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1 Svarbu
• Perskaitykite šias instrukcijas.
• Išsaugokite šias instrukcijas.
• Atkreipkite dėmesį į visus įspėjimus.
• Laikykitės visų instrukcijų.
• Nenaudokite šio prietaiso netoli vandens.
• Valykite tik drėgna šluoste.
• Neuždenkite ventiliacijos angų. 

Sumontuokite laikydamiesi gamintojo 
nurodymų.

• Nemontuokite šalia jokių šilumos šaltinių, 
pvz., radiatorių, šilumos grotelių, viryklės ar 
kitų įrenginių (įskaitant stiprintuvus), kurie 
skleidžia šilumą. 

• Naudokite tik gamintojo nurodytus priedus.
• Dėl techninės priežiūros kreipkitės į 

kvalifikuotus specialistus. Techninė priežiūra 
reikalinga tada, kai prietaisas buvo bet kokiu 
būdu pažeistas, pvz., jei išsiliejo skystis ar į 
prietaisą pateko svetimkūnių, ant prietaiso 
užlijo ar jis buvo laikomas drėgnomis 
sąlygomis, prietaisas neveikia įprastai ar 
buvo numestas. 

• Baterijų naudojimas. DĖMESIO! Kad iš 
baterijų neištekėtų skystis, kuris gali sukelti 
pavojų sveikatai, turtui ar pačiam prietaisui: 

• tinkamai įdėkite baterijas, atsižvelgdami į + 
ir - polius, nurodytus ant prietaiso; 

• nemaišykite baterijų (senų ir naujų arba 
anglinių ir šarminių ir t. t.);

• kai prietaiso nenaudojate ilgą laiką, išimkite 
baterijas;

• saugokite, kad prietaisas nebūtų aptaškytas; 
• nedėkite ant prietaiso jokių pavojingų 

daiktų (pvz., skysčio pripildytų daiktų, 
degančių žvakių). 

2 Žadintuvas

Kas yra rinkinyje
Patikrinkite pakuotės turinį. (  pav.)

TCJ330www.philips.com/welcome

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

User Manual
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3 Pradžia
Visada naudokitės instrukcijomis šiame skyriuje 
pateikta tvarka.

Baterijos įdėjimas
Atsargiai

 • Sprogimo pavojus! Saugokite baterijas nuo karščio, 
tiesioginių saulės spindulių ar ugnies. Niekada baterijų 
nemeskite į ugnį.

 • Baterijose yra cheminių medžiagų, jos turi būti tinkamai 
pašalinamos.

Tinkamai (pagal +/- kontaktus) įdėkite 3 AAA 
baterijas, kaip parodyta. (  pav.)

 
Patarimas

 • Jei rodomas senkančios baterijos indikatorius , 
pakeiskite bateriją.

b

Laiko nustatymas
(  pav.)

 
1 Paspauskite ir palaikykite nuspaudę SET dvi 

sekundes.
 » Mirksi valandų skaitmenys.

2 Paspauskite  /  ir pakoreguokite 
valandą.

3 Jei norite patvirtinti, paspauskite SET.
 » Mirksi minučių skaitmenys.

4 Pakartokite 2 ir 3 veiksmus ir nustatykite 
minučių bei 12/24 valandų formatą.
 » Rodomas nustatytas laikas.

c

SET MODE

SET MODE

SET

2 sec

SET
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4 Žadintuvo 
laikmačio 
nustatymas

Žadintuvo nustatymas
Pastaba

 • Įsitikinkite, kad teisingai nustatėte valandas.

1 Paspauskite MODE ir įjunkite žadintuvo 
nustatymo režimą.
 » Rodomas dabartinis žadintuvo laikas 

(jei nustatytas).
2 Paspauskite ir palaikykite nuspaudę SET 2 

sekundes.
 » Mirksi valandų skaitmenys.

3 Paspauskite  /  ir pakoreguokite 
valandą.

4 Jei norite patvirtinti, paspauskite SET.
 » Mirksi minučių skaitmenys.

5 Pakartokite 3 ir 4 veiksmus ir nustatykite 
minutes.

6 Pakartokite 3 ir 4 veiksmus ir nustatykite 
žadintuvą. (  pav.)

f

 » Žadintuvas nustatytas, rodomas 
dabartinis laikas.

Žadintuvo signalas Žadintuvo 
piktograma

Žadinimo 
laikas

Nedidelė vibracija 15 min.
Didelė vibracija 15 min.
Zirzeklis 15 min.
Ir zirzeklis, ir vibracija 15 min.

Patarimas

 • Garso reguliuoti rankiniu būdu negalima. 
 • Žadintuvui vibruojant vibracija lėtai ir palaipsniui tampa 

greitesnė per pirmas dvi minutes.

Žadintuvo laikmačio įjungimas 
/ išjungimas
Norėdami įjungti žadintuvo laikmatį, paspauskite 
ALARM į ON padėtį. 
 » Rodomos žadintuvo piktograma ir valandos.
 » Visi mygtukai, išskyrus SNOOZE/LIGHT, 

yra užrakinti. Norėdami pakeisti nustatymus, 
paspauskite ALARM į OFF padėtį.

