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Česky Ovládací prvky / Napájení

Gratulujeme vám k nákupu a vítáme 
vás u společnosti Philips! 

Chcete-li plně těžit z podpory, kterou 
nabízí společnost Philips, zaregistrujte 
výrobek na: 
www.philips.com/welcome

Ovládací prvky (viz 1)

1 Alarm
 aktivuje nebo deaktivuje budík.

2 REPEAT ALARM/BRIGHTNESS 
CONTROL
 opakuje buzení v 9minutových intervalech.
 nastavuje jas displeje LCD.

3 CLOCK
 přepne do režimu hodin.

4 TUNER
 přepne do režimu tuneru.

5 PHOTO
 přepne do režimu fotografi í.

6 Mini USB port
 umožňuje připojení k portu USB v 
počítači.

7 REC
 přepne na hlasový záznamník.

8 MIC
 vytváří hlasové záznamy.

9 VOL
 nastavuje úroveň hlasitosti.

0 DC IN
 zásuvka pro adaptér DC 9 V.

! Zásuvka antény
 Anténa VKV pro zlepšení příjmu.

@ RESET
 stiskněte v případě, kdy přístroj nereaguje 
na stisk žádného jiného tlačítka.

–
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–
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Napájení
1 Dodaný adaptér připojte k zásuvce pro 

vstup DC 9 V na přístroji a k zásuvce pro 
napájení.

2 Pokud chcete přístroj zcela vypnout, 
odpojte adaptér napájení.

Praktické tipy:
Chcete-li předejít poškození přístroje, 
používejte pouze dodávaný napájecí adaptér!
Štítek s typovými údaji je umístěn na zadní 
části přístroje.

–

–

ČESKA REPUBLIKÁ

Vystraha!

Tento přístroj pracuje s laserovým 
paprskem. Při nesprávné manipulaci s 
přístrojem (v rozporu s tímto návodem) 
můże dojít k nebezpečnému ozáření. 
Proto přístroj za chodu neotevírejte ani 
nesnímejte jeho kryty. Jakoukoli opravu 
vždy svěřte specializovanému servisu.

Nebezpečí!

Při sejmutí krytů a odjištďní 
bezpečnostních spínačů hrozí nebezpečí 
neviditelného laserového záření!

Chraňte se před přímým zásahem 
laserového paprsku.

Záruka

Pokud byste z jakéhokoli důvodu přístroj 
demontovali, vždy nejdříve vytáhněte 
síťovou zástrčku.

Přístroj chraňte před jakoukoli vlhkostí i 
před kapkami vody.



Pro ochranu životního 
prostředí
Přístroj není zabalen do nadbytečných 
obalů. Obaly lze snadno rozdělit na tři 
stejnorodé materiály: lepenku, polystyrén 
a polyetylén.
Přístroj je vyroben z materiálů, které 
lze znovu použít, provádí-li demontáž 
odborná fi rma. Obalový materiál, použité 
napájecí články a už nepoužitelný přístroj 
vložte, prosím, podle místních předpisů a 
zvyklostí do určených nádob na odpadky.

Likvidace starého výrobku
Váš výrobek je navržen a 
vyroben z vysoce kvalitních 
materiálů a částí, které lze 
recyklovat a znovu použít.
Pokud je výrobek označen 
tímto symbolem přeškrtnutého 
kontejneru, znamená to, že výrobek 
podléhá směrnici EU 2002/96/ES. 
Informujte se o místním systému 
sběru tříděného odpadu elektrických a 
elektronických výrobků. 
Postupujte podle místních pravidel a 
neodkládejte takové staré výrobky do 
běžného komunálního odpadu. Správná 
likvidace starého výrobku pomůže 
předcházet případným nepříznivým 
účinkům na životní prostředí a lidské 
zdraví.

Dodávané příslušenství
 1 X certifi kovaný adaptér napájení 
(model: DSA-9W-09 FUK 090100, 
vstup: 100-240 V ~50/60 Hz 0,3 A, 
výstup: +9 V 1 A)

Obnovení nastavení přístroje
Pokud přístroj nereaguje na stisknutí 
žádného tlačítka nebo pokud chcete 
obnovit veškerá nastavení, můžete 
obnovit výrobní nastavení.

