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Ελληνικά Κουμπιά χειρισμού / Τροφοδοσία ρεύματος

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και 
καλώς ορίσατε στη Philips! 

Για να επωφεληθείτε πλήρως από 
την υποστήριξη που προσφέρει η 
Philips, δηλώστε το προϊόν σας στη 
διεύθυνση:
www.philips.com/welcome

Κουμπιά χειρισμού (Δείτε 1)

1 Alarm
 ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την 
αφύπνιση

2 REPEAT ALARM/BRIGHTNESS 
CONTROL
 επαναλαμβάνει την αφύπνιση μετά από 
διάστημα 9 λεπτών

 ρυθμίζει τη φωτεινότητα της οθόνης 
LCD

3 CLOCK
 πραγματοποιεί μετάβαση στη λειτουργία 
ρολογιού

4 TUNER
 πραγματοποιεί μετάβαση στη λειτουργία 
δέκτη

5 PHOTO
 πραγματοποιεί μετάβαση στη λειτουργία 
φωτογραφιών

6 Θύρα Μini USB
 συνδέει με θύρα USB στον υπολογιστή

7 REC
 πραγματοποιεί μετάβαση σε εγγραφή 
φωνητικής υπενθύμισης

8 MIC
 πραγματοποιεί εγγραφή φωνητικών 
υπενθυμίσεων

9 VOL
 ρυθμίζει το επίπεδο έντασης

0 DC IN
 υποδοχή για τροφοδοτικό DC 9V

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

! Βόστρυχος
 Κεραία FM για βελτίωση λήψης

@ RESET
 πατήστε το εάν η συσκευή δεν 
ανταποκρίνεται στο πάτημα των 
κουμπιών

Τροφοδοσία ρεύματος
1 Συνδέστε το παρεχόμενο τροφοδοτικό 

στην υποδοχή DC IN 9V της συσκευής 
και στην υποδοχή ρεύματος.

2 Αποσυνδέστε το τροφοδοτικό εάν 
θέλετε να απενεργοποιήσετε πλήρως τη 
συσκευή.

Χρήσιμες συμβουλές:
Για να μην προκληθεί ζημιά στη συσκευή, 
χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο 
τροφοδοτικό!
Η πινακίδα του τύπου βρίσκεται στο πίσω 
μέρος της συσκευής.

–

–

–

–



Παρεχόμενο αξεσουάρ
 1 X τροφοδοτικό με πιστοποίηση 
(Μοντέλο: DSA-9W-09 FUK 090100 
Είσοδος: 100-240V ~50/60Hz 0,3A, 
Έξοδος: +9V 1A)

Επαναφορά της συσκευής 
στις εργοστασιακές ρυθμίσεις
Μπορείτε να επαναφέρετε τις 
εργοστασιακές ρυθμίσεις εάν η συσκευή 
δεν ανταποκρίνεται σε καμία λειτουργία 
ή εάν θέλετε να πραγματοποιήσετε 
επαναφορά όλων των ρυθμίσεων.

Επαναφορά

  Πατήστε και κρατήστε πατημένο το 
RESET με τη μύτη ενός στυλό ή άλλο 
αντικείμενο με λεπτή μύτη.

Συνολική επαναφορά

  Πατήστε και κρατήστε πατημένα 
ταυτόχρονα τα PHOTO και TUNER 
και, έπειτα, πατήστε και κρατήστε 
πατημένο το RESET με τη μύτη ενός 
στυλό ή άλλο αντικείμενο με λεπτή 
μύτη.

Εκτός από τις ρυθμίσεις, η συνολική 
επαναφορά διαγράφει επίσης όλους 
του προεπιλεγμένους ραδιοφωνικούς 
σταθμούς, τις φωτογραφίες και τις 
φωνητικές υπενθυμίσεις.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη 
συνολική επαναφορά για εύκολη 
διαγραφή όλων των περιεχομένων.

