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1 Важно
• Прочетете тези инструкции.
• Запазете тези инструкции.
• Вземете предвид всички 

предупреждения.
• Следвайте всички инструкции.
• Не използвайте този уред близо до 

вода.
• Почиствайте само със суха кърпа.
• Не блокирайте никой от 

вентилационните отвори. Монтирайте 
според указанията на производителя.

• Не монтирайте близо до източници на 
топлина, като радиатори, вентилационни 
решетки за горещ въздух, печки или 
други уреди (включително усилватели), 
които излъчват топлина. 

• Използвайте само посочените от 
производителя приспособления или 
аксесоари.

• Сервизното обслужване трябва да 
се извършва само от квалифициран 
сервизен персонал. Сервизно 
обслужване е необходимо, когато 
уредът е повреден по какъвто и да 
било начин, например ако е върху 
уреда е разлята течност или са паднали 
предмети, ако уредът е бил изложен на 
дъжд или влага, ако не работи нормално 
или е изпускан.

• Използване на батериите ВНИМАНИЕ 
– За да предотвратите протичане на 
батериите, което може да причини 
нараняване, повреда на предмети или 
повреда в уреда: 

• Поставете правилно всички батерии, 
с полюси + и - ориентирани според 
означенията върху уреда. 

• Не комбинирайте батерии (стари с нови 
или въглеродно-цинкови с алкални и др.).

• Изваждайте батериите, ако няма да 
използвате уреда дълго време.

• Уредът не трябва да се излага на капене 
или разливане. 

• Не поставяйте върху уреда опасни 
предмети (като съдове с вода или 
запалени свещи). 
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2 Вашият 
будилник

Какво има в кутията
Проверете и установете съдържанието на 
опаковката (Фиг.  )

TCJ330www.philips.com/welcome

Always there to help you
Register your product and get support at

User Manual

a

3 Начални стъпки
Винаги следвайте инструкциите в тази глава 
последователно.

Поставяне на батериите
Внимание

 • Риск от експлозия! Пазете батериите от топлина, 
слънчева светлина или огън. Никога не изхвърляйте 
батериите в огън.

 • Батериите съдържат химикали, затова трябва да се 
изхвърлят по подходящ начин.

Поставете 3 батерии тип AAA, като ги 
ориентирате правилно (+/-), както е 
показано. (Фиг.  )

 
Съвет

 • Когато се появи индикаторът за изтощени батерии 
, сменете батериите.

b
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Сверяване на часовника
(Фиг.  )

 
1 Натиснете и задръжте SET за две 

секунди.
 » Цифрите на часа започват да мигат.

2 Натиснете  / , за да нагласите часа.
3 Натиснете SET за потвърждение.

 » Цифрите на минутите започват да 
мигат.

4 Повторете стъпки 2 и 3, за да нагласите 
минутите и формата 12/24 на часа.
 » Нагласеното време се показва.

c

SET MODE

SET MODE

SET

2 sec

SET

4 Настройване 
на таймер за 
аларма

Настройване на аларма
Забележка

 • Проверете дали часовникът е сверен правилно.

1 Натиснете MODE, за да активирате 
режима за задаване на аларма.
 » Показва се часът на алармата в 

момента (ако е зададен).

2 Натиснете и задръжте SET за 2 секунди.
 » Цифрите на часа започват да мигат.

3 Натиснете  / , за да нагласите часа.
4 Натиснете SET за потвърждение.

 » Цифрите на минутите започват да 
мигат.

5 Повторете стъпки 3 и 4, за да нагласите 
минутите.

6 Повторете стъпки 3 и 4, за да зададете 
източника на аларма. (Фиг.  )

f
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 » Алармата е зададена и на екрана се 
показва текущият час.

Индикация 
на алармата

Икона 
на 
алармата

Продължителност 
на алармата

Вибрации с 
ниско ниво

15 мин

Вибрации 
с високо 
ниво

15 мин

Зумер 15 мин
Зумер и 
вибрации

15 мин

Съвет

 • Не можете да регулирате силата на звука ръчно. 
 • Когато будилникът вибрира, вибрациите започват 

бавно и постепенно се ускоряват за първите две 
минути.

Активиране/деактивиране 
на таймера на алармата
За да активирате таймера на алармата, 
превключете ALARM на ON. 
 » Показват се иконата и източникът на 

алармата.
 » Всички бутони освен SNOOZE/LIGHT са 

заключени. За да промените настройки, 
първо превключете ALARM на OFF.