Reset

  Stiskněte a podržte tlačítko RESET 
pomocí propisovacího pera nebo 
jiného tenkého předmětu.

Celkový reset

  Stiskněte a podržte tlačítko PHOTO 
a TUNER současně a stiskněte 
a podržte tlačítko RESET pomocí 
propisovacího pera nebo jiného 
tenkého předmětu.

Při celkovém resetu dojde kromě 
obnovení nastavení také k odstranění 
všech nastavených rádiových stanic, 
fotografi í a hlasových záznamů.
Celkový reset je možné použít ke 
snadnému odstranění všech nastavených 
položek.

–

–

–

Obecné informace



Nastavení - hodiny

V režimu hodin můžete nastavit hodiny, 
čas budíku, automatické ztmavení a 
prezentaci, automatické vyhledávání 
stanic VKV a zobrazit stav paměti v 
nabídce nastavení.

Nastavení hodin
Nastavení času

1 Stiskněte tlačítko CLOCK.

2 Stisknutím tlačítka SETUP zobrazíte 
nabídku nastavení.

3 Stiskněte tlačítko SELECT.
 Přístroj přejde do režimu nastavení 
hodin.

4 Stiskněte tlačítko SELECT.
 Přístroj přejde do režimu nastavení 
času.

5 Stiskněte tlačítko HOUR+ nebo UP, 
DOWN opakovaně nebo je podržte, 
dokud se nezobrazí požadovaná hodina.

6 Stiskněte tlačítko MIN+ nebo UP, 
DOWN opakovaně nebo je podržte, 
dokud se nezobrazí požadovaná minuta.

7 Stisknutím tlačítka BACK ukončíte režim 
nastavení.

 Přístroj se vrátí do režimu nastavení 
hodin.

Praktické tipy:
Režim nastavení času lze rychle spustit 
stisknutím a podržením tlačítka CLOCK 
na přístroji.

➜

➜

➜
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Nastavení data
1 Stiskněte tlačítko DOWN, dokud se 

nezvýrazní možnost Set Date (Nastavit 
datum).

 Přístroj přejde do režimu nastavení 
data.

2 Stiskněte tlačítko SELECT.

3 Stiskněte tlačítko DAY+ nebo DOWN 
opakovaně nebo je podržte, dokud se 
nezobrazí požadovaný den.

4 Stiskněte tlačítko MONTH+ nebo 
DOWN opakovaně nebo je podržte, 
dokud se nezobrazí požadovaný měsíc.

5 Stiskněte tlačítko YEAR+ nebo DOWN 
opakovaně nebo je podržte, dokud se 
nezobrazí požadovaný rok.

6 Stisknutím tlačítka BACK ukončíte režim 
nastavení.

Nastavení 12/24hodinového formátu
1 Stisknutím tlačítka DOWN zvýrazněte 

12/24hodinový formát.

2 Stiskněte tlačítko SELECT.

3 Stisknutím tlačítka UP nebo DOWN 
vyberte 12H nebo 24H.

4 Stisknutím tlačítka SELECT nastavení 
uložíte a ukončíte režim nastavení.

➜



Nastavení budíku
Je možné nastavit čas budíku a vybrat 
pro zvuk budíku možnost Tuner nebo 
Buzzer (Zvukový signál).

