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Português
Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips!
Para beneficiar de todo o suporte que a Philips oferece, registre o
seu produto em www.philips.com/welcome.
CONTROLOS (consulte a fig. 1 )
1 DISPLAY - mostra a hora do relógio/despertador e o estado do despertador
2 Indicador ALARM - acende-se quando o despertador está activado
3 Indicador de frequência - apresenta a frequência de rádio da onda seleccionada.
4 REPEAT ALARM / SLEEP OFF
- desactiva o alarme durante um período de 8-9 minutos
- desactiva a função de suspensão
5 CLOCK - acerta a hora do relógio
6 SLEEP
- activa a função de activação do rádio
- ajusta o intervalo de activação do rádio
7 ALARM RESET
- pára o alarme activo por 24 horas
8 ALARM - define a função de alarme
9 RADIO / ALARM
RADIO ON: liga o rádio
RADIO OFF: desliga o rádio/alarme
ALARM - RADIO: activa o rádio para o alarme
ALARM - BUZ: activa a campainha do alarme
0 SET TIME HR / MIN
- acerta as horas / minutos para o relógio / alarme / suspensão
! Cabo de alimentação- liga-se à tomada de parede
@ Antena - melhora a recepção de FM
# VOLUME - ajusta o nível do som
$ Tampa da bateria - abre-se para alojar uma pilha 6F22 de 9 volts (não incluída)
para alimentação da memória de segurança do relógio.
% FM/MW - selecciona a largura de banda FM/MW
^ TUNING - sintoniza as estações de rádio
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INSTALAÇÃO
Alimentação de corrente
1 Verifique se a tensão da corrente indicada na placa de tipo que se encontra
na base do aparelho corresponde à da sua rede local.
2 Liga a ficha à tomada de parede.
3 Para desligar completamente o aparelho, tire a ficha da tomada da
parede.
MEMÓRIA DE SEGURANÇA DO RELÓGIO
A protecção da memória do relógio permite que as definições de hora do alarme
e relógio sejam memorizadas durante um dia no máximo, quando ocorre uma
falha de energia, por exemplo. Toda a iluminação do rádio relógio e do visor é
desligada. Assim que a corrente regressar, o visor indica a hora correcta.
1 Retire a tampa da bateria para introduzir uma pilha 6F22 de 9 volts (não
incluída) para alimentação da memória de segurança.
2 Volte a colocar a tampa da bateria.
NOTA: Se não tiver introduzido nenhuma pilha de segurança ou se o corte de corrente
se prolongar, precisará de voltar a acertar as horas do relógio e do alarme.
As pilhas contêm substâncias químicas, pelo que de verão ser deitadas
fora com as devidas precauções.
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RÁDIO
Pode utilizar esta unidade apenas como rádio!
1 Coloque RADIO / ALARM em RADIO ON para ligar o rádio.
2 Seleccione a banda regulando o interruptor FM/MW.
3 Regule TUNING para sintonizar a estação pretendida.
4 Rode o controlo do VOLUME para acertar o nível de volume.
5 Coloque RADIO / ALARM em OFF para desligar o rádio.
Para melhorar a recepção:
FM:
MW:

Regule a posição da antena para obter uma boa recepção.
o aparelho possui uma antena incorporada, pelo que a antena telescópica não é necessária. Oriente a antena rodando o aparelho.

