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1 Fontos!
• Gondosan olvassa el az utasításokat.
• Ügyeljen a figyelmeztetésekben foglaltakra.
• Kövesse az utasításokat.
• Ne helyezze a készüléket hőt kibocsátó 

eszközök, így fűtőtestek, fűtőnyílások, 
kályhák vagy működésük során hőt termelő 
készülékek (pl. erősítők) közelébe. 

• Tilos a hálózati kábelre rálépni vagy azt 
becsípni, különös tekintettel ott, ahol a 
csatlakozóaljzatokba, készülékcsatlakozókba 
illeszkedik, vagy ott, ahol kilép az 
ébresztőórából.

• Kizárólag a gyártó által javasolt 
tartozékokat használja.

• Vihar idején vagy ha hosszabb ideig nem 
használja az ébresztőórát, húzza ki a 
készülék csatlakozóját a fali aljzatból.

• A készülék javítását, szervizelését bízza 
szakemberre. Az ébresztőórát a következő 
esetekben kell szervizeltetni: ha bármilyen 
módon megsérült, például megrongálódik 
a hálózati kábel vagy csatlakozó, folyadék 
került az egységbe vagy ráesett valami, 
eső vagy nedvesség érte, nem működik 
megfelelően vagy leejtették.

• Az elemek használata: VIGYÁZAT – Az 
akkumulátor-/elemszivárgás személyi 
sérülést, tárgyaknak/eszközöknek, vagy 
magának az ébresztőórának a károsodását 
okozhatja, ezért: 
• Megfelelően helyezze be az 

elemeket/akkumulátorokat, ügyelve 
az ébresztőórán látható „+” és „-” 
jelölésre. 

• Ne keverje az akkumulátorokat és 
elemeket (régi és új, vagy szén és alkáli 
stb.).

• Ha hosszabb ideig nem használja az 
ébresztőórát, vegye ki az elemeket/
akkumulátorokat.

• Ügyeljen rá, hogy az ébresztőórát ne érje 
cseppenő, fröccsenő folyadék. 

• Ne helyezzen az ébresztőórára semmilyen 
veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgyat, 
égő gyertyát). 

• Ahol a közvetlen csatlakoztatás adaptere 
használatos megszakítóeszközként, a 
megszakítóeszköznek mindig szabadon 
hozzáférhetőnek kell lennie.
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2 Az ébresztőóra

A doboz tartalma
Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát.
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3 Kezdő lépések
A fejezetben bemutatott műveleteket a 
megadott sorrendben végezze el.

Tápcsatlakozás bekötése
Az ébresztőóra tápellátását hálózati kábel vagy 
elem is szolgáltathatja. 

1. opció: Elemekkel/akkumulátorokkal 
történő áramellátás

Vigyázat

 • Robbanásveszély! Az elemeket tartsa távol hő- vagy 
tűzforrástól, illetve napfénytől. Az elemeket tilos tűzbe 
dobni.

 • Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak, így használat 
után megfelelően ártalmatlanítani kell őket.

Helyezzen be 3 x AAA típusú elemet, ügyelve 
az ábrán látható, megfelelő (+/-) polaritásra.

  3 X AAA
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2 opció: Hálózati áramellátás

Vigyázat

 • Fennáll a termék károsodásának veszélye! Ellenőrizze, 
hogy a tápellátás feszültsége megegyezik-e az 
ébresztőóra hátoldalán vagy alján feltüntetett 
feszültséggel.

 • Áramütésveszély! A hálózati adaptert a 
csatlakozódugónál fogva húzza ki. A kábelt tilos húzni.

Megjegyzés

 • A típusazonosító tábla az elemtartó rekeszben található.

 
Óra beállítása

Megjegyzés

 • A művelet megkezdése előtt nyissa ki az egység 
tetején található védőburkolatot a rejtett gombok 
megtekintéséhez.

1 Az órabeállítás bekapcsolásához készenléti 
módban tartsa lenyomva a SET TIME 
gombot 2 másodpercig.
 » Az óra és perc számjegyei villogni 

kezdenek.

2 Forgassa el a - hr + gombot az óra 
beállításához.

3 Forgassa el a - min + gombot a perc 
beállításához.

4 A jóváhagyáshoz nyomja meg a SET TIME 
gombot.
 » A [24H] villogni kezd.

5 Forgassa el a - hr + vagy - min + gombot a 
12/24 órás formátum beállításához.

6 A jóváhagyáshoz nyomja meg a SET TIME 
gombot.
 » Megjelenik az beállított idő.

 2 sec.

minh r

EMIT TES

EMIT TES

EMIT TES

EMIT TES

12H 24H
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4 Ébresztés 
beállítása

Az ébresztés forrásának 
kiválasztása
A  /  /  gombokkal válasszon a különböző 
ébresztési források közül: 
•  : csak a háttérfény kapcsol be az 

ébresztési időben.
•  : a kiválasztott hang kapcsol be az 

ébresztési időben.
•  : a háttérfény és a hang is bekapcsolt az 

ébresztési időben.