1 Stiskněte tlačítko CLOCK.

2 Stiskněte tlačítko SETUP.
 Zvýrazní se položka  Set Alarm 
(Nastavit budík). 

3 Stiskněte tlačítko SELECT.
 Přístroj přejde do režimu nastavení 
budíku.

4 Stisknutím tlačítka DOWN zvýrazněte 
možnost Alarm Time (Čas budíku).

5 Stiskněte tlačítko SELECT.
Přístroj přejde do režimu nastavení 
budíku.

6 Stiskněte tlačítko HOUR+ nebo UP, 
DOWN opakovaně nebo je podržte, 
dokud se nezobrazí požadovaná hodina.

7 Stiskněte tlačítko MIN+ nebo UP, 
DOWN opakovaně nebo je podržte 
dokud se nezobrazí požadovaná minuta.

8 Stisknutím tlačítka BACK ukončete 
nastavení času budíku.

9 Stisknutím tlačítka DOWN zvýrazněte 
položku Wake to...(Probudit).

10 Stiskněte tlačítko SELECT.
 Na druhém displeji se zobrazí možnosti 
Tuner a Buzzer (Zvukový signál).

➜

➜

➜

➜

11 Opakovaným stisknutím tlačítka UP nebo 
DOWN nebo jejich podržením vyberte 
požadovaný zvuk budíku.

12 Stisknutím tlačítka SELECT uložte 
nastavení a ukončete režim nastavení.

Praktické tipy:
Režim nastavení budíku lze rychle spustit 
stisknutím a podržením tlačítka ALARM 
na přístroji.

 
Nastavení rádiového tuneru

1 Stiskněte tlačítko CLOCK.

2 Stiskněte tlačítko SETUP.

3 Opakovaným stisknutím tlačítka DOWN 
zvýrazněte položku Radio Tuner 
(Rádiový tuner).

4 Stiskněte tlačítko SELECT.
 Přístroj automaticky vyhledává stanice 
VKV a uloží až 15 předvolených 
stanic.

5 Stisknutím tlačítka BACK ukončíte 
vyhledávání.

–

➜

Nastavení - budík Nastavení - tuner



1 Stiskněte tlačítko CLOCK.
2 Stiskněte tlačítko SETUP.
3 Opakovaným stisknutím tlačítka DOWN 

zvýrazněte možnost Auto Brightness 
(Automatická úprava jasu).

4 Stiskněte tlačítko SELECT.

5 Stiskněte tlačítko SELECT.
6 Opakovaným stisknutím tlačítka UP 

nebo DOWN můžete funkci automatické 
úpravy jasu zapnout nebo vypnout.

7 Stisknutím tlačítka BACK se můžete vrátit.
8 Opakovaným stisknutím tlačítka DOWN 

zvýrazněte možnost Timer Settings 
(Nastavení časovače).

9 Stiskněte tlačítko SELECT.
10 Stiskněte nebo podržte tlačítko HOUR+ 

pod druhým displejem nebo tlačítko 
DOWN, tím vyberete požadovaný čas 
zahájení.

11 Stiskněte nebo podržte tlačítko HOUR+ 
pod druhým displejem nebo tlačítko 
DOWN, tím vyberete požadovaný 
koncový čas.

12 Stisknutím tlačítka BACK ukončíte režim 
nastavení.

Praktické tipy:
Časovač je možné nastavit tak, aby se 
spustil v noci a byl ukončen ráno, takže 
přístroj AJL305 je automaticky ztmaven v 
noci a rozsvítí se ráno.

–

Nastavení prezentace
Prezentaci můžete zapnout nebo vypnout 
a nastavit interval prezentace.

1 Opakovaně stiskněte tlačítko UP 
nebo DOWN a zvýrazněte možnost 
Slideshow (Prezentace).  

2 Stiskněte tlačítko SELECT.
 Přístroj přejde do režimu nastavení 
prezentace.
Je zvýrazněna možnost On/Off 
(Zapnout/Vypnout).

3 Stiskněte tlačítko SELECT.
Možnosti On (Zapnout), Off (Vypnout) 
jsou zobrazeny na druhém displeji.

4 Opakovaným stisknutím tlačítka UP nebo 
DOWN zapněte nebo vypněte prezentaci.

5 Stisknutím tlačítka BACK se můžete vrátit.
6 Stisknutím tlačítka DOWN zvýrazněte 

položku Frequency (Interval). 

7 Stiskněte tlačítko SELECT.
8 Stisknutím tlačítek UP nebo DOWN můžete 

přepnout mezi následujícími intervaly:
5 s -> 30 s -> 1 min -> 10 min -> 30 min.

9 Stisknutím tlačítka BACK ukončíte režim 
nastavení.

Nastavení automatické úpravy 
jasu
Přístroj umožňuje automatické ztmavení 
v době zahájení a rozsvícení v době 
ukončení.