–

–

–

Γενικές πληροφορίες

Πληροφορίες σχετικά με το 
περιβάλλον
Εχει παραλειφθεί κάθε περιττό υλικό 
συσκευασίας. Καταβάλαμε κάθε δυνατή 
προσπάθεια ώστε να είναι δυνατός ο 
εύκολος διαχωρισμός σε τρία μονοβασικά 
υλικά: χαρτόνι (κουτί), διογκωμένο 
πολυστυρόλιο (μονωτικό υλικό ) και 
πολυαιθυλένιο (σακούλες, προστατευτικό 
αφρώδες φύλλο).
H συσκευή σας αποτελείται από υλικά 
που μπορούν να ανακυκλωθούν εάν 
αποσυναρμολογηθεί από κάποια εταιρεία 
που εξειδικεύεται στον τομέα αυτό. 
Σας παρακαλούμε να τηρήσετε τους 
κανονισμούς που ισχύουν στη χώρα 
σας ως προς τη διάθεοη των υλικών 
συσκευασίας, άδειων μπαταριών και 
παλαιών συσκευών.

Απόρριψη του παλιού προϊόντος σας
Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί 
και κατασκευαστεί με υλικά 
και εξαρτήματα υψηλής 
ποιότητας, τα οποία μπορούν 
να ανακυκλωθούν και να 
επαναχρησιμοποιηθούν.
Όταν ένα προϊόν διαθέτει το 
σύμβολο ενός διαγραμμένου δοχείου 
απορριμμάτων με ρόδες, το προϊόν αυτό 
καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 
2002/96/ΕΚ.
Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό 
σύστημα ξεχωριστής συλλογής 
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων.
Συμμορφωθείτε με την ισχύουσα τοπική 
νομοθεσία και μην απορρίπτετε τα παλιά 
σας προϊόντα μαζί με
τα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή 
απόρριψη των παλιών σας προϊόντων 
θα βοηθήσει στη μείωση των πιθανών 
αρνητικών επιπτώσεων για το 
περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.



Ρύθμιση - Ρολόι

Σε λειτουργία ρολογιού, μπορείτε να 
ρυθμίσετε την ώρα ρολογιού, την ώρα 
αφύπνισης καθώς και τη λειτουργία 
αυτόματης μείωσης φωτεινότητας και 
slideshow. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε 
τη συσκευή να πραγματοποιεί αυτόματα 
σάρωση για σταθμούς FM και να προβάλετε 
την κατάσταση μνήμης στο μενού ρύθμισης.

Ρύθμιση ρολογιού
Ρύθμιση ώρας

1 Πατήστε CLOCK.

2 Πατήστε SETUP για είσοδο στο μενού 
ρύθμισης.

3 Πατήστε SELECT.
 Η συσκευή πραγματοποιεί είσοδο στη 
λειτουργία ρύθμισης ρολογιού.

4 Πατήστε SELECT.
 Η συσκευή πραγματοποιεί είσοδο στη 
λειτουργία ρύθμισης ώρας.

5 Πατήστε επανειλημμένα ή κρατήστε 
πατημένα τα HOUR+ ή UP, DOWN 
μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή ώρα.

6 Πατήστε επανειλημμένα ή κρατήστε 
πατημένα τα MIN+ ή UP, DOWN μέχρι 
να εμφανιστούν τα επιθυμητά λεπτά.

7 Πατήστε BACK για έξοδο από τη ρύθμιση.
 The set returns to clock setup mode.

Χρήσιμες συμβουλές:
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε γρήγορα 
είσοδο στη ρύθμιση ώρας πατώντας και 
κρατώντας πατημένο το CLOCK στη 
συσκευή.

➜

➜

➜

–

Ρύθμιση ημερομηνίας
1 Πατήστε DOWN για να επισημάνετε 

την επιλογή Set Date (Ρύθμιση 
ημερομηνίας).

 Η συσκευή πραγματοποιεί είσοδο στη 
λειτουργία ρύθμισης ημερομηνίας.

2 Πατήστε SELECT.

3 Πατήστε επανειλημμένα ή κρατήστε 
πατημένα τα DAY+ ή DOWN μέχρι να 
εμφανιστεί η επιθυμητή ημέρα.

4 Πατήστε επανειλημμένα ή κρατήστε 
πατημένα τα MONTH+ ή DOWN μέχρι 
να εμφανιστεί ο επιθυμητός μήνας.

