
 1 

ROZHLASOVÝ  PŘIJÍMAČ  S BUDÍKEM 
PHILIPS   AJ 3120 

 
 
 

OVLÁDACÍ  PRVKY  
(obr. 1) 

 
1 SLEEP 

K aktivaci funkce SLEEP. 
2 FUNKČNÍ  PŘEPÍNAČ 

CLOCK:  K zobrazení hodin. 
SET ALARM: K nastavení buzení. 
SET TIME:  K nastavení hodin. 
HR/MIN:  K nastavování hodin a minut reálného času 
   nebo buzení. 

3 ALARM RESET 
K umlčení zvukového signálu buzení na 24 hodin. 

4 SLEEP OFF / REPEAT ALARM 
Ke zrušení funkce SLEEP. 
 Ke zrušení buzení na dobu asi 9 minut. 

5 DISPLEJ 
Zobrazuje aktuální čas, čas nastaveného buzení  
a další funkce přístroje. 

6 VOLUME 
K řízení hlasitosti. 

7 BAND 
K volbě vlnového rozsahu přijímače FM (VKV) nebo AM (SV). 

8 TUNING 
K ladění vysílačů.   

9 RADIO  
OFF: Vypíná provoz rozhlasového přijímače. 
ON:   Zapíná provoz rozhlasového přijímače. 

10 ALARM 
OFF: Vypíná buzení. 
RAD: Pro buzení slouží reprodukce z přijímače. 
BUZ: Pro buzení slouží akustický signál. 

11 PROSTOR PRO ZÁLOŽNÍ BATERII 
Pro vložení záložní kompaktní baterie 9 V k zajištění  
chodu hodin při výpadku sítě. 

12 SÍŤOVÝ  PŘÍVOD 
13 DRÁTOVÁ  ANTÉNA 
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INSTALACE 
 

NAPÁJENÍ 
 
• Dříve než přístroj připojíte k síti, přesvědčte se, že napětí, udané na 

typovém štítku (na spodní straně) souhlasí s napětí ve vaší světelné sí-
ti. 

• Pokud by tomu tak nebylo, obraťte se na svého obchodníka nebo na 
servis firmy Philips. 

• Zástrčku síťového přívodu zasuňte do zásuvky. 
• Pokud byste si přáli přístroj zcela oddělit od sítě, vytáhněte jeho síťo-

vou zástrčku ze zásuvky. 
 
 
ZÁLOŽNÍ  BATERIE 
 
Tato devítivoltová baterie slouží k tomu, aby v případě výpadku napájení 
zajistila chod hodin a nastavené buzení. 
Kdyby takový případ nastal, je samozřejmě zrušena možnost příjmu roz-
hlasu a displej hodin po dobu výpadku nesvítí. 
Po obnovení napájení se displej znovu rozsvítí a indikuje správný čas. 
 
• Sejměte víčko prostoru pro baterii a vložte kompaktní devítivoltovou 

baterii. 
• Víčko opět nasaďte. 
 
Upozornění: 
Pokud byste záložní baterii nepoužili, při případném výpadku napájení by 
se zastavily hodiny a ty by bylo třeba pak znovu nastavit. 
Kdyby bylo nastavené buzení, bylo by též zrušeno. 
Vyčerpané baterie nezahazujte do běžného domovního odpadu, ale ode-
vzdejte je ve sběrně k tomu určené.  
  
 

ROZHLASOVÝ  PŘIJÍMAČ 
 
 
PŘÍJEM  ROZHLASU 
 
Tento radiový budík můžete používat též jako běžný rozhlasový přijímač. 
 
• Přepínač RADIO nastavte do polohy ON. 
• Přepínačem BAND zvolte vlnový rozsah (FM nebo AM). 
• Knoflíkem TUNING nalaďte požadovaný vysílač. 
• Knoflíkem VOLUME nastavte vhodnou hlasitost reprodukce. 
• Příjem rozhlasu ukončíte nastavením přepínače RADIO do polohy 

OFF. 
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Poznámky: 
Při příjmu vysílačů v rozsahu FM (VKV) použijte drátovou anténu a umís-
těte ji tak, aby byl příjem co nejlepší. 
Při příjmu vysílačů v rozsahu AM (SV) je v činnosti feritová anténa 
v přístroji. Celý přístroj proto natočte kolem svislé osy tak, aby byl příjem 
co nejlepší. 
 
