar blinka.
Tryck på HR·MONTH för att ställa in timmarna.
Tryck på MIN·DATE för att ställa in minuterna.
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Ställ in funktionsväljaren på

.

Slå på/av larmtiden
Kommentar
•• Kontrollera att du redan har ställt in larmtiden.

1

Ställ in ON·OFF på ON eller OFF för att aktivera/
avaktivera larmtiden.
»» Om larmtiden är aktiverad visas .
»» Om larmtiden är avaktiverad försvinner .

Repeterande larm
1

Tryck på REPEAT ALARM/BACKLIGHT när larmet ljuder.
»» Larmet repeteras i femminutersintervaller.
Kommentar

•• Du kan repetera larmet upp till tre gånger.

5

Produktinformation
Kommentar

•• Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående
meddelande.

Specifikationer
Allmän information
Ström

1 AA-batteri

Effektförbrukning vid användning

30 uW

Storlek
- Huvudenhet (B x H x D)

82 x 66 x 75 mm

Vikt
- Med förpackning
- Huvudenhet

127 g
87 g
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Felsökning
Varning

•• Ta aldrig bort höljet från apparaten.
Försök aldrig reparera systemet själv. Om du gör det gäller inte garantin.
Om det uppstår problem vid användningen av apparaten bör du
kontrollera nedanstående punkter innan du begär service. Om
problemet kvarstår går du till Philips webbplats (www.philips.com/
welcome). När du kontaktar Philips bör du ha både apparaten samt
modell- och serienumret till hands.
Ingen ström
••
Kontrollera att batteriet är rätt isatt.
••
Byt ut batteriet om det är urladdat.

Timern fungerar inte
••
Ställ in klockan rätt.
••
Slå på timern.
Klock-/timerinställningen har raderats
••
Byt ut batteriet om det är urladdat.
••
Återställ klockan/timern.
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