5 Πατήστε επανειλημμένα ή κρατήστε 
πατημένα τα YEAR+ ή DOWN μέχρι να 
εμφανιστεί η επιθυμητή χρονολογία.

6 Πατήστε BACK για έξοδο από τη 
ρύθμιση.

Ρύθμιση μορφής 12/24
1 Πατήστε DOWN για να επισημάνετε την 

επιλογή 12/24 Format (Μορφή 12/24).

2 Πατήστε SELECT.

3 Πατήστε UP ή DOWN για να επιλέξετε 
12H (12ωρη) ή 24H (24ωρη).

4 Πατήστε SELECT για αποθήκευση της 
ρύθμισης και έξοδο.

➜



Ρύθμιση αφύπνισης
Μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα 
αφύπνισης και να επιλέξετε ήχο 
αφύπνισης μεταξύ Tuner (Δέκτης) και 
Buzzer (Κουδούνισμα).

1 Πατήστε CLOCK.

2 Πατήστε SETUP.
 Επισημαίνεται η επιλογή Set Alarm 
(Ρύθμιση αφύπνισης). 

3 Πατήστε SELECT.
 Η συσκευή πραγματοποιεί είσοδο στη 
λειτουργία ρύθμισης αφύπνισης.

4 Πατήστε DOWN για να επισημάνετε 
Alarm Time (Ώρα αφύπνισης).

5 Πατήστε SELECT.
 Η συσκευή πραγματοποιεί είσοδο στη 
λειτουργία ρύθμισης αφύπνισης.

6 Πατήστε επανειλημμένα ή κρατήστε 
πατημένα τα HOUR+ ή UP, DOWN 
μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή ώρα.

7 Πατήστε επανειλημμένα ή κρατήστε 
πατημένα τα MIN+ ή UP, DOWN μέχρι 
να εμφανιστούν τα επιθυμητά λεπτά.

8 Πατήστε BACK για έξοδο από τη 
ρύθμιση ώρας αφύπνισης.

9 Πατήστε DOWN για να επισημάνετε την 
επιλογή Wake to… (Αφύπνιση με...).

10 Πατήστε SELECT.
 Στη δεύτερη οθόνη εμφανίζονται οι 
επιλογές Tuner (Δέκτης) και Buzzer 
(Κουδούνισμα).

➜

➜

➜

➜

11 Πατήστε επανειλημμένα ή κρατήστε 
πατημένα τα UP ή DOWN για να 
επιλέξετε τον επιθυμητό ήχο αφύπνισης.

12 Πατήστε SELECT για αποθήκευση της 
ρύθμισης και έξοδο.

Χρήσιμες συμβουλές:
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε γρήγορα 
είσοδο στη ρύθμιση αφύπνισης πατώντας 
και κρατώντας πατημένο το ALARM στη 
συσκευή.

 
Ρύθμιση ραδιοφωνικού δέκτη

1 Πατήστε CLOCK.

2 Πατήστε SETUP.

3 Πατήστε επανειλημμένα DOWN για να 
επισημάνετε την επιλογή Radio Tuner 
(Ραδιοφωνικός δέκτης).

4 Πατήστε SELECT.
 Η συσκευή πραγματοποιεί αυτόματα 
σάρωση για σταθμούς FM και 
αποθηκεύει έως 15 προεπιλεγμένους 
σταθμούς.

5 Πατήστε BACK για διακοπή της 
σάρωσης.

–

➜

Ρύθμιση - Αφύπνιση Ρύθμιση - Δέκτης



Ρύθμιση Slideshow Ρύθμιση - Αυτόματη φωτεινότητα

Ρύθμιση Slideshow
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να 
απενεργοποιήσετε το slideshow αλλά και να 
ρυθμίσετε τη συχνότητά του.

1 Πατήστε επανειλημμένα UP ή DOWN για να 
επισημάνετε την επιλογή Slideshow. 

2 Πατήστε SELECT.
 Η συσκευή πραγματοποιεί είσοδο στη 
λειτουργία ρύθμισης slideshow.
Επισημαίνεται η επιλογή On/Off 
(Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση).

3 Πατήστε SELECT.
 Στη δεύτερη οθόνη εμφανίζονται οι 
επιλογές On (Ενεργοποίηση) και Off 
(Απενεργοποίηση).