 

NASTAVENÍ  HODIN  A  BUZENÍ 
 

NASTAVENÍ HODIN 
 
Údaj na displeji je indikován ve dvacetičtyřhodinovém cyklu. 
 
• FUNKČNÍ PŘEPÍNAČ nastavte do polohy SET TIME. 
• Tlačítkem HR nastavte údaj hodin. 
• Tlačítkem MIN nastavte údaj minut. 
• Po ukončeném nastavení hodin a minut vraťte FUNKČNÍ PŘEPÍNAČ 

zpět do polohy CLOCK. 
 
Poznámky: 
Tlačítka HR a MIN musíte stisknout postupně a nikoli současně. 
Hodiny se rozběhnou v okamžiku, kdy naposledy stisknete tlačítko MIN, 
nikoli v okamžiku vrácení FUNKČNÍHO PŘEPÍNAČE do polohy CLOCK. 
 
 
NASTAVENÍ  BUZENÍ 
 
Údaj na displeji je indikován ve dvacetičtyřhodinovém cyklu. 
 
• FUNKČNÍ PŘEPÍNAČ nastavte do polohy SET TIME. 
• Tlačítkem HR nastavte údaj hodin vzbuzení. 
• Tlačítkem MIN nastavte údaj minut vzbuzení. 
• Po ukončeném nastavení hodin a minut vzbuzení vraťte FUNKČNÍ 

PŘEPÍNAČ zpět do polohy CLOCK. 
 
Poznámky: 
Tlačítka HR a MIN musíte stisknout postupně a nikoli současně. 
 
 
NASTAVENÍ  ZPŮSOBU  BUZENÍ 
 
• Přepínač ALARM nastavte na RAD nebo na BUZ. 
• V poloze RAD budete vzbuzeni reprodukcí z nastaveného rozhlasové-

ho přijímače, v poloze BUZ budete vzbuzeni akustickým signálem. 
• Pokud je funkce buzení aktivována, zobrazí se na levé straně displeje 
červená tečka. 
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ZRUŠENÍ  BUDICÍHO  SIGNÁLU 
 
Buzení lze zrušit třemi způsoby: 
 
 
Buzení zrušené na dobu 24 hodin: 
 
• Pokud si přejete být v nastavenou dobu vzbuzeni i příští dny, zrušte 

probíhající budicí signál stisknutím tlačítka ALARM RESET. 
• Druhý den se ve stejnou dobu bude buzení opakovat. 
 
 
Buzení s devítiminutovým opakováním: 
 
• Stisknete-li v průběhu buzení tlačítko SLEEP OFF / REPEAT ALARM, 

zrušíte probíhající buzení, ale budicí signál se bude asi za 9 minut 
znovu opakovat. 

• Tento postup můžete opakovat i vícekrát. 
 
 
Buzení zcela zrušené: 
 
• Přejete-li si funkci buzení zcela zrušit, přepněte (kdykoli) přepínač 

ALARM do polohy OFF.  
 
 
 

FUNKCE  SLEEP 
 
V přístroji je vestavěn časovač, který umožňuje automaticky vypnout roz-
hlasový přijímač za pevně nastavený čas 59 minut. 
To umožňuje uživateli například usnout během poslechu rozhlasového po-
řadu a mít přitom jistotu, že se za daný čas poslech rozhlasu automaticky 
ukončí.  
Údaj hodin a případně nastavené buzení zůstanou samozřejmě zachová-
ny. 
 
• Zkontrolujte, zda je FUNKČNÍ PŘEPÍNAČ v poloze CLOCK. 
• Přepínač RADIO ON.OFF nastavte do polohy OFF. 
• Stisknutím tlačítka SLEEP tuto funkci aktivujte. 
• Tuto funkci můžete kdykoli zrušit stisknutím tlačítka SLEEP 

OFF/REPEAT ALARM. 
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ÚDRŽBA  PŘÍSTROJE 
 
• Pokud byste přístroj delší čas nepoužívali, doporučujeme odpojit jej od 

sítě a též vyjmout záložní baterii, aby při případném vytečení přístroj 
nepoškodila. 