➜

➜

➜

Nastavení prezentace Automatická úprava jasu



Nastavení - zobrazení hodin/Zobrazení stavu paměti Hodiny/Budík

Nastavení - zobrazení hodin
Umožňuje nastavit, zda si v režimu 
fotografi í přejete zobrazit hodiny.

1 Stiskněte tlačítko CLOCK.

2 Stiskněte tlačítko SETUP.

3 Opakovaně stiskněte tlačítko UP nebo 
DOWN a zvýrazněte možnost Clock 
Display (zobrazení hodin)

4 Stiskněte tlačítko SELECT.

5 Pomocí tlačítek UP nebo DOWN 
vyberte možnost ON (zapnuto) nebo 
OFF (vypnuto).

6 Stisknutím tlačítka SELECT uložte 
nastavení a ukončete režim nastavení.

Zobrazení stavu paměti
Můžete zkontrolovat obsazenou paměť a 
zbývající kapacitu.

1 Stiskněte tlačítko CLOCK.

2 Stiskněte tlačítko SETUP.

3 Opakovaným stisknutím tlačítka DOWN 
zvýrazněte možnost Memory Status 
(Stav paměti).

 Zobrazí se stav kapacity paměti pro 
fotografi e a hlasové záznamy.

4 Stisknutím tlačítka UP zobrazíte další 
nastavení.

5 Stisknutím tlačítka BACK ukončíte režim 
nastavení.

Praktické tipy:
Pokud není během nastavování přístroje 
po dobu 10 sekund stisknuto žádné 
tlačítko, vrátí se přístroj automaticky do 
režimu SETUP (NASTAVENÍ).

➜

–

Zobrazení hodin
1 Stiskněte tlačítko CLOCK.

Aktivace nebo deaktivace 
budíku

1 Opakovaně stiskněte tlačítko ALARM.
Pokud je budík aktivovaný, zobrazí se 

.
 Jestliže je budík deaktivovaný, zobrazí 
se .

Opakování budíku
Signál budíku se může opakovat v 
9minutových intervalech.
Při zaznění signálu budíku stiskněte 
tlačítko REPEAT ALARM / 
BRIGHTNESS CONTROL.

Bliká .

Praktické tipy:
Pokud při zaznění signálu budíku není 
stisknuté žádné tlačítko, signál budíku 
bude znít 30 minut.

Poznámka:
Pokyny k nastavení hodin a budíku 
naleznete v kapitole Nastavení - hodiny 
a Nastavení - budík.

➜

➜

➜

–

–



Tuner

Naladění rádiové stanice
1 Stisknutím tlačítka TUNER zapnete 

rádio (pouze VKV).

2 Stiskněte a podržte tlačítko ,  na asi 
2 sekundy a potom je uvolněte.

 Rádio se automaticky vyladí na stanici 
s dostatečným příjmem.

3 V případě nutnosti opakujte krok 2, 
dokud nenajdete požadovanou stanici.
Pro naladění stanice se slabým příjmem 
stiskněte krátce a opakovaně tlačítko , 

,dokud nenajdete optimální příjem.

Ruční programování rádiových 
stanic
Do paměti lze ručně uložit celkem 15 
stanic rádia VKV.

1 Stiskněte tlačítko MANUAL TUNE.

2 Nalaďte na požadovanou stanici (viz „
Naladění rádiové stanice“).

3 Jedním nebo opakovaným stisknutím 
tlačítka PRESET+ nebo PRESET- 
přiřaďte číslo od 1 do 15.

4 Zadání potvrďte stisknutím tlačítka 
SAVE.

5 Opakováním kroků 2-4 uložíte další 
stanice.

Poznámka:
Předvolbu stanice lze odstranit, pokud 
místo ní uložíte jinou frekvenci.

➜

•

–

Poslech předvolené stanice
Jednou nebo opakovaně stiskněte 
tlačítko PRESET+ nebo PRESET-, dokud 
se nezobrazí požadovaná předvolená 
stanice.