ACERTAR A HORA DO RELÓGIO / ALARME
A hora é mostrada utilizando o sistema horário de 24-horas.
1 Mantenha sob pressão CLOCK ou ALARM.
2 Prima HOUR ou MIN repetidamente ou mantenha HOUR ou MIN sob
pressão para ajustar as horas e/ou os minutos.
3 Solte CLOCK ou ALARM e HOUR ou MIN ao chegar à definição correcta.
™ A hora definida aparece no visor e começa a avançar.
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SELECCIONAR O MODO DE ALARME
Para usar o alarme, primeiro tem de acertar a hora do alarme. Pode escolher
entre dois modos de alarme diferentes para despertar: com rádio ou alarme
sonoro.
1 Seleccione o modo de alarme pretendido regulando RADIO / ALARM para
RADIO ou BUZ.
™ indicador de alarme vai acender-se (AL).
Sugestão:
• Se seleccionou o modo de rádio, certifique-se de que regulou o volume num
nível suficientemente alto para o despertar.
• A campainha possui um volume fixo e não pode ser regulada.
DESLIGANDO O ALARME
Existem três formas de desligar o alarme. A menos que você cancele o alarme
completamente, a opção de reiniciar o alarme após 24 horas será seleccionada automaticamente após 1 hora e 59 minutos, desde a primeira vez que o
alarme soe.
REINICIO DO ALARME EM 24 HORAS
Se você quer que o alarme pare imediatamente mas deseja manter os ajustes
para o dia seguinte:
• Prima ALARM RESET quando soar o alarme.
™ indicador de alarme vai permanecer aceso (AL).
CANCELAR COMPLETAMENTE O ALARME
Para cancelar a hora definida para o alarme antes de disparar, ou quando este
soar:
• Coloque RADIO / ALARM na posição OFF.
™ indicador de alarme vai apagar-se (AL).
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REPETIÇÃO DE ALARME
Isto fará repetir o alarme em intervalos de 9 minutos.
1 Quando o alarme estiver a soar, pressione REPEAT ALARM / SLEEP OFF.
™ indicador de alarme vai permanecer aceso (AL).
ADORMECER AO SOM DA RÁDIO
Esta unidade possui um temporizador incorporado que permite à unidade desligarse automaticamente, durante a actividade do rádio, após um período de tempo
programado. Isto permite-lhe relaxar, ouvir e adormecer. tempo máximo de temporização é de 1 hora e 59 minutos.
Definir SLEEP
1 Coloque RADIO / ALARM na posição OFF.
2 Defina o tempo de temporização para activar a função Sleep, fazendo a
selecção do seguinte modo:
• Basta premir SLEEP para definir o seu tempo de temporização para 59 minutos.
• Mantenha SLEEP premido e prima MIN repetidamente para ajustar o tempo
de temporização para menos de 59 minutos.
• Mantenha SLEEP premido e prima HR para ter mais uma hora de temporização (1:59)
™ Para cancelar a função Sleep, prima REPEAT ALARM / SLEEP OFF.

Notas para eliminação de pilhas
O produto contém pilhas abrangidas pela Directiva Europeia
2006/66/EC, as quais não podem ser eliminadas juntamente com
os resíduos domésticos.Informe-se acerca dos regulamentos
locais sobre a recolha separada de baterias uma vez que a eliminação correcta ajuda a evitar consequências negativas no meio
ambiente e na saúde humana.
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MANUTENÇÃO
• Instale a unidade junto da tomada de CA e onde possa chegar à ficha facilmente.
• Quando a ficha de alimentação ou o dispositivo de ligação de um aparelho forem
utilizados como dispositivo de desactivação, o dispositivo de desactivação deve
estar pronto para ser utilizado de imediato.
• Coloque o aparelho sobre uma superfície rígida e plana por forma a que não
fique inclinado.
• Se não pretender utilizar a unidade durante algum tempo, retire a ficha de alimentação da tomada eléctrica. Além disso, é aconselhável retirar a pilha do
rádio relógio. Assim evita perigos de fuga e o rádio relógio não é danificado.
• Os aparatos não devem ser expostos a gotas ou salpicos.
• Não cubra a aparelhagem. É necessária uma ventilação com um intervalo mínimo de 15 cm entre os orifícios de ventilação e as superfícies adjacentes para
evitar sobreaquecimento.
• A ventilação não deverá ser impedida pela cobertura das aberturas de ventilação com itens, tais como jornais, toalhas, cortinas, etc.
• Não devem ser colocadas sobre o aparelho fontes de chama descoberta, tais
como velas acesas.
• Não deverão ser colocados sobre o aparelho objectos contendo líquidos, tais
como jarras.
• Os componentes mecânicos do aparelho contêm rolamentos autolubrificantes
e não devem não ser oleados ou lubrificados.
• Para limpar o aparelho, utilize uma camurça macia ligeiramente humedecida.
Não utilize quaisquer agentes de limpeza que contenham álcool, amoníaco,
benzeno ou abrasivos já que estes produtos podem danificar a caixa.
• A bateria não deverá ser exposta a calor excessivo, tal como a luz solar, fogo ou outro.
• Não permita que as crianças utilizem sem vigilância aparelhos eléctricos.
Não permita que crianças ou adultos com capacidades físicas, sensoriais ou mentais
reduzidas, ou pessoas com falta de experiência/ conhecimento, utilizem aparelhos eléctricos sem vigilância.
CUIDADO
A utilização de comandos ou ajustes ou a execução de procedimentos
diferentes dos descritos neste manual, podem provocar uma exposição
a radiações perigosas ou outras operações inseguras.
Este aparelho está de acordo com os requisitos da Comunidade
Europeia relativos à interferência de rádio.
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RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Se ocorrer uma avaria, verifique primeiro os pontos a seguir indicados antes de levar o
aparelho para reparação. Se não conseguir resolver um problema seguindo estas sugestões, consulte o seu concessionário ou o centro encarregado da assistência.
ATENÇÃO: Não abra o aparelho porque existe o risco de choque eléctrico. Em nenhuma circunstância deverá tentar reparar você mesmo o aparelho, já que tal
iria invalidar a garantia.
Problema
– Causa Possível
• Solução
Não há som
– O volume não está regulado
• Regule o volume
Estalidos ocasionais durante a recepção de FM
– Sinal fraco
• Regule a posição da antena para obter uma boa recepção.
Estalidos/ sibilação contínua durante a recepção de MW
– Interferência eléctrica de um televisor, um computador, uma lâmpada fluorescente,
etc.
• Afaste o aparelho de outro equipamento eléctrico
O despertador não funciona
– A hora para alarme não está definida/Não foi seleccionado o modo de despertar
• Ver Definir a hora para alarme/Ver Definir o modo de alarme.
–
•
–
•

