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1 Viktigt!
•	 Läs de här instruktionerna.
•	 Behåll de här instruktionerna.
•	 Läs och ta till dig varningstexten.
•	 Följ samtliga instruktioner.
•	 Använd inte apparaten i närheten av 

vatten.
•	 Rengör endast med torr trasa.
•	 Blockera inte ventilationsöppningar. 

Installera apparaten i enlighet med 
tillverkarens instruktioner.

•	 Installera den inte i närheten av någon 
värmekälla, som element, varmluftsintag, 
spis eller annan utrustning som avger 
värme (inklusive förstärkare). 

•	 Använd endast kringutrustning och 
tillbehör som är godkända av leverantören.

•	 Överlåt	allt	underhåll	till	kvalificerad	
servicepersonal. Service krävs när 
apparaten har skadats på något sätt, till 
exempel om en elkabel eller kontakt är 
skadad, vätska eller främmande föremål 
har kommit in i apparaten, apparaten har 
utsatts för regn eller fukt, inte fungerar som 
den ska eller om den har fallit i golvet.

•	 VARNING! Batterianvändning – Undvik 
batteriläckage, som kan ge upphov till 
personskada, skada på egendom eller skada 
på apparaten: 

•	 Installera alla batterier på rätt sätt och 
placera + och - enligt markeringarna i 
apparaten. 

•	 Blanda inte batterier (t.ex. gamla och nya 
eller kol och alkaliska).

•	 Ta ur batterierna när enheten inte ska 
användas under en längre period.

•	 Spelaren får inte utsättas för vattendroppar 
eller vattenstrålar. 

•	 Placera inga potentiellt skadliga föremål på 
enheten (t.ex. vattenfyllda kärl eller levande 
ljus). 

2 Din 
väckarklocka

Förpackningens innehåll
Kontrollera	och	identifiera	innehållet	i	
förpackningen. (bild  )

TCJ330www.philips.com/welcome

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

User Manual
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3 Komma igång
Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt 
följd.

Sätta i batteriet
Var försiktig

 • Risk för explosion! Håll batterierna borta från värme, 
solljus och eld. Lägg aldrig batterierna i eld.

 • Batterierna innehåller kemiska substanser och bör 
därför kasseras på rätt sätt.

Sätt i 3 AAA-batterier med polerna (+/-) åt rätt 
håll enligt bilden. (bild  )

 
Tips

 • När indikatorn för låg batterinivå  visas byter du ut 
batterierna.

b

Ställa in klockan
(bild  )

 
1 Håll SET nedtryckt i två sekunder.

 » Timsiffrorna blinkar.

2 Tryck på  /  för att ställa in timme.
3 Bekräfta genom att trycka på SET.

 » Minutsiffrorna blinkar.

4 Upprepa steg 2 till 3 för att ställa in 
minuter och 12/24-timmarsvisning.
 » Den inställda tiden visas.

c

SET MODE

SET MODE

SET

2 sec

SET
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4 Ställa in 
larmtimer

Ställa in alarm
Kommentar

 • Se till att du har ställt in klockan på rätt sätt.

1 Tryck på MODE för att aktivera 
larminställningsläget.
 » Den aktuella larmtiden (om inställd) 

visas.

2 Håll SET intryckt i två sekunder.
 » Timsiffrorna blinkar.

3 Tryck på  /  för att ställa in timme.
4 Bekräfta genom att trycka på SET.

 » Minutsiffrorna blinkar.

5 Upprepa steg 3 till 4 för att ställa in minut.
6 Upprepa steg 3 till 4 för att ställa in 

larmkälla. (bild  )

f

 » Larmet ställs och aktuell tid visas

Larmvisning Väckar-
klocksikon

Larmets 
tidslängd

Lågnivåvibration 15 min.
Högnivåvibration 15 min.
Larmsignal 15 min.
Både summer och 
vibration

15 min.

Tips

 • Du kan inte ställa in volymen manuellt. 
 • Medan väckarklockan vibrerar börjar vibrationen 

långsamt och gradvis bli snabbare under de två första 
minuterna.