4 Πατήστε επανειλημμένα UP ή DOWN για να 
ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το 
slideshow.

5 Πατήστε BACK για επιστροφή.
6 Πατήστε DOWN για να επισημάνετε την 

επιλογή Frequency (Συχνότητα). 

7 Πατήστε SELECT.
8 Πατήστε UP ή DOWN για εναλλαγή μεταξύ 

των παρακάτω ενδιάμεσων διαστημάτων:
5 sec- (5 δευτ.) >30 sec- (30 δευτ.) >1 min- (1 
λ.) >10 min- (10 λ.) >30 min (30 λ.).

9 Πατήστε BACK για έξοδο από τη ρύθμιση.

➜

➜

➜

Ρύθμιση αυτόματης φωτεινότητας
Η συσκευή μπορεί να μειώσει αυτόματα τη 
φωτεινότητα την ώρα έναρξης και να την 
αυξήσει την ώρα λήξης.

1 Πατήστε CLOCK.
2 Πατήστε SETUP.
3 Πατήστε επανειλημμένα DOWN για να 

επισημάνετε την επιλογή Auto Brightness 
(Αυτόματη φωτεινότητα).

4 Πατήστε SELECT.

5 Πατήστε SELECT.
6 Πατήστε επανειλημμένα UP ή DOWN για να 

ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τη 
λειτουργία αυτόματης φωτεινότητας.

7 Πατήστε BACK για επιστροφή.
8 Πατήστε επανειλημμένα DOWN για να 

επισημάνετε την επιλογή Timer Settings 
(Ρυθμίσεις χρονοδιακόπτη).

9 Πατήστε SELECT.
10 Πατήστε ή κρατήστε πατημένο το HOUR+ κάτω 

από τη δεύτερη οθόνη ή πατήστε DOWN για 
να επιλέξετε την επιθυμητή ώρα έναρξης.

11 Πατήστε ή κρατήστε πατημένο το HOUR+ κάτω 
από τη δεύτερη οθόνη ή πατήστε DOWN για 
να επιλέξετε την επιθυμητή ώρα λήξης.

12 Πατήστε BACK για έξοδο από τη ρύθμιση.

Χρήσιμες συμβουλές:
Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη να 
ξεκινάει το βράδυ και να τελειώνει το πρωί 
έτσι ώστε το AJL305 να μειώνει αυτόματα τη 
φωτεινότητα της οθόνης το βράδυ και να την 
αυξάνει το πρωί.

–



Ρύθμιση-Εμφάνιση ρολογιού/Προβολή κατάστασης μνήμης Ρολόι/Αφύπνιση

Ρύθμιση-Εμφάνιση ρολογιού
Μπορείτε να επιλέξτε εάν θέλετε να 
εμφανίζεται το ρολόι σε λειτουργία 
φωτογραφιών ή όχι.

1 Πατήστε CLOCK.

2 Πατήστε SETUP.

3 Πατήστε επανειλημμένα UP ή DOWN 
για να επισημάνετε την επιλογή Clock 
Display (Εμφάνιση ρολογιού).

4 Πατήστε SELECT.

5 Πατήστε UP ή DOWN για να 
επιλέξετε ON (Ενεργοποίηση) ή OFF 
(Απενεργοποίηση).

6 Πατήστε SELECT για αποθήκευση της 
ρύθμισης και έξοδο.

Προβολή κατάστασης μνήμης
Μπορείτε να ελέγχετε την κατειλημμένη 
μνήμη και τη χωρητικότητα που 
υπολείπεται.

1 Πατήστε CLOCK.

2 Πατήστε SETUP.

3 Πατήστε επανειλημμένα DOWN για 
να επισημάνετε την επιλογή Memory 
Status (Κατάσταση μνήμης).

 Εμφανίζεται αντίστοιχα η 
κατάσταση κατειλημμένης μνήμης 
από φωτογραφίες και φωνητικές 
υπενθυμίσεις

4 Πατήστε UP για είσοδο σε άλλες 
ρυθμίσεις.

5 Πατήστε BACK για έξοδο από τη 
ρύθμιση.

