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Завжди готові Вам допомогти

Посібник користувача



Вітаємо вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips! 
Щоб у повній мірі скористатися підтримкою, яку пропонує 
компанія Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.
philips.com/welcome.
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a ALARM 1, ALARM 2
• RADIO увімкнення радіо для будильника 1 або 

будильника 2
• BUZ увімкнення зумера для будильника 1 або 

будильника 2
• OFF вимкнення сигналу будильника 1 або будильника 

2

b Регулятор годинника
• SET TIME: налаштування часу годинника
• CLOCK: робота за часом годинника
• SET AL 1: налаштування часу сигналу для будильника 

1
• SET AL 2: налаштування часу сигналу для будильника 

2

c UP / DOWN: налаштування годин/хвилин для 
годинника та будильника

d DISPLAY: відображення часу годинника/будильника та 
стану пристрою

e Кришка батарейного відсіку: за нею зберігається 
резервна батарея типу 6F22 9 вольт (не додається) для 
архівної пам’яті годинника

f VOL: налаштування рівня звуку

g Індикатор частоти: відображення радіочастоти 
вибраного діапазону хвиль

h BAND (MW/FM/AUX): вибір діапазону MW/FM або 
перемикання на джерело AUX

i TUNING: налаштування радіостанцій



j REPEAT ALARM (SLEEP OFF) 
• вимкнення діючого будильника на 6-7 хвилин
• вимкнення режиму сну радіо

k SLEEP:  увімкнення режиму сну для радіо
• налаштування періоду режиму сну

l ALARM RESET: вимкнення діючого будильника на 24 
години

m RADIO ON/OFF: вмикання/вимикання радіо

n BRIGHTNESS: зміна рівня яскравості підсвітки дисплея

o Кабель живлення: для мережі змінного струму

p Гнучка антена: покращення прийому FM-сигналу

q AUX: підключення зовнішнього джерела аудіосигналу.

Встановлення

Живлення

1 Перевірте, чи напруга, зазначена в табличці з даними 
внизу на пристрої, відповідає напрузі в мережі. Якщо 
значення напруги різні, зверніться до торгового 
представника або центру обслуговування.

2 Підключіть кабель живлення в розетку.
3 Щоб повністю від’єднати пристрій від мережі, вийміть 

штекер із розетки.



Резервна батарея годинника
Якщо відбудеться збій подачі живлення, резервна батарея 
годинника дозволить зберегти налаштування будильника 
і годинника протягом одного дня. Загальну підсвітку 
радіогодинника та дисплея буде вимкнено. Відразу 
після поновлення електропостачання на дисплеї буде 
відображено правильний час.
1 Відкрийте кришку батарейного відсіку та встановіть 

резервну батарею типу 6F22 9 вольт (не додається).
2 Встановіть кришку батарейного відсіку на місце.

Примітка. Якщо резервна батарея не встановлена або ж 
збій електропостачання триває довше, потрібно буде знову 
налаштовувати час годинника та будильника.

Батареї містять хімічні речовини, тому утилізуйте їх 
належним чином.
Табличка з даними знаходиться внизу пристрою.

Яскравість підсвітки
Встановіть перемикач BRIGHTNESS у положення HI або LO

• HI для збільшення яскравості
• LO для слабкої підсвітки

Радіо
Цим пристроєм можна користуватися лише як радіо!



1 Встановіть RADIO ON/OFF у положення ON, щоб 
увімкнути радіо.

2 Виберіть діапазон хвиль за допомогою перемикача 
BAND.

3 За допомогою регулятора TUNING налаштуйтеся на 
потрібну радіостанцію.

4 Повертаючи регулятор VOLUME, налаштуйте рівень 
гучності.

5 Встановіть RADIO ON/OFF у положення OFF, щоб 
вимкнути радіо.

Покращення прийому радіосигналу
FM: розкладіть та відрегулюйте положення гнучкої антени 
для покращення прийому сигналу.
MW: використовується антена, вбудована у пристрій. 
Налаштуйте напрямок антени, повертаючи пристрій.

Налаштування часу годинника та 
будильника
Час відображається у 24-годинному форматі.
ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ! Щоб точно налаштувати 
час годинника і будильника, обов’язково натискайте UP / 
DOWN окремо, а не одночасно.

1 Поверніть регулятор годинника та виберіть SET TIME, 
SET AL 1 або SET AL 2 і налаштуйте час відповідно 
годинника або будильника.