Aktivera/avaktivera 
larmtimern
Aktivera larmtimern genom att ställa in ALARM 
på ON. 
 » Väckarklocksikonen och källa visas.
 » Alla knapparna utom SNOOZE/LIGHT 

låses. Ändra inställningar genom att först 
ställa in ALARM på OFF.

Avaktivera larmtimern:
Ställ in ALARM på OFF. (bild  )

 e ALARM OFF/ON
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Använda snooze-funktionen
Tryck på SNOOZE när larmet ljuder. (bild  )

 
 » Snooze-funktionen aktiveras och 

larmet ljuder igen nio minuter senare.

g
S N O O Z E

5 Övriga 
funktioner

Slå på/stänga av 
bakgrundsbelysning.
Slå på bakgrundsbelysningen genom att trycka 
på LIGHT.
 » För att spara ström stängs 

bakgrundsbelysningen av automatiskt efter 
5 sekunder.

Fäst klämman på kudden
För att förhindra att väckarklockan halkar av 
sängen fäster du den medföljande klämman på 
kuddefodralet enligt bilden. (bild  )

 d
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6 Produktinforma-
tion

Kommentar

 • Produktinformationen kan komma att ändras utan 
föregående meddelande.

Specifikationer

Strömförsörjning 
(batteri)

3 X 1,5 V AAA-
batterier

Mått: 
-Huvudenhet  
(B x H x D)

 
 
82 x 82 x 19 mm

Vikt: 
–Huvudenhet

 
0,07	kg

7 Felsökning
Varning

 • Ta aldrig bort enhetens hölje.

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du 
gör det gäller inte garantin. 
Om du får problem när du använder enheten 
ska du kontrollera följande innan du begär 
service. Om problemet kvarstår går du till 
Philips webbplats (www.philips.com/support). 
När du kontaktar Philips bör du ha både 
enheten och modell- och serienumret till hands.

Ingen ström
 • Se till att batterierna sätts i på rätt sätt.

Larmet fungerar inte
 • Ställ in klockan/larmet rätt.
 • Kontrollera batterierna. 

Klock-/larminställning har raderats
 • Återställ klockan/larmet.

Ingen respons vid knapptryckning
 • Knapparna är låsta. Ställ in ALARM på OFF 

för att låsa upp dem.
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8 Obs!
Eventuella förändringar av den här enheten 
som inte uttryckligen har godkänts av Philips 
Consumer Lifestyle kan frånta användaren 
rätten att använda utrustningen.

 
Användning av den här produkten 
överensstämmer med EU:s förordningar om 
radiostörningar.

 
Produkten är utvecklad och tillverkad av 
högkvalitativa material och komponenter som 
både kan återvinnas och återanvändas. 

 
När den här symbolen med en överkryssad 
papperskorg visas på produkten innebär det att 
produkten omfattas av det europeiska direktivet 
2002/96/EG.
Ta reda på var du kan hitta närmaste 
återvinningsstation för elektriska och 
elektroniska produkter.
Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina 
gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. 
Genom att kassera dina gamla produkter på 
rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella 
negativa effekter på miljö och hälsa.

 
Din produkt innehåller batterier som omfattas 
av EU-direktiv 2006/66/EC, som inte får 
kasseras som vanliga hushållssopor.Ta reda 
på vilka lokala regler som gäller för separat 
insamling av batterier eftersom korrekt 

kassering bidrar till att förhindra negativ 
påverkan på miljö och hälsa.

Miljöinformation
Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits 
bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att 
dela upp i tre olika material: kartong (lådan), 
polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, 
skyddande skumskiva). 
Systemet består av material som kan återvinnas 
och återanvändas om det monteras isär av ett 
specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna 
för kassering av förpackningsmaterial, använda 
batterier och gammal utrustning.
2013 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Med 
ensamrätt.
Specifikationerna	kan	ändras	utan	föregående	
meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke 
Philips Electronics N.V. eller respektive ägare. 
Philips förbehåller sig rätten att när som helst 
ändra produkter utan att tidigare material 
behöver justeras.

Kommentar

 • Typplattan sitter på baksidan av apparaten.
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