➜

Χρήσιμες συμβουλές:
Κατά τη ρύθμιση της συσκευής, εάν 
δεν πατηθεί κανένα κουμπί για 10 
δευτερόλεπτα, η συσκευή επιστρέφει 
αυτόματα στη λειτουργία SETUP 
(Ρύθμιση).

Εμφάνιση ρολογιού
1 Πατήστε CLOCK.

Για ενεργοποίηση ή 
απενεργοποίηση της 
αφύπνισης

1 Πατήστε επανειλημμένα ALARM.
 Η ένδειξη  εμφανίζεται όταν έχει 
ενεργοποιηθεί η αφύπνιση.
 Η ένδειξη  εξαφανίζεται όταν έχει 
απενεργοποιηθεί η αφύπνιση.

Επανάληψη αφύπνισης
Μπορείτε να επιλέξετε να 
επαναλαμβάνεται η αφύπνιση κάθε 9 
λεπτά.
Κατά τη διάρκεια της αφύπνισης πατήστε 
REPEAT ALARM / BRIGHTNESS 
CONTROL.
Αναβοσβήνει η ένδειξη .

Χρήσιμες συμβουλές:
Εάν κατά τη διάρκεια της αφύπνισης δεν 
πατήσετε κανένα κουμπί, η αφύπνιση θα 
διαρκέσει 30 λεπτά.

Σημείωση:
Για οδηγίες σχετικά με τη ρύθμιση του 
ρολογιού και της αφύπνισης, ανατρέξτε 
στο κεφάλαιο Ρύθμιση - Ρολόι και 
Ρύθμιση - Αφύπνιση.

–

➜

➜

➜

–

–



Δέκτης

Συντονισμός σε ραδιοφωνικό 
σταθμό

1 Πατήστε TUNER για να ενεργοποιήσετε 
το ραδιόφωνο (μόνο FM).

2 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το ,  
για 2 περίπου δευτερόλεπτα και, έπειτα, 
αφήστε το.

 Το ραδιόφωνο συντονίζεται αυτόματα 
σε έναν σταθμό με επαρκές σήμα 
λήψης.

3 Εάν χρειάζεται, επαναλάβετε το βήμα 2 
μέχρι να βρείτε τον επιθυμητό σταθμό.
Για να συντονιστείτε σε ένα σταθμό με 
ασθενές σήμα λήψης, πατήστε σύντομα 
και επανειλημμένα το ,   μέχρι να 
εντοπίσετε την καλύτερη δυνατή λήψη.

Μη αυτόματος 
προγραμματισμός 
ραδιοφωνικών σταθμών
Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 15 
ραδιοφωνικούς σταθμούς FM στη μνήμη 
με μη αυτόματο τρόπο.

1 Πατήστε MANUAL TUNE.

2 Συντονιστείτε στο σταθμό που θέλετε 
(Δείτε “Συντονισμός σε ραδιοφωνικό 
σταθμό”).

3 Πατήστε PRESET+ ή PRESET- μία ή 
περισσότερες φορές για να αντιστοιχίσετε 
έναν αριθμό από το 1 έως το 15.

➜

•

4 Πατήστε SAVE για επιβεβαίωση.

5 Επαναλάβετε τα βήματα 2-4 για να 
αποθηκεύσετε άλλους σταθμούς.

Σημείωση:
Μπορείτε να διαγράψετε έναν 
προεπιλεγμένο σταθμό αποθηκεύοντας 
μια άλλη συχνότητα στη θέση του.

Για ακρόαση μιας 
προεπιλογής ή ενός 
προεπιλεγμένου σταθμού
Πατήστε PRESET+ ή PRESET- μία ή 
περισσότερες φορές μέχρι να εμφανιστεί 
ο προεπιλεγμένος σταθμός.

Για παύση του ραδιοφώνου
Πατήστε TUNER.

 Εμφανίζεται η ένδειξη OFF 
(Απενεργοποίηση).

Χρήσιμες συμβουλές: 
Για βελτίωση της λήψης FM:
Προεκτείνετε και ρυθμίστε την κεραία 
βόστρυχο για βέλτιστη λήψη.