Tanács

 • Az ébresztési hangot az ébresztés vagy az alvó 
üzemmód időpontjának beállításakor választhatja ki.

 • Az ébresztő hangereje nem állítható manuálisan.

 
Ébresztőhang beállítása
Az ébresztőórával beállíthatja, milyen hangra 
ébredjen reggel.

Megjegyzés

 • Ellenőrizze, hogy megfelelően állította-e be az órát.

1 Készenléti üzemmódban tartsa lenyomva 
két másodpercig a SET WAKE gombot.
 » Az óra és perc számjegyei villogni 

kezdenek.

2 Forgassa el a - hr + gombot az óra 
beállításához.

3 Forgassa el a - min + gombot a perc 
beállításához.

4 A jóváhagyáshoz nyomja meg a SET WAKE 
gombot.
 » A hangforrás villog.

5 Forgassa el a - hr + vagy - min + gombot 
az ébresztési hang beállításához.

6 A jóváhagyáshoz nyomja meg a SET WAKE 
gombot.
 » Az ébresztési beállítások megjelenítésre 

kerülnek. 

 2 sec.

SET WAKE 

SET WAKE 

minh r

SET WAKE 

SET WAKE 
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Tanács

 • Az ébresztési hangjelzés megszólalását követően a 
hangerő fokozatosan emelkedik.

Ha eljön az ébresztés ideje:

Tápellátás Az 
ébresztés 
hossza

Háttérfény (ha ki 
van választva)

Tápfeszültség Max. 15 
perc

Zöld színű - 15 
perc

Elemes 
áramellátás

Max. 5 
perc

Zöld színű - 1 
perc

Az ébresztési időzítés be- és 
kikapcsolása az ébresztéshez

1 Készenléti módban nyomja meg a SET 
WAKE gombot.
 » Az előbeállított ébresztési beállítások 

megjelenítésre kerülnek.

2 A SET WAKE gomb ismételt 
megnyomásával kapcsolhatja be vagy ki az 
ébresztési hangot.
 » Bekapcsolt ébresztési időzítő esetén 

megjelenik az ébresztés ikonja, 
kikapcsoláskor pedig eltűnik. 

• A jelzés kikapcsolásához nyomja meg a 
SET WAKE vagy a alarm off/tell time 
gombot.

 » Az óra a következő napon is ébreszt. 

Jelzés beállítása alváshoz
Lehetősége van egy olyan jelzés beállítására is, 
amely emlékezteti Önt az esti lefekvés idejére. 

Megjegyzés

 • Ellenőrizze, hogy megfelelően állította-e be az órát.

1 Készenléti üzemmódban tartsa lenyomva 
két másodpercig a SET SLEEP gombot.
 » Az óra és perc számjegyei villogni 

kezdenek.

2 Forgassa el a - hr + gombot az óra 
beállításához.

3 Forgassa el a - min + gombot a perc 
beállításához.

4 A jóváhagyáshoz nyomja meg a SET SLEEP 
gombot.
 » A hangforrás villog.

5 Forgassa el a - hr + vagy - min + gombot 
az ébresztési hang beállításához.

6 A jóváhagyáshoz nyomja meg a SET SLEEP 
gombot.
 » Az ébresztési beállítások megjelenítésre 

kerülnek. 

 2 sec.

SET SLEEP 

SET SLEEP 

SET SLEEP 

minh r

SET SLEEP 
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Ha eljön az ébresztés ideje:

Tápellátás Az 
ébresztés 
hossza

Háttérfény (ha ki 
van választva)

Tápfeszültség Max. 15 
perc

Vörös színű - 15 
perc

Elemes 
áramellátás

Max. 5 
perc

Vörös színű - 1 
perc

Elalvási jelzés be-/kikapcsolása

1 Készenléti módban nyomja meg a SET 
SLEEP gombot.
 » Az előbeállított ébresztési beállítások 

megjelenítésre kerülnek.

2 A SET SLEEP gomb ismételt 
megnyomásával kapcsolhatja be vagy ki az 
elalvási hangot.
 » Bekapcsolt ébresztési időzítő esetén 

megjelenik az ébresztés ikonja, 
kikapcsoláskor pedig eltűnik. 

• A jelzés kikapcsolásához nyomja meg 
a SET SLEEP vagy a alarm off/tell time 
gombot.

 » Az óra a következő napon is ébreszt. 

5 Egyéb jellemzők

A rendszer nyelvének 
beállítása

Megjegyzés

 • Három nyelvet állíthat be az ébresztőórához.

Az FRE/GER/ENG opcióval állíthatja a rendszer 
nyelvét franciára, németre vagy angolra.