Pozastavení přehrávání rádia
Stiskněte tlačítko TUNER.

 Zobrazí se nápis OFF (vypnuto).

Praktické tipy: 
Zdokonalení příjmu VKV:
Vysuňte a upravte ohebnou anténu pro 
optimální příjem.

•

•
➜

–



Fotografi e Hlasový záznamník

Ruční procházení
Procházení všech fotografi í v albech
Stiskněte tlačítko pod albem určité osoby.

Prezentace
Přístroj umožňuje zobrazení všech 
fotografi í automaticky při nastaveném 
intervalu.

1 Zapněte prezentaci.

2 Nastavte požadovaný časový interval 
mezi snímky.

Informace o nastavení prezentace 
naleznete v kapitole Nastavení - 
prezentace.

Záznam zpráv
1 Stiskněte tlačítko PHOTO nebo REC.

 Zobrazí se fotografi e.
2 Stiskněte tlačítko SELECT pod jedním 

až pěti displeji, tím vyberete uživatele, 
kterým chcete zanechat zprávu, nebo 
jejich výběr zrušíte.

 

3 Znovu stiskněte tlačítko REC.
 Je spuštěno nahrávání.

4 Hovořte v blízkosti mikrofonu MIC.

5 Nahrávání ukončíte stisknutím tlačítka 
REC. 

•

➜

➜

Praktické tipy:
1 Jednotlivé zprávy mohou trvat maximálně 

20 sekund.

2 Po dokončení nahrávání se přístroj 
automaticky přepne do režimu PHOTO.

3 Na fotografi i se zobrazí  označující 
počet zpráv pro uživatele.

Přehrávání a odstraňování 
zpráv

Přehrávání zprávy
1 Stiskněte tlačítko pod fotografi í s 

označením .
 Automaticky se spustí přehrávání od 
první zprávy.

Opětovné přehrávání zprávy
1 Stisknutím tlačítka UP nebo DOWN 

přesuňte kurzor na požadovanou zprávu.

2 Stiskněte tlačítko REPLAY.

Odstranění zprávy
1 Stisknutím tlačítka UP nebo DOWN 

přesuňte kurzor na požadovanou zprávu.

2 Stiskněte tlačítko DELETE.

3 Stisknutím tlačítka OK odstranění 
potvrďte.

4 Stisknutím tlačítka BACK se můžete 
vrátit.

➜



Úprava jasu Připojení k počítači/Časovač vypnutí

Je možné ručně upravit jas displeje LCD 
nebo zapnout automatickou úpravu jasu 
v přístroji.

Ruční úprava
Jedním nebo opakovaným stisknutím 
tlačítka REPEAT ALARM / 
BRIGHTNESS CONTROL lze jas 
obrazovky cyklicky přepínat na 3 úrovně.

Automatická úprava
Chcete-li zabránit záření silného světla 
z jednotky během noci, můžete použít 
funkci automatického ztmavení pro 
nastavení jasu na nejnižší úroveň. (Viz 
Nastavení automatické úpravy jasu v 
kapitole NASTAVENÍ)
Po nastavení automatického ztmavení se 
v časovém rozmezí ztmavení jas displeje 
LCD automaticky nastaví na nejnižší 
úroveň. Stisknutím kteréhokoli tlačítka 
jas na 10 sekund zvýšíte.
Po dosažení času ukončení časovače 
úpravy jasu se jas displeje LCD 
automaticky změní na úroveň použitou 
před nastavením časovače automatické 
úpravy jasu.

•

•

•

Prostřednictvím připojení k počítači 
je možné načíst fotografi e a obnovit 
ztracené fotografi e v lbech. 
Dále můžete synchronizovat čas a 
nastavení automatického ztmavení v 
počítači s přístrojem.
Podrobné informace naleznete v 
dodaném Stručném návodu pro rychlé 
použití.

Časovač vypnutí
Radiobudík obsahuje integrovaný 
časovač vypnutí, který umožňuje 
automaticky vypnout rádio po uplynutí 
nastavené doby.

