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1 Important
• Citiţi aceste instrucţiuni.
• Păstraţi aceste instrucţiuni.
• Acordaţi atenţie tuturor avertismentelor.
• Respectaţi toate instrucţiunile.
• Nu utilizaţi acest dispozitiv în apropierea 

apei.
• Curăţaţi numai cu o cârpă uscată.
• Nu blocaţi niciun orificiu pentru ventilare. 

Instalaţi în conformitate cu instrucţiunile 
producătorului.

• Nu instalaţi în apropierea surselor de 
căldură precum radiatoare, guri de 
aerisire, plite sau alte dispozitive (inclusiv 
amplificatoare) care produc căldură. 

• Utilizaţi exclusiv ataşamentele/accesoriile 
specificate de producător.

• Pentru toate operaţiile de service, apelaţi 
la personal de service calificat. Operaţiile 
de service sunt necesare atunci când 
dispozitivul a fost deteriorat în orice fel, de 
exemplu, cablul de alimentare sau ştecherul 
este deteriorat, a fost vărsat lichid sau au 
căzut obiecte pe dispozitiv, dispozitivul 
a fost expus la ploaie sau umezeală, nu 
funcţionează normal sau a fost scăpat.

• ATENŢIE la utilizarea bateriei – Pentru a 
preveni scurgerile din baterie care ar putea 
cauza răniri, deteriorarea proprietăţii sau a 
dispozitivului: 

• Instalaţi toate bateriile corect, cu + şi - 
după cum sunt marcate pe dispozitiv. 

• Nu amestecaţi bateriile (vechi şi noi sau din 
carbon şi alcaline etc.).

• Scoateţi bateriile atunci când dispozitivul 
nu este utilizat o perioadă îndelungată de 
timp.

• Dispozitivul nu trebuie să fie expus la 
picurare sau stropire. 

• Nu aşezaţi nicio sursă de pericol pe 
dispozitiv (de exemplu obiecte umplute cu 
lichid, lumânări aprinse). 

2 Ceasul dvs. cu 
alarmă

Ce se află în cutie
Verificaţi şi identificaţi conţinutul pachetului dvs. 
(Fig.  )

TCJ330www.philips.com/welcome

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

User Manual
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3 Primii paşi
Urmaţi întotdeauna în ordine instrucţiunile din 
acest capitol.

Instalaţi bateria
Precauţie

 • Risc de explozie! Feriţi bateriile de căldură, lumina solară 
sau flăcări. Nu aruncaţi niciodată bateriile în foc.

 • Bateriile conţin substanţe chimice, prin urmare trebuie 
să fie scoase din uz în mod corespunzător.

Introduceţi 3 baterii AAA cu polaritatea corectă 
(+/-), după cum este ilustrat. (Fig.  )

 
Sugestie

 • Atunci când indicatorul pentru baterie descărcată  
este afişat, înlocuiţi bateriile.

b

Setaţi ceasul
(Fig.  )

 
1 Ţineţi apăsat SET timp de 2 secunde.

 » Cifrele orelor luminează intermitent.

2 Apăsaţi  /  pentru a regla ora.
3 Apăsaţi SET pentru a confirma.

 » Cifrele minutelor luminează 
intermitent.

4 Repetaţi paşii de la 2 la 3 pentru a seta 
minutele şi formatul orei la 12/24.
 » Este afişată ora setată.

c

SET MODE

SET MODE

SET

2 sec

SET
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4 Setaţi ora 
alarmei

Setaţi alarma
Notă

 • Asiguraţi-vă că aţi setat ceasul corect.

1 Apăsaţi MODE pentru a activa modul de 
setare al alarmei.
 » Se afişează ora alarmei curente (dacă 

este setată).

2 Ţineţi apăsat SET timp de 2 secunde.
 » Cifrele orelor luminează intermitent.

3 Apăsaţi  /  pentru a regla ora.
4 Apăsaţi SET pentru a confirma.

 » Cifrele minutelor luminează 
intermitent.

5 Repetaţi paşii de la 3 la 4 pentru a seta 
minutele.

6 Repetaţi paşii de la 3 la 4 pentru a seta 
sursa alarmei. (Fig.  )

f

 » Alarma este setată şi prin urmare se 
afişează ora curentă.

Indicarea orei de alarmă Pictogramă 
alarmă

Durată 
alarmă

Vibraţie nivel scăzut 15 min
Vibraţie nivel ridicat 15 min
Alarmă buzzer 15 min
Sonerie şi vibraţie 15 min

Sugestie

 • Nu puteţi regla volumul manual. 
 • Atunci când ceasul cu alarmă vibrează, vibraţia va 

începe lent şi devine tot mai intensă în primele două 
minute.

Activaţi/dezactivaţi 
cronometrul alarmei
Pentru a activa cronometrul alarmei, comutaţi 
ALARM la PORNIRE. 
 » Se afişează pictograma alarmei şi sursa.
 » Toate butoanele cu excepţia 

SNOOZE/LIGHT sunt blocate. Pentru a 
modifica orice setare, comutaţi mai întâi 
ALARM la OPRIRE.