Norėdami išjungti žadintuvo laikmatį,
Paspauskite ALARM į OFF padėtį. (  pav.)

 e ALARM OFF/ON
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Žadintuvo užmigdymas
Žadintuvui skambant paspauskite SNOOZE.  
(  pav.)

 
 » Žadintuvas užmiega ir vėl skamba po 

devynių minučių.

g
S N O O Z E

5 Kitos funkcijos

Foninio apšvietimo įjungimas / 
išjungimas
Norėdami įjungti foninį apšvietimą, paspauskite 
LIGHT.
 » Foninis apšvietimas automatiškai išsijungia 

po 5 sekundžių, kad būtų taupoma energija.

Spaustuko tvirtinimas prie 
pagalvės
Norėdami, kad žadintuvas nenuslystų nuo lovos, 
pritvirtinkite spaustuką prie pagalvės taip, kaip 
parodyta. (  pav.)

 d
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6 Gaminio 
informacija

Pastaba

 • Gaminio informacija gali būti pakeista be išankstinio 
įspėjimo.

Specifikacijos

Maitinimo šaltinis 
(baterija)

3 X 1,5 V AAA 
baterijos

Matmenys: 
- Pagrindinis prietaisas 
(P x A x G)

 
 
82 x 82 x 19 mm

Svoris: 
- Pagrindinis prietaisas 

 
0,07 kg

7 Trikčių 
diagnostika ir 
šalinimas

Įspėjimas

 • Niekuomet nenuimkite šio prietaiso korpuso.

Kad galiotų garantija, niekada nebandykite taisyti 
sistemos patys. 
Jei naudodamiesi prietaisu susidūrėte su 
problemomis, prieš prašydami pagalbos, 
patikrinkite šiuos dalykus. Jei problemos 
neišsprendėte, apsilankykite „Philips“ tinklalapyje 
(www.philips.com/support). Susisiekdami su 
„Philips“ turėkite šalia savęs prietaisą, žinokite 
modelio ir serijos numerį.

Nėra energijos
 • Įsitikinkite, kad baterijos tinkamai įdėtos

Neveikia žadintuvas
 • Tinkamai nustatykite valandas / žadintuvą.
 • Patikrinkite baterijas. 

Valandų / žadintuvo nustatymas ištrintas
 • Dar kartą nustatykite valandas / žadintuvą.

Paspaudus mygtukus neveikia
 • Mygtukai užrakinti. Paspauskite ALARM į 

OFF padėtį ir atrakinkite juos.
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8 Pranešimas
Bet kokie šiam įrenginiui atlikti pakeitimai, kurių 
aiškiai nepatvirtino „Philips Consumer Lifestyle“, 
gali panaikinti naudotojo teisę naudotis šiuo 
įrenginiu.

 
Gaminys atitinka Europos Bendrijos reikalavimus 
dėl radijo trikdžių.

 
Gaminys sukurtas ir pagamintas naudojant 
aukštos kokybės medžiagas ir komponentus, 
kuriuos galima perdirbti ir naudoti pakartotinai. 

 
Jei matote perbrauktos šiukšlių dėžės su ratukais 
simbolį, pritvirtintą prie gaminio, tai reiškia, kad 
gaminiui galioja Europos direktyva 2002/96/EB.
Sužinokite, kokia taikoma vietinė atskira elektros 
ir elektroninių gaminių surinkimo sistema.
Laikykitės nustatytų vietinių taisyklių ir 
neišmeskite senų gaminių su kitomis buitinėmis 
atliekomis. Tinkamas seno gaminio išmetimas 
padeda išvengti galimų neigiamų pasekmių 
aplinkai ir žmonių sveikatai.

 
Gaminyje yra maitinimo elementai, kuriems 
galioja Europos direktyva 2006/66/EB, ir jų 
negalima išmesti su įprastomis buitinėmis 
atliekomis.Sužinokite, kokios taikomos vietinės 
atskiro maitinimo elementų surinkimo taisyklės, 
nes tinkamas išmetimas padeda išvengti 
neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Informacija apie aplinkos apsaugą
Nenaudojamos jokios nereikalingos pakuotės. 
Naudojamą pakuotę galima lengvai išskirstyti 
į tris medžiagas: kartoną (dėžutė), polistireno 
putplastį (paminkštinimas) ir polietileną 
(maišeliai, apsauginis minkštas lapelis.) 
Įsigyta sistema yra pagaminta iš medžiagų, kurias 
galima perdirbti ir panaudoti dar kartą, jei ją 
išrinks specializuota įmonė. Laikykitės vietinių 
pakuočių, naudotų baterijų ir senos įrangos 
išmetimo taisyklių.
© „Koninklijke Philips Electronics N.V.“, 2013. 
Visos teisės ginamos.
Specifikacijos gali būti pakeistos be išankstinio 
įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips 
Electronics N.V.“ arba jos atitinkamų savininkų 
nuosavybė. „Philips“ pasilieka teisę keisti 
gaminius ir neįsipareigoja atitinkamai pakeisti 
ankstesnių gaminių.

Pastaba

 • Informacijos apie tipą plokštelė yra ant įrenginio 
apatinės dalies.
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