1 Stiskněte tlačítko SLEEP v režimu hodin.

2 Opakovaně stiskněte tlačítko CHANGE 
pro přepnutí mezi hodnotami: 15 min -> 
30 min -> 60 min -> 90 min -> 120 min -> 
OFF.
Deaktivace časovače vypnutí
Nastavte pro časovač hodnotu OFF.•



Ochrana a všeobecná údržba

Přístroj umístěte na pevný, hladký 
povrch, kde se nemůže převrhnout.
Pokud je jako odpojovací zařízení použito 
síťové napájení nebo sdružovač, mělo 
by být odpojovací zařízení připraveno k 
použití.
Chraňte přístroj, napájecí články, CD a 
kazety před vlhkostí, deštěm, pískem a 
extrémními teplotami, které mohou být 
v blízkosti topných těles nebo na místě 
vystaveném přímému slunečnímu záření.
Zařízení nesmí být vystaveno kapající 
nebo stříkající vodě.
Přístroj ničím nepřikrývejte. Okolo 
ventilačních otvorů ponechejte alespoň 
15 cm volného místa, aby vznikající teplo 
mohlo unikat a větrání bylo dostatečně 
zajištěné.

•

•

•

•

•

Musí být zajištěna dobrá ventilace. 
Nezakrývejte ventilaění otvory žádnými 
předměty, např. novinami, ubrusy, 
záclonami atd.
Na přístroj nesmí být pokládány 
žádné zdroje přímého plamene, např. 
rozsvícené svíěky.
Nepokládejte na zařízení žádné 
předměty naplněné tekutinami (např. 
vázy).
Třecí plochy mechanických součástek 
přístroje mají samomazací povrch, proto 
se nesmí ničím mazat ani olejovat.
Přístroj čistěte měkkou, navlhčenou 
jelenicí. Nepoužívejte alkohol, čpavek, 
benzín nebo abrazivní čistící prostředky, 
protože mohou poškodit kryt přístroje.

•

•

•

•

•



Specifi kace

TUNER 
Rozsah ladění  .......................................................................................  FM 87.5-108 MHz
Poměr signálu k šumu  .............................................................................................  55 dB
 
HLAVNÍ JEDNOTKA
Hodnocení napájení  ....................................................................................  100-240 V AC
Spotřeba energie ......................................................................................................  < 6 W
Hmotnost ....................................................................................................................320 g
Rozměry (š × h × v) ............................................................................  244 x 70 x 51.5 mm 
Rozměry balení (š × h × v) ..................................................................  256 x 143 x 91 mm
Hmotnost včetně obalu .............................................................................................. 730 g

REPRODUKTORY
Impedance ...............................................................................................................  8 Ohm 

Technické údaje lze měnit bez předchozího upozornění.



Odstraňování závad

Žádný zvuk.
Zvuk nebyl upraven.
Nastavte položku VOL.

Občasné praskání při vysílání VKV.
Slabý signál.
Zcela vytáhněte ohebnou anténu.

Budík nefunguje.
Není nastaven čas buzení.
Viz část Nastavení a aktivace budíku.
Budík není aktivován.
Viz část Nastavení a aktivace budíku.

–
•

–
•

–
•
–
•

Synchronizace byla přerušena a přístroj 
nefunguje.

Software tohoto přístroje je poškozen.
Připojte přístroj k počítači a 
synchronizujte jej znovu pomocí aplikace 
AJL305 Photo Manager.

Jas obrazovky stále tmavne.
Na přístroji je nastaveno automatické 
ztmavnutí.
Chcete-li obrazovku nechat jasnou, 
vypněte automatické ztmavnutí.

–
•

–

•

V případě jakékoliv závady, předtím než odnesete přístroj do opravny, zkontrolujte 
ho podle níže uvedených bodů. Neotvírejte kryt přístroje, abyste neriskovali zásah 
elektrickým proudem. Nepodaří-li se Vám problém podle našich návrhů vyřešit, 
obraťte se na prodejnu nebo na servis.

UPOZORNĚNÍ:  Nikdy se nepokoušejte sami opravit přístroj, v tomto případě totiž 
ztratíte nárok na záruku.