Volume muito baixo para o rádio
Aumente o volume
Não regulou o rádio relógio numa estação de rádio
Sintonize uma estação de rádio
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Informação relativa ao ambiente
Todos os materiais de embalagem que eram desnecessários foram eliminados.
Fizemos todo o possível para tornar a embalagem fácil de separar em três materiais: papelão (caixa), poliestireno expansível (blocos amortecedores) e polietileno
(sacos, espuma de proteção).
O seu aparelho é composto de materiais que podem ser reciclados se forem
desmontados por uma empresa especializada. Queira observar as regulamenta
ções locais relativas à eliminação de materiais de embalagem, pilhas velhas e
equipamento obsoleto.

Descartar-se do seu produto velho
O seu produto está concebido e fabricado com materiais e
componentes da mais alta qualidade, os quais podem ser reciclados e reutilizados.
Quando o símbolo de um caixote do lixo com rodas e traçado
por uma cruz estiver anexado a um produto, isto significa que o produto se
encontra coberto pela Directiva Europeia 2002/96/EC.
Por favor informe-se sobre o sistema local para a separação e recolha de produtos eléctricos e electrónicos.
Actúe por favor em conformidade com as suas regras locais e, não se desfaça de
produtos velhos conjuntamente com os seus desperdícios caseiros. Desfazer-se
correctamente do seu produto velho ajudará a evitar conseqüências potencialmente negativas para o ambiente e saúde humana.
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Especificaçõe
Alimentação CA..................................220 – 230 V / 50 Hz
Consumo de energia
ActivO.........................................................................3.1W
Standby......................................................................<2W
Dimensões (l x p x a).................130,4 x 130 x 46,8 (mm)
Peso.....................................................................0,395 kg
ADVARSEL
Anvendelse af andre betjeningsanordninger eller justeringer eller udførelse af andre procedurer end de heri
angivne, kan medf øre udsættelse for farlig stråling eller
andre risici.
Bemærk: Netafbryderen er sekundært indkoblet og afbryder
ikke strømmen fra nettet. Den ingebyggede netdel er derfor
tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.
Norge
Typeskilt finnes på apparatens underside.
Observer: Nettbryteren er sekundert innkoplet. Den
innebygde netdelen er derfor ikke frakoplet nettet så lenge
apparatet er tilsluttet nettkontakten.
For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet
ikke utsettes for regn eller fuktighet.

AJ3112_IFU_12_Por

3/29/10

15:50

Page 12

Meet Philips at the Internet
http://www.philips.com

W
AJ3112

Printed in China

AJ3112_UM_12_V4.0