• Přístroj chraňte před pískem, před nadměrnou vlhkostí a nadměrnými 
teplotami.  Nenechávejte ho delší dobu ani na přímém slunci. 

• K jeho čištění používejte jen navlhčený hadřík a žádné chemické čisticí 
prostředky, které by mohly jeho povrch nevratně poškodit. 

 
 
 

OCHRANA  ŽIVOTNÍHO  PROSTŘEDÍ 
 
Tento přístroj je vyroben z materiálů, které mohou být po 
návratu do výroby znovu zpracovány. Speciálně vybavené 
provozy mohou materiály,  z nichž je přístroj vyroben, roz-
ložit na základní části a ty, které lze znovu použít, vytřídit. 
I balicí materiál byl omezen na nejnutnější prvky. Jsou pou-
žívány takové materiály, které lze snadno rozložit a likvido-

vat. Prosíme vás proto, abyste se v oblasti kde bydlíte, informovali o způ-
sobu vyřazení vašeho starého přístroje z provozu. 
Obdobné předpisy platí i o likvidaci napájecích článků. Napájecí články 
Philips sice neobsahují žádné škodlivé těžké kovy jako rtuť nebo kadmi-
um, přesto však v různých zemích platí různé předpisy o jejich likvidaci 
 
 
 

ODSTRANĚNÍ  PŘÍPADNÝCH  ZÁVAD 
 
Pokud by přístroj nepracoval podle vašich představ, zkontrolujte nejprve 
následující body dříve, než ho odnesete do opravny. 
 
Pokud by se závadu přesto nepodařilo odstranit, svěřte opravu přístroje 
autorizované opravně nebo přímo servisu firmy Philips. 
 
Nikdy se však nepokoušejte opravovat přístroj vlastními silami. Patr-
ně byste stejně neuspěli a v případě záruky byste navíc ztratili ga-
ranční nároky. 
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Příznak:      Možná příčina: 
Přístroj nereprodukuje: Zkontrolujte, zda není hlasitost  

stažená na nulu. 
 

Rušení v příjmu rozhlasu: Zkuste změnit polohu drátové anté-
ny (FM) nebo natočte přijímač do ji-
né polohy (SV). 
Slabý signál v místě příjmu. 
 

Rušení v příjmu rozhlasu převážně 
při příjmu vysílačů v rozsahu AM: 

V blízkosti přijímače jsou zdroje ru-
šení (televizor, zářivky, počítač). 
 

Nepracuje buzení: Buzení bylo nesprávně nastaveno. 
Hlasitost reprodukce na nule. 
Nenaladěný vysílač. 
 

 
 
 

ZÁRUKA  A  SERVIS 
 
Za tento výrobek přebírá Philips záruku po dobu dvanácti měsíců od data 
prodeje. Záruka se vztahuje na závady, způsobené vadami materiálu nebo 
výrobní vadou. V rámci záruky se servis poskytuje pouze po předložení 
dokladu o nákupu, kterým je řádně vyplněný záruční list nebo pokladní 
doklad, z něhož vyplývá, že byl nárok uplatněn v záruční době. 
Záruční nárok nelze uplatnit v případě, že byl výrobek mechanicky poško-
zen (včetně poškození v průběhu přepravy) nebo byl nesprávně používán 
(v rozporu s pokyny v návodu) nebo byl poškozen neodvratnou událostí 
(živelná pohroma).  
Záruční i pozáruční servis je zajištěn ve všech zemích, v nichž firma Phi-
lips oficiálně distribuuje své výrobky.   
V případě závady se laskavě obraťte na svého dodavatele nebo na ser-
visní organizaci firmy Philips. Bližší informace i radu při případných obtí-
žích vám poskytne oddělení styku se zákazníky ve vaší zemi, jehož adre-
sa je uvedena na konci záručních podmínek. 
 

Informační linka Philips 
 

Telefonický kontakt: 02/33099330 
   Faxový kontakt:  02/33099320 
   E-mailový kontakt: Infolinka@philips.com 
   Poštovní kontakt: Philips Česká republika sro. 
       Infolinka 
       Šafránkova 1 
       155 00  Praha 5  