2 Натискаючи UP / DOWN або утримуючи відповідну 
кнопку, встановіть години та хвилини.

3 Відпустіть UP / DOWN, коли відобразиться потрібне 
налаштування.

4 Після встановлення годин і хвилин поверніть регулятор 
годинника у положення CLOCK, щоб увімкнути час 
годинника.

ВИБІР РЕЖИМУ БУДИЛЬНИКА

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
Щоб користуватися будильником, потрібно спочатку 
налаштувати час спрацювання будильника. Для прокидання 
можна обрати один із двох режимів будильника: радіо або 
зумер.
• Виберіть потрібний режим будильника, встановивши 

AL1 або AL2 у положення RADIO або BUZ.
 » Зумери мають попередньо визначену гучність, яку 

неможливо відрегулювати. BUZ для будильника 
AL1 – це зумер із низьким рівнем гучності, а BUZ 
для будильника AL2 – це зумер із високим рівнем 
гучності.



Вимкнення будильника
Вимкнути будильник можна у три способи. Поки будильник 
не скасовано повністю, параметр повторного спрацювання 
будильника через 24 години буде автоматично вмикатися 
через 59 хвилин після першої подачі сигналу будильника.

Повторне спрацювання будильника через 24 
години
Якщо потрібно встановити режим будильника, який 
можна вимкнути одразу і зберегти те саме налаштування 
будильника на наступний день:
• Натисніть ALARM RESET, коли зазвучить сигнал 

будильника.

Остаточне скасування сигналу будильника
Щоб скасувати налаштований час будильника перед 
звучанням сигналу або під час його звучання: 
• Встановіть AL 1 або AL 2 у положення OFF.

Повторний сигнал
Можна повторювати сигнал будильника з інтервалом 6-7 
хвилин.
Під час звучання сигналу будильника натисніть REPEAT 
ALARM.



РЕЖИМ СНУ

Про режим сну
У цьому пристрої вбудовано таймер, який дозволяє 
налаштувати пристрій на автоматичне вимикання під час 
відтворення радіосигналу через встановлений проміжок 
часу. Таким чином, можна лягти в ліжко і, слухаючи радіо, 
заснути. Максимальний час режиму сну становить 59 хвилин.

Налаштування за допомогою кнопки SLEEP

1 Переконайтеся, що регулятор годинника встановлено в 
положення CLOCK, а радіо вимкнено.

2 Щоб налаштувати режим сну, слід зробити наступне:
• Натисніть та утримуйте SLEEP.

 » На дисплеї відобразиться зворотній відлік від 0:59 
до 0:00 хвилин.

• Утримуючи SLEEP, натискайте UP/DOWN, щоб 
налаштувати час роботи в режимі сну від 59 хвилин і 
менше

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ!

1 Якщо ввімкнено режим сну SLEEP і ви спробуєте 
скасувати його, натискаючи RADIO ON/OFF, 
можливості ввімкнути радіо не буде.

2 Щоб вимкнути, натискайте по черзі та кілька разів 
RADIO ON/OFF та REPEAT ALARM (SLEEP OFF).



Під’єднання зовнішнього пристрою
Слухати вміст під’єднаного зовнішнього пристрою можна 
за допомогою гучномовців AJ3231.

1 За допомогою регулятора BAND (MW/FM/AUX) 
виберіть AUX.

2 Підключіть кабель AUX-IN до роз’єму AUDIO OUT 
або роз’єму для навушників на зовнішньому пристрої 
(наприклад, на програвачі компакт-дисків або 
відеомагнітофоні).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО БЕЗПЕКУ
• Встановіть пристрій біля розетки таким чином, щоб 

штекер змінного струму завжди можна було легко 
вийняти.

• Якщо для вимикання пристрою використовується 
штепсель ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ, слід стежити за його 
справністю.

• Ставте пристрій на міцну та рівну поверхню, щоб він не 
нахилявся.

• Якщо Ви не плануєте користуватися пристроєм 
протягом тривалого часу, відключіть штекер із 
розетки. Крім цього, радимо виймати з пристрою 
батареї. Це дозволить попередити ризик витікання та 
пошкодження радіогодинника.



• Оберігайте пристрій і батареї від вологості, дощу, піску 
або надмірної температури нагрівального обладнання 
чи прямих сонячних променів.

• Уникайте витікання чи розбризкування води на 
пристрій.