–

•

•
➜

–



Φωτογραφίες Φωνητική υπενθύμιση

Χειροκίνητη περιήγηση
Για περιήγηση σε όλες τις φωτογραφίες 
των άλμπουμ
Πατήστε το κουμπί που βρίσκεται κάτω 
από το άλμπουμ ενός συγκεκριμένου 
προσώπου.

Slideshow
Η συσκευή μπορεί να προβάλει 
αυτόματα όλες τις φωτογραφίες σε 
προκαθορισμένη συχνότητα.

1 Ενεργοποιήστε το slideshow.

2 Ρυθμίστε το επιθυμητό ενδιάμεσο χρονικό 
διάστημα προβολής φωτογραφιών.

Για τη ρύθμιση slideshow, ανατρέξτε στο 
κεφάλαιο Ρύθμιση - Slideshow.

Εγγραφή μηνυμάτων
1 Πατήστε PHOTO ή REC.

 Προβάλλονται οι φωτογραφίες.
2 Πατήστε το κουμπί SELECT κάτω 

από μία από τις πέντε κορνίζες για 
να επιλέξετε ή να αποεπιλέξετε τους 
χρήστες στους οποίους θέλετε να 
αφήσετε μήνυμα.

 

3 Πατήστε REC ξανά.
 Ξεκινά η εγγραφή.

4 Μιλήστε κοντά στο μικρόφωνο MIC.

5 Πατήστε REC για λήξη της εγγραφής.  

•

➜

➜

Χρήσιμες συμβουλές:
1 Κάθε μήνυμα μπορεί να διαρκέσει έως 

20 δευτερόλεπτα.

2 Αφού ολοκληρώσετε την εγγραφή, 
η συσκευή μεταβαίνει αυτόματα σε 
λειτουργία PHOTO.

3 Η ένδειξη  εμφανίζεται πάνω στη 
φωτογραφία και υποδεικνύει τον αριθμό 
μηνυμάτων που υπάρχουν για αυτό το 
χρήστη.

Αναπαραγωγή και διαγραφή 
μηνυμάτων

Για να ακούσετε ένα μήνυμα
1 Πατήστε το κουμπί που βρίσκεται κάτω 

από τη φωτογραφία με το .
 Η αναπαραγωγή ξεκινά αυτόματα από 
το πρώτο μήνυμα.

Για να ακούσετε ένα μήνυμα ξανά
1 Πατήστε UP ή DOWN για να μετακινήσετε 

το δρομέα στο επιθυμητό μήνυμα.

2 Πατήστε REPLAY.

Για διαγραφή μηνύματος
1 Πατήστε UP ή DOWN για να μετακινήσετε 

το δρομέα στο επιθυμητό μήνυμα.

2 Πατήστε DELETE.

3 Πατήστε OK για επιβεβαίωση.

4 Πατήστε BACK για επιστροφή.

➜



Ρύθμιση φωτεινότητας

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα 
της οθόνης LCD με μη αυτόματο τρόπο 
ή να αφήσετε τη συσκευή να ρυθμίσει 
αυτόματα τη φωτεινότητα.

Μη αυτόματη ρύθμιση
Πατήστε REPEAT ALARM / 
BRIGHTNESS CONTROL μία η 
περισσότερες φορές για εναλλαγή μεταξύ 
3 διαφορετικών επιπέδων φωτεινότητας 
της οθόνης.

Αυτόματη ρύθμιση
Για να μετριάσετε το φωτισμό που 
εκπέμπεται από τη μονάδα τη νύχτα, 
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη 
λειτουργία αυτόματης μείωσης 
φωτεινότητας έτσι ώστε η φωτεινότητα 
να ρυθμίζεται αυτόματα στο χαμηλότερο 
επίπεδο.  (Δείτε Ρύθμιση αυτόματης 
φωτεινότητας στο κεφάλαιο ΡΥΘΜΙΣΗ)
Όταν ρυθμιστεί η αυτόματη μείωση 
φωτεινότητας, η φωτεινότητα της οθόνης 
LCD κατά τη διάρκεια του χρονικού 
διαστήματος αυτόματης μείωσης 
φωτεινότητας ρυθμίζεται στο χαμηλότερο 
επίπεδο. Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί 
για να αυξήσετε τη φωτεινότητα . Η 
ενίσχυση της φωτεινότητας θα διαρκέσει 
10 δευτερόλεπτα
Όταν ο χρονοδιακόπτης αυτόματης 
φωτεινότητας φτάσει στην ώρα λήξης, 
η φωτεινότητα της οθόνης LCD θα 
επιστρέψει αυτόματα στο επίπεδο 
φωτεινότητας στο οποίο βρισκόταν 
πριν τη ρύθμιση του χρονοδιακόπτη 
αυτόματης φωτεινότητας. 
 