Pentru a dezactiva cronometrul alarmei:
Comutaţi ALARM la OPRIRE. (Fig.  )

 e ALARM OFF/ON
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Amânare alarmă
Atunci când alarma sună, apăsaţi SNOOZE.  
(Fig.  )

 
 » Alarma este amânată şi va porni nouă 

minute mai târziu.

g
S N O O Z E

5 Alte 
caracteristici

Pornirea/oprirea iluminării de 
fundal
Pentru a porni iluminarea de fundal, apăsaţi 
LIGHT.
 » Pentru a economisi energie, iluminarea de 

fundal este oprită automat după 5 secunde.

Ataşaţi clema de pernă
Pentru a preveni alunecarea ceasului cu alarmă 
din pat, ataşaţi clema oferită de faţa de pernă, 
după cum este ilustrat. (Fig.  )

 d
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6 Informaţii 
despre produs

Notă

 • Informaţiile despre produs pot fi modificate fără 
înştiinţare prealabilă.

Specificaţii

Sursa de alimentare 
(baterie)

 
Baterii 3 X 1,5 V AAA

Dimensiuni 
-Unitate principală  
(L x Î x A)

 
 
82 x 82 x 19 mm

Greutate: 
-Unitate principală

 
0,07 kg

7 Depanare
Avertisment

 • Nu scoateţi niciodată carcasa acestui dispozitiv.

Pentru a păstra validitatea garanţiei, nu încercaţi 
niciodată să reparaţi sistemul pe cont propriu. 
Dacă întâmpinaţi probleme atunci când utilizaţi 
acest dispozitiv, verificaţi următoarele puncte 
înainte de a solicita service. Dacă problema 
rămâne nerezolvată, vizitaţi site-ul Web 
Philips (www.philips.com/support). Atunci 
când contactaţi Philips, asiguraţi-vă că aveţi la 
îndemână dispozitivul şi că numărul modelului şi 
cel de serie sunt disponibile.

Lipsă alimentare
 • Asiguraţi-vă că toate bateriile sunt instalate 

corespunzător.

Alarma nu funcţionează
 • Setaţi ceasul/alarma corect.
 • Verificaţi bateriile. 

Setarea ceasului/alarmei a fost ştearsă
 • Resetaţi ceasul/alarma.

Nici un răspuns după apăsarea unui buton
 • Butoanele sunt blocate. Comutaţi ALARM 

la OPRIRE pentru a le debloca.
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8 Notă
Orice schimbări sau modificări aduse acestui 
dispozitiv care nu sunt aprobate în mod 
expres de către Philips Consumer Lifestyle 
pot anula autorizarea utilizatorului de a folosi 
echipamentul.

 
Acest produs respectă cerinţele Comunităţii 
Europene referitoare la interferenţele radio.

 
Produsul dumneavoastră este proiectat şi 
fabricat din materiale şi componente de înaltă 
calitate, care pot fi reciclate şi reutilizate. 

 
Când această pubelă cu un X peste ea însoţeşte 
un produs, înseamnă că produsul face obiectul 
Directivei europene CEE 2002/96/EC:
Vă rugăm să vă informaţi despre sistemul 
separat de colectare pentru produse electrice şi 
electronice.
Vă rugăm să acţionaţi în concordanţă cu regulile 
dumneavoastră locale şi nu evacuaţi produsele 
vechi împreună cu deşeurile menajere obişnuite. 
Evacuarea corectă a produsului dumneavoastră 
vechi ajută la prevenirea consecinţelor potenţial 
negative asupra mediului şi sănătăţii omului.

 
Produsul dumneavoastră conţine baterii asupra 
cărora se aplică Directiva Europeană 2006/66/
EC, care nu pot fi evacuate împreună cu gunoiul 
menajer.Vă rugăm să vă informaţi cu privire la 
regulile locale de colectare separată a bateriilor 
deoarece evacuarea corectă ajută la prevenirea 

consecinţelor negative asupra mediului 
înconjurător şi a sănătăţii omului.

Informaţii de mediu
Toate ambalajele inutile au fost omise. Am 
încercat să realizăm un ambalaj uşor de separat 
în trei materiale: carton (cutie), spumă de 
polistiren (umplutură) şi polietilenă (pungi, foaie 
protectoare de spumă.) 
Sistemul dvs. se compune din materiale 
care pot fi reciclate şi reutilizate în condiţiile 
dezasamblării de către o companie specializată. 
Vă rugăm să respectaţi reglementările locale 
privind eliminarea la deşeuri a materialelor 
de ambalare, bateriilor consumate şi 
echipamentelor vechi.
2013 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Toate 
drepturile rezervate.
Specificaţiile pot fi modificate fără preaviz. 
Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke 
Philips Electronics N.V. sau a deţinătorilor lor 
legali. Philips îşi rezervă dreptul de a modifica 
produsele în orice moment, fără a fi obligat 
să ajusteze componentele anterioare în 
conformitate cu respectiva modificare.

Notă

 • Plăcuţa cu date tehnice se află pe partea inferioară a 
aparatului.
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