  
Az aktuális idő közlése
Ez a beszélő ébresztőóra képes az aktuális 
idő természetes módon történő közlésére 
bekapcsoláskor.

Megjegyzés

 • Ellenőrizze, hogy kiválasztotta-e a megfelelő nyelvet.

Készenléti módban nyomja meg a alarm off/tell 
time gombot.
 » Tisztán hallhatja az aktuális időt (pl. „It's five 

o'clock” - „Öt óra van”).

 

FRE

GER

ENG
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Időtanító
Az ébresztőóra kialakításából adódóan 
segítséget nyújt a gyermek számára az idő 
megtanulásában. A „What time is it” („Mennyi 
az idő”), és hasonló kérdések segítséget 
nyújtanak a gyermekek számára az óra 
használatát illetően. Ennek eredményeképpen, 
hozzájárulnak intellektuális fejlődésükhöz. 
1 Nyomja meg a  gombot.

 » [- - : - -] megjelenik.
 » Az ébresztőóra felteszi a következő 

kérdést: "what time is it?" („hány óra 
van?”).

2 Az ébresztő órájának kis- és nagymutatóját 
jelentő - hr + és - min + elemek 
elforgatásával állítsa be az időt.

3 Nyomja meg a alarm off/tell time gombot.
 » Ha az idő beállítása sikeres volt, tapsot 

hall, majd a készülék közli az aktuális 
időt.

 » Ha rossz választ ad, a készülék 
egy hibás választ jelző hangjelzés 
kíséretében közli a helyes időt.

4 A kilépéshez nyomja meg újra a  gombot.

 
Tanács

 • A gyerekek az alarm off/tell time opció megnyomásával 
közvetlenül megkaphatják a helyes választ, az óra 
beállításainak módosításai nélkül.

minh r

A kijelző fényerejének 
beállítása
A BACKLIGHT gomb ismételt megnyomásával 
választhat a különböző fényerőszintek között. 
• Nagy fényerő
• Alacsony fényerő
• Fényerő ki
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6 Termékadatok
Megjegyzés

 • A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül 
módosítható.

Termékjellemzők

Erősítő
Névleges kimenő teljesítmény 0,25 W RMS

Általános információk
Tápegység
 - Váltakozó áram 
 

 - Elem

 
Típus: AC39735T 
(Philips); Bemenet: 220-
230 V ~, 50 Hz, 20 mA;
3 x 1,5 V R03/UM-4

Teljesítményfelvétel 2 W
Teljesítményfelvétel 
készenléti 
üzemmódban

 
 
<1 W

Méretek 
 - Főegység  
(Sz x Ma x Mé)

 
 
110 x 110 x 110 mm

Tömeg
 - Csomagolással
 - Főegység

 
0,63 kg
0,29 kg

7 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/support) Amikor 
felveszi a kapcsolatot a Philips képviseletével, 
tartózkodjon a készülék közelében, és készítse 
elő a készülék típus- és sorozatszámát.

Nincs áram
• Ellenőrizze, hogy a tápkábel csatlakoztatása 

megfelelő-e.
• Ellenőrizze, hogy a hálózati tápellátás 

rendelkezik-e feszültséggel.
• Ellenőrizze, hogy az elemek megfelelően 

lettek-e behelyezve.

Az egység nem reagál
 • Vegye ki az elemeket, és kapcsolja be újra a 

készüléket. 
 • Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a hálózati 

csatlakozódugót, majd kapcsolja be ismét a 
rendszert.

Nem működik az ébresztés
 • Állítsa be helyesen az órát, illetve az 

ébresztést.
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8 Megjegyzés
A WOOX Innovations által kifejezetten jóvá 
nem hagyott változtatások és átalakítások a 
készüléken semmissé tehetik a felhasználó jogait 
e termék működtetésére vonatkozóan.

  
Ez a termék megfelel az Európai 
Közösség rádióinterferenciára vonatkozó 
követelményeinek.

  
Ez a termék kiváló minőségű anyagok és 
alkatrészek felhasználásával készült, amelyek 
újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók. 

 
A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekes 
kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre 
vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv.
Tájékozódjék az elektromos és elektronikus 
termékek szelektív hulladékként történő 
gyűjtésének helyi feltételeiről.
Cselekedjen a helyi törvényeknek megfelelően, 
és a kiselejtezett készülékeket gyűjtse 
elkülönítve a lakossági hulladéktól. 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. 
Kérjük, tájékozódjon a hulladékok szelektív 
gyűjtésének helyi rendszeréről, mivel megfelelő 
hulladékkezelés hozzájárul a környezettel és 

az emberi egészséggel kapcsolatos negatív 
következmények megelőzéséhez.

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.
 

 
II. TECHNIKAI OSZTÁLYÚ, kettős szigetelésű 
készülék védelmi földelés nélkül.
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