•

•

•

Μπορείτε να φορτώσετε φωτογραφίες και 
να αντικαταστήσετε χαμένες φωτογραφίες 
από τα άλμπουμ πραγματοποιώντας 
σύνδεση σε υπολογιστή. 
Επιπλέον, μπορείτε να 
πραγματοποιήσετε συγχρονισμό της 
ώρας και της ρύθμισης αυτόματης 
μείωσης φωτεινότητας μεταξύ της 
συσκευής και του υπολογιστή.
Για λεπτομέρειες, ανατρέξετε στις 
παρεχόμενες Οδηγίες γρήγορης έναρξης.

Χρονοδιακόπτης αυτόματης 
διακοπής λειτουργίας
Το ραδιορολόι διαθέτει έναν 
ενσωματωμένο χρονοδιακόπτη 
αυτόματης διακοπής λειτουργίας που 
απενεργοποιεί αυτόματα το ραδιόφωνο 
μετά από μια καθορισμένη χρονική 
περίοδο.

1 Πατήστε SLEEP σε λειτουργία ρολογιού.

2 Πατήστε επανειλημμένα CHANGE για 
εναλλαγή του χρονοδιακόπτη μεταξύ των 
επιλογών: 15 min- (15 λ.) >30 min- (30 
λ.) >60 min- (60 λ.) >90 min- (90 λ.) >120 
min- (120 λ.) >OFF (Απενεργοποίηση).
Για απενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη 
αυτόματης διακοπής λειτουργίας,
Ρυθμίστε το χρονοδιακόπτη σε OFF 
(Απενεργοποίηση).

•



ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Μην εκθέτετε τη συσκευή ή τις μπαταρίες 
σε υγρασία, βροχή, άμμο ή υπερβολική 
θερμότητα, η οποία προκαλείται από 
εξοπλισμό θέρμανσης ή από την άμεση 
ηλιακή ακτινοβολία.
Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε 
υγρά.
Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού 
με αντικείμενα όπως εφημερίδες, 
τραπεζομάντιλα, κουρτίνες, κ.λπ.
Πάνω στη συσκευή δεν πρέπει να 
τοποθετούνται αντικείμενα που περιέχουν 
υγρά, π.χ. βάζα.
Πάνω στη συσκευή δεν πρέπει να 
τοποθετούνται πηγές γυμνής φλόγας, 
όπως αναμμένα κεριά.
Τα μηχανικά μέρη της συσκευής 
περιέχουν αυτολιπαινόμενα έδρανα και 

•

•

•

•

•

•

δεν πρέπει να προσθέτετε λάδι ή γράσο.
Για να καθαρίσετε τη συσκευή, 
χρησιμοποιήστε ένα στεγνό πανί. Μην 
χρησιμοποιείτε καθαριστικά μέσα που 
περιέχουν οινόπνευμα, αμμωνία, βενζίνη 
ή λειαντικά μέσα, καθώς ενδέχεται να 
προκαλέσουν φθορά στο περίβλημα.
Η υπερβολική ηχητική πίεση από 
ακουστικά μπορεί να προκαλέσει 
απώλεια ακοής.
Η μπαταρία δεν πρέπει να εκτίθεται σε 
υπερβολική θερμότητα όπως ήλιο, φωτιά 
και παρόμοια.

