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Önemli

Güvenlik
Önemli Güvenlik Talimatları
a

Bu talimatları okuyun.

b

Bu talimatları saklayın.

c

Tüm uyarıları dikkate alın.

d

Tüm talimatları izleyin.

e

Bu cihazı suya yakın yerlerde kullanmayın.

f

Yalnızca kuru bezle temizleyin.

g

Radyatör, kalorifer ızgarası, soba gibi ısı kaynaklarının veya
ısı üreten diğer cihazların (amplifikatörler dahil) yanına
kurmayın.

h

Yalnızca üretici tarafından belirtilen ek parçalar/
aksesuarlar kullanın.

i

Tüm servis işlemleri için yetkili servis personeline
başvurun. Cihaz herhangi bir şekilde zarar gördüğünde,
servise gönderilmesi gereklidir.

j

Pil kullanım UYARISI – Fiziksel yaralanmaya, eşyaların veya
ünitenin hasar görmesine neden olabilecek pil sızıntısını
engellemek için:
•
Tüm pilleri + ve - uçları ünitenin üzerinde gösterilen
yere gelecek şekilde, doğru biçimde takın.
TR
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•
•

Pilleri karıştırmayın (eski ve yeni veya karbon ve
alkalin vs.).
Ünite uzun süre kullanılmayacaksa pilleri çıkarın.

k

Piller (takılı pil paketi veya piller), gün ışığı, ateş, vb. gibi
aşırı sıcağa maruz bırakılmamalıdır.

l

Cihaz, sıvı damlamasına veya sıçramasına maruz
bırakılmamalıdır.

m

Tehlike kaynaklarını cihazın üzerine koymayın (örn. sıvı
dolu nesneler, yanan mumlar).

Bildirim
Cihaz üzerinde yapılan, Philips Consumer Lifestyle tarafından açıkça
onaylanmayan her türlü değişiklik, kullanıcının bu cihazı çalıştırma
yetkisini geçersiz kılabilir.

Ürününüz, geri dönüşüme tabi tutulabilen ve yeniden kullanılabilen,
yüksek kalitede malzeme ve parçalardan tasarlanmış ve üretilmiştir.

Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket
yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa
Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.
Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili
bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.
TR
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Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi,
normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın. Eskiyen ürününüzün atık
işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı
üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.

Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında
düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller
kullanılmaktadır.Atık işleminin düzgün biçimde gerçekleştirilmesi,
çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını
önlemeye yardımcı olduğundan, lütfen pillerin ayrıca toplanması
hakkındaki yerel kurallar hakkında bilgi edinin.
Çevresel bilgiler
Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç
malzemeye kolayca ayrılabilecek şekilde yapmaya çalıştık: karton
(kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar, koruyucu
köpük tabakası.)
Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri
dönüştürülebilecek ve kullanılabilecek malzemelerden oluşmaktadır.
Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın
atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.
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AJ110’unuz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips’e hoş geldiniz! Philips’in
sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü www.
philips.com/welcome adresinde kaydettirin.

Giriş
Bu cihazla şunları yapabilirsiniz:
•
saati/tarihi öğrenmek
•
sizi uyandıracak bir alarm zamanlayıcısı ayarlamak

Kutuda neler var
Ambalaj içeriğini kontrol edin:
•
Ana ünite
•
Kullanım kılavuzu
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Ana menü hakkında genel bilgiler
a

b
c
d
e

f

g

a

Fonksiyon seçici
•
Normal moda geçer.
•
Alarm/saat/takvimi ayarlar.

b

HR·MONTH
•
Saat/ayı ayarlar.

c

MIN·DATE
•
Dakika/tarihi ayarlar.

d

12/24·YEAR
•
12/24 saat formatını seçer.
•
Yılı ayarlar.
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•

ON·OFF
Alarm zamanlayıcısını açar veya kapatır.

f

Gösterge paneli
•
Saat/tarih/alarm bilgilerini gösterir.

g

REPEAT ALARM/BACKLIGHT
•
Alarmı yineler.
•
Arka ışığı açar.
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Başlarken
Dikkat

•• Burada belirtilenler haricinde kontrol veya ayarlar kullanılması ya da prosedürler
uygulanması, tehlikeli radyasyona maruz kalmaya veya başka tehlikeli işlemlere
neden olabilir.

Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla takip edin.
Philips ile iletişim kurduğunuzda, cihazın seri ve model numaraları
istenir. Model numarası ve seri numarası, cihazın alt kısmındadır.
Numaraları buraya yazın:
Model No. __________________________
Seri No. ___________________________

Pili takma
Dikkat
•• Patlama riski! Pilleri ısıdan, güneş ışığından veya ateşten uzak tutun. Pilleri asla
ateşe atmayın.

•• Ürüne hasar verme riski! Cihaz uzun süre kullanılmadığında, pili çıkarın.

1
2
10

Pil bölmesini açın.
Kutupları (+/-) gösterildiği gibi olacak şekilde 1 adet AA pil
(birlikte verilmez) takın.
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Pil bölmesini kapatın.

Not
•• Pillerde kimyevi maddeler bulunur, bu yüzden doğru biçimde atılmalıdır.

Saati ayarla
1 Fonksiyon seçiciyi
»»

2
3
4

olarak ayarlayın.
Saat basamakları yanıp sönmeye başlar.

Saati ayarlamak için HR·MONTH tuşuna basın.
Dakikayı ayarlamak için MIN·DATE tuşuna basın.
Fonksiyon seçiciyi olarak ayarlayın.
•
12 veya 24 saatlik formatı seçmek için 12/24·YEAR
tuşuna basın.
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Takvimi ayarlama
1 Fonksiyon seçiciyi CALENDAR (Takvim) olarak ayarlayın.
2 Yılı ayarlamak için 12/24·YEAR tuşuna basın.
3 Ayı ayarlamak için HR·MONTH tuşuna basın.
4 Tarih ayarlamak için MIN·DATE tuşuna basın.
5 Fonksiyon seçiciyi olarak ayarlayın.
Arka ışığı açma
1 Karanlık ortamda, arka ışığı açmak için REPEAT ALARM/
BACKLIGHT tuşuna basın.
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1
2
3
4
5

Alarm zamanlayıcısını
ayarlama
Başlamadan önce, saatin doğru ayarlandığından emin olun.
Fonksiyon seçiciyi olarak ayarlayın.
»» Alarm saati basamakları yanıp sönmeye başlar.
Saati ayarlamak için HR·MONTH tuşuna basın.
Dakikayı ayarlamak için MIN·DATE tuşuna basın.
Fonksiyon seçiciyi

olarak ayarlayın.

Alarm zamanlayıcısını açma veya kapatma
Not
•• Alarmı başarıyla ayarladığınızdan emin olun.

1

Alarm zamanlayıcısını açmak veya kapatmak için
ON·OFF öğesini AÇIK veya KAPALI olarak ayarlayın.
»» Alarm zamanlayıcı açılırsa, görünür.
»»

Alarm zamanlayıcısı kapanırsa,

görünür.
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Alarmı tekrarlama
1 Alarm duyulduğunda, REPEAT ALARM/BACKLIGHT
tuşuna basın.
»» Alarm 5 dakikalık aralıklarla tekrarlanır.

Not
•• Alarmı en fazla üç kez tekrarlayabilirsiniz.
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Ürün bilgileri
Not

•• Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Özellikler
Genel bilgiler
Güç

1xAA pil

Çalışır Durumdaki Güç Tüketimi

30 uW

Boyutlar  - Ana Ünite
(G x Y x D)

82 x 66 x 75 mm

Ağırlık  
- Paketle Birlikte  
- Ana Ünite

127 g
87 g
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Sorun giderme
Uyarı

•• Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla
onarmaya çalışmayın.
Oynatıcıyı kullanırken sorun yaşarsanız, servis talep etmeden önce
aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorununuz hala çözülmediyse
Philips web sitesini ziyaret edin (www.philips.com/welcome). Philips
ile iletişime geçerken cihazı yakınınızda bulundurun ve model
numarası ile seri numarasını bildiğinizden emin olun.
Güç yok
•
Pilin doğru şekilde takıldığından emin olun.
•
Biten pili değiştirin.
Zamanlayıcı çalışmıyor
•
Saati doğru ayarlayın.
•
Zamanlayıcıyı açın.
Saat/zamanlayıcı ayarı silindi
•
Biten pili değiştirin.
•
Saati/zamanlayıcıyı tekrar ayarlayın.
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