• Відповідна вентиляція з мінімальною відстанню 15 
см між вентиляційними отворами та оточуючими 
поверхнями необхідна для запобігання накопиченню 
тепла.

• Не перешкоджайте вентиляції, накриваючи вентиляційні 
отвори такими предметами як газети, скатертини, 
фіранки тощо.

• Не ставте на пристрій предметів, наповнених рідиною, 
наприклад вази.

• Не ставте на пристрій джерел відкритого вогню, 
наприклад свічок.

• Чистіть пристрій м’якою злегка зволоженою замшевою 
ганчіркою. Не використовуйте засобів для чищення із 
вмістом спирту, денатурату чи абразивних речовин, 
оскільки це може пошкодити корпус.

• Батарею слід оберігати від надмірної дії тепла, 
наприклад сонячних променів, вогню тощо.

УВАГА!
Невідповідне використання засобів 
керування, виконання налаштувань чи 
функцій без дотримання вказівок цього 



посібника може спричинити виникнення 
небезпечних ситуацій.
Цей виріб відповідає усім вимогам 
Євросоюзу щодо радіоперешкод.

Технічні характеристики

Мережа змінного струму 220 – 230 В / 50 Гц
Споживання енергії
В робочому режимі 
У режимі очікування

 
5,0 Вт 
< 2,0 Вт

Розміри (ш x г х в) 140 x 61 x 140 (мм)
Вага 0,53 кг

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ
У випадку збою в роботі пристрою перед 
тим як ремонтувати його, перегляньте подані 
нижче пункти.
Якщо не вдається усунути проблему 
відповідно до поданих вказівок, зверніться 
до торгового представника або центру 
обслуговування.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. У жодному разі не ремонтуйте виріб 
самостійно, оскільки це призведе до втрати гарантії. 



Не розбирайте пристрій, оскільки це може спричинити 
ураження електричним струмом.

Проблема
• Можлива причина

•  Усунення проблеми

Відсутній звук/живлення
• Гучність не налаштовано

• Налаштування гучності

Нечасте потріскування під час прийому сигналу діапазону 
FM
• Слабкий сигнал

• Відрегулюйте положення гнучкої антени

Постійне потріскування/свист під час прийому сигналу 
діапазону MW
• Електричні перешкоди від телевізора, комп’ютера, 

флуоресцентної лампи тощо
• Відсуньте пристрій від іншого електричного 

обладнання

Будильник не працює
• Не встановлено час будильника або не вибрано режим 

будильника
• Налаштуйте час будильника та/або виберіть режим 

будильника
• Надто низька гучність у режимі RADIO

• Налаштування гучності



• Будильник в режимі радіо не налаштовано на 
радіостанцію
• Налаштування радіостанції

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДОВКІЛЛЯ
Ми зменшили об’єми упаковки до мінімуму та передбачили 
можливість простого її розподілу на два види матеріалів: 
папір і картон.
Пристрій містить матеріали, які в розібраному вигляді 
можна здати на переробку у відповідний центр. Утилізуйте 
пакувальні матеріали та непотрібне обладнання відповідно 
до місцевих правових норм.

Утилізація старого виробу
Виріб виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, 
які можна переробити та використовувати повторно.
Якщо виріб містить символ перекресленого кошика на 
колесах, це означає, що він відповідає вимогам Директиви 
ЄС 2002/96/EC.
Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору 
електричних та електронних пристроїв.
Дійте згідно з місцевими законами і не утилізуйте 
старі вироби зі звичайними побутовими відходами. 
Належна утилізація старого виробу допоможе 
запобігти негативному впливу на навколишнє середовище 
та здоров’я людей.



Примітки щодо утилізації батарей
Виріб містить батареї, які відповідають 
Європейським Директивам 2006/66/EC і які не 
можна утилізувати зі звичайними побутовими 
відходами. Дізнайтеся про місцеву систему 
розділеного збору батарей, оскільки належна утилізація 
допоможе запобігти негативному  
впливу на навколишнє середовище та здоров’я людей.
 







Specifications are subject to change without notice
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights 
reserved.
 This product was brought to the market by WOOX 
Innovations Limited or one of its affiliates, further 
referred to in this document as WOOX Innovations, 
and is the manufacturer of the product. WOOX 
Innovations is the warrantor in relation to the 
product with which this booklet was packaged. 
Philips and the Philips Shield Emblem are registered 
trademarks of Koninklijke Philips N.V.

AJ3231_12_UM_V7.0