•

•

•



Προδιαγραφές

ΔΕΚΤΗΣ 
Εύρος συντονισμού  ..............................................................................  FM 87.5-108 MHz
Λόγος σήματος προς θόρυβο  .................................................................................   55 dB
 
ΚΥΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ
Εύρος τιμών τροφοδοσίας ρεύματος  ..........................................................  100-240 V AC
Κατανάλωση ισχύος ...................................................................................................  <6 W
Βάρος......................................................................................................................... 320 g
Διαστάσεις (π × β × υ) ........................................................................  244 x 70 x 51.5 mm 
Διαστάσεις συσκευασίας (π × β × υ) ....................................................  256 x 143 x 91 mm
Μεικτό βάρος ............................................................................................................. 730 g

ΗΧΕΙΑ
Σύνθετη αντίσταση εξόδου .......................................................................................  8 Ohm 

Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση



Αντιμετώπιση προβλημάτων

Δεν ακούγεται ήχος.
Δεν έχει ρυθμιστεί ένταση ήχου.
Ρυθμίστε την ένταση με το VOL.

Περιστασιακός ήχος τριξίματος κατά τη 
μετάδοση FM.

Ασθενές σήμα.
Προεκτείνετε πλήρως την κεραία 
βόστρυχο.

Η αφύπνιση δεν λειτουργεί.
Δεν έχει οριστεί ώρα αφύπνισης.
Δείτε την ενότητα σχετικά με τη Ρύθμιση 
και ενεργοποίηση αφύπνισης.
Δεν έχει ενεργοποιηθεί η αφύπνιση.
Δείτε την ενότητα σχετικά με τη Ρύθμιση 
και ενεργοποίηση αφύπνισης.

–
•

–
•

–
•

–
•

Διακόπηκε η διαδικασία συγχρονισμού 
και η συσκευή δεν λειτουργεί.

Επήλθε βλάβη στο λογισμικό της 
συσκευής.
Συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή 
και πραγματοποιήστε ξανά συγχρονισμό 
χρησιμοποιώντας το AJL305 Photo 
Manager.

Η φωτεινότητα της οθόνης μειώνεται 
συνεχώς.

Η συσκευή έχει ρυθμιστεί σε αυτόματη 
μείωση φωτεινότητας.
Για να αυξήσετε τη φωτεινότητα 
της οθόνης, απενεργοποιήστε το 
χρονοδιακόπτη αυτόματης μείωσης 
φωτεινότητας.

–

•

–

•

Εάν δεν μπορείτε να λύσετε το πρόβλημα ακολουθώντας αυτές τις συμβουλές, 
συμβουλευθείτε το σημείο πώλησης ή το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών. Εάν 
προκύψει σφάλμα, ελέγξτε πρώτα τα σημεία που αναφέρονται, πριν πάτε τη συσκευή 
για επισκευή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:  Σε καμία περίπτωση μην προσπαθήσετε να επιδιορθώσετε 
μόνοι σας τη συσκευή, καθώς κάτι τέτοιο θα ακυρώσει την 
εγγύηση.



Предосторожности и общий уход

Установите устройство на прочной, 
ровной поверхности, таким образом, 
чтобы оно не качалось.
Если шнур питания или штепсель 
прибора используются для отключения 
устройства, доступ к разъединителю 
должен оставаться свободным.
Предохраняйте устройство, батареи, 
CD или кассеты от попадания влаги, 
дождя, песка или чрезвычайно 
высокой температуры, вызванной 
отопительным оборудованием или 
прямым солнечным светом.
Не закрывайте устройство. Во 
избежание скопления теплоты между 
вентиляционными отверстиями и 
окружающей поверхностью следует 
оставить щель не менее 6 дюймов.
Механические части устройства 
состоят из самосмазывающихся 
подшипников, смазывать их не 
следует.

•

•

•

•

•

Для чистки устройства следует 
пользоваться мягкой, слегка 
увлажненной замшей. Не пользуйтесь 
никакими средствами для чистки, 
содержащими алкоголь, аммиак, 
бензол или абразивные вещества, 
т.к. они могут повредить корпус 
устройства.
Не подвергайте устройство 
воздействию воды.
Нельзя создавать помехи вентиляции, 
закрывая предметами вентиляционные 
отверстия, например, газетой, 
скатертью, шторами, и т.д.
Нельзя ставить на прибор предметы, 
наполненные водой, например, вазу.
Нельзя располагать около прибора 
источники открытого пламени, 
например, зажженные свечи.

•

•

•

•

•