За деактивиране на таймера на алармата
Превключете ALARM на OFF. (Фиг.  )

 
Временно спиране на 
алармата
Когато алармата звучи, натиснете SNOOZE. 
(Фиг.  )

 
 » Алармата спира временно и 

звъненето се повтаря след девет 
минути.

e
ALARM OFF/ON

g
S N O O Z E
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5 Други функции

Включване и изключване на 
фоново осветление
За да включите фоновото осветление, 
натиснете LIGHT.
 » За икономия на енергия фоновото 

осветление се изключва автоматично 
след 5 секунди.

Закачете щипката към 
възглавницата си
За да не допуснете будилника да падне от 
леглото, закачете предоставената щипка към 
калъфката на възглавница, както е показано. 
(Фиг.  )

 d
6 Информация за 

продукта
Забележка

 • Информацията за продукта подлежи на промяна 
без предизвестие.

Спецификации

Захранване (батерия) 3 бр. батерии  
1,5 V AAA

Размери: 
-Главно устройство 
(Ш x В x Д)

 
 
82 x 82 x 19 мм

Тегло: 
-Главно устройство

 
0,07 кг
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7 Отстраняване 
на 
неизправности

Предупреждение

 • Никога не отваряйте корпуса на това устройство.

За да запазите валидността на гаранцията, 
никога не се опитвайте да ремонтирате 
продукта сами. 
Ако срещнете проблеми при използване на 
устройството, проверете следното, преди 
да поискате сервизно обслужване. Ако 
проблемът остане нерешен, отидете на уеб 
страницата на Philips  
(www.philips.com/support). Когато 
се свързвате с Philips, погрижете се 
устройството да е наблизо и да имате 
подръка номера на модел и серийния номер.

Няма захранване
 • Уверете се, че батериите са поставени 

правилно.

Алармата не работи
 • Сверете правилно часовника/алармата.
 • Проверете батериите. 

Настройката на часовника/алармата е 
изтрита
 • Сверете отново часовника/алармата.

Няма реакция при натискане на никой 
бутон.
 • Бутоните са заключени. Превключете 

ALARM на OFF, за да ги отключите.

8 Бележка
Всякакви промени или модификации 
на устройството, които не са изрично 
одобрени от Philips Consumer Lifestyle, може 
да доведат до обезсилване на правото на 
потребителя да използва това оборудване.

 
Този продукт е в съответствие с 
изискванията на Европейската общност 
относно радиосмущенията.

 
Продуктът е разработен и произведен от 
висококачествени материали и компоненти, 
които могат да бъдат рециклирани и 
използвани повторно. 

 
Задрасканият символ на контейнер за 
отпадъци върху продукта означава, че 
продуктът е в съответствие с Европейска 
директива 2002/96/EC. 
Осведомете се относно местната система 
за разделно събиране на отпадъци за 
електрическите и електронните продукти.
Съобразявайте се с местните разпоредби 
и не изхвърляйте старите си продукти с 
обикновените битови отпадъци. Правилното 
изхвърляне на старите продукти помага за 
избягване на евентуални неблагоприятни 
последствия за околната среда и човешкото 
здраве.

 
Продуктът съдържа батерии, за които 
важи европейската директива 2006/66/
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EC. Тези батерии не могат да се 
изхвърлят заедно с обикновените битови 
отпадъци.Осведомете се относно местната 
система за разделно събиране на батерии, 
тъй като правилният начин на изхвърляне ще 
спомага за предотвратяване на потенциални 
отрицателни последствия за околната среда 
и човешкото здраве.

Информация относно опазване на околната 
среда
Премахнати са всякакви ненужни елементи 
от опаковката. Опитахме се да направим 
опаковката лесна за разделяне на три вида 
материали: картон (кутия), полистиренова 
пяна (буфер) и полиетилен (торбички, 
предпазен лист от пяна). 
Вашата система се състои от материали, 
които могат да бъдат рециклирани и 
използвани отново, ако бъдат разглобени от 
специализирана фирма. Спазвайте местните 
разпоредби относно изхвърлянето на 
материали от опаковката, изтощени батерии 
и старо оборудване.
2013 © Koninklijke Philips Electronics N.V. 
Всички права запазени.
Спецификациите могат да се променят 
без предупреждение. Търговските марки 
са собственост на Koninklijke Philips 
Electronics N.V. или на съответните си 
притежатели. Philips си запазва правото 
да променя изделията си по всяко време 
без задължението да внася съответните 
промени във вече доставени изделия.

Забележка

 • Табелката с данни е разположена на долната страна 
на устройството.
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