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Netherlands Knoppen / Voeding

Congratulations on your purchase 
and Gefeliciteerd met uw aankoop en 
welkom bij Philips! 

Wilt u volledig profi teren van de 
ondersteuning die Philips u kan bieden? 
Registreer dan uw product op:
www.philips.com/welcome

Knoppen (zie 1)

1 Alarm
 Hiermee activeert of deactiveert u het 
alarm

2 REPEAT ALARM/BRIGHTNESS 
CONTROL
 Hiermee herhaalt u het alarm met een 
interval van 9 minuten

 Hiermee past u de helderheid van het 
LCD-scherm aan

3 CLOCK
 Hiermee schakelt u naar de klokmodus

4 TUNER
 Hiermee schakelt u naar de tunermodus

5 PHOTO
 Hiermee schakelt u naar de fotomodus

6 Mini-USB-poort
 Hiermee maakt u verbinding met een 
USB-poort op een computer

7 REC
 Hiermee schakelt u naar de opnamefunctie 
voor spraakmemo's

8 MIC
 Hiermee kunt u spraakmemo's opnemen

9 VOL
 Hiermee past u het volume aan

0 DC IN
 Dit is de aansluiting voor de DC-adapter 
van 9 V

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

! Draadantenne
 Dit is de FM-antenne waarmee u de 
ontvangst verbetert

@ RESET
 Druk op deze knop als het apparaat niet 
reageert wanneer u op een knop drukt

Voeding
1 Sluit de meegeleverde stroomadapter aan op 

de aansluiting DC IN 9V van het apparaat en 
op het stopcontact.

2 Koppel de stroomadapter los als u het 
apparaat volledig wilt uitschakelen.

Handige tips:
Gebruik alleen de meegeleverde adapter om 
schade aan het apparaat te voorkomen!
Het typeplaatje bevindt zich aan de 
achterkant van het apparaat.

–

–

–

–



Met het oog op het milieu...
Wij hebben alle overbodig 
verpakkingsmateriaal weggelaten en ervoor 
gezorgd dat de verpakking gemakkelijk in 
drie materialen te scheiden is: karton (doos), 
polystyreenschuim (buffer) en plastic (zakken, 
beschermfolie).
Uw apparaat bestaat uit materialen die door 
een gespecialiseerd bedrijf gerecycleerd 
kunnen worden. Informeer waar u 
verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude 
apparatuur kunt inleveren.

Wegwerpen van uw afgedankt apparaat
Uw apparaat werd ontworpen met en 
vervaardigd uit onderdelen 
en materialen van superieure 
kwaliteit, die gerecycleerd 
en opnieuw gebruikt kunnen 
worden.
Wanneer het symbool van een 
doorstreepte vuilnisemmer op wielen op 
een product is bevestigd, betekent dit dat 
het product conform is de Europese Richtlijn 
2002/96/EC
Gelieve u te informeren in verband met 
het plaatselijke inzamelingsysteem voor 
elektrische en elektronische apparaten.
Gelieve u te houden aan de plaatselijke 
reglementering en apparaten niet met 
het gewone huisvuil mee te geven. Door 
afgedankte apparaten op een correcte 
manier weg te werpen helpt u mogelijke 
negatieve gevolgen voor het milieu en de 
gezondheid te voorkomen.

Meegeleverde accessoires
 1 gecertifi ceerde stroomadapter (model: 
DSA-9W-09 FUK 090100, invoer: 100-240 
V ~50/60 Hz, 0,3 A, uitvoer: +9 V, 1 A)

Het apparaat opnieuw instellen
U kunt de fabrieksinstellingen herstellen 
als het apparaat niet reageert of als u alle 
instellingen wilt herstellen.

Opnieuw instellen

  Houd RESET ingedrukt met een balpen of 
een andere dunne pin..

Alles opnieuw instellen

  Houd PHOTO en TUNER tegelijkertijd 
ingedrukt en houd RESET ingedrukt met 
een balpen of een andere dunne pin.

Wanneer u alles opnieuw instelt, worden 
niet alleen de instellingen hersteld, maar 
worden ook alle voorkeurstations, foto's en 
spraakmemo's verwijderd.
Gebruik de functie om alles opnieuw in 
te stellen om alles op eenvoudige wijze te 
verwijderen.

–

–

–

Algemene informatie



Instellen - Klok

In de klokmodus kunt u de tijd, de 
alarmtijd, de automatische dimmer en de 
diapresentatie instellen. In deze modus kunt 
u het apparaat ook automatisch naar FM-
stations laten zoeken en de geheugenstatus 
in het instellingenmenu weergeven.

Klok instellen
Tijd instellen

1 Druk op CLOCK.

2 Druk op SETUP om het instellingenmenu 
te openen.

3 Druk op SELECT.
 Hiermee opent u de modus om de klok in 
te stellen.

4 Druk op SELECT.
 Hiermee opent u de modus om de tijd in 
te stellen.

5 Druk herhaaldelijk op HOUR+ of UP, 
DOWN, of houd deze knoppen ingedrukt 
totdat het gewenste uur wordt weergegeven.

6 Druk herhaaldelijk op MIN+ of UP, 
DOWN, of houd deze knoppen ingedrukt 
totdat de gewenste minuten worden 
weergegeven.

7 Druk op BACK om de instelmodus af te 
sluiten.

 U keert terug naar de modus om de klok 
in te stellen.

Handige tips
U kunt de tijdinstelling snel openen door 
CLOCK op het apparaat ingedrukt te 
houden.

➜

➜

➜

–



Datum instellen
1 Druk op DOWN om Set Date (Datum 

instellen) te markeren.
 De modus voor het instellen van de 
datum wordt geopend.

2 Druk op SELECT.

3 Druk herhaaldelijk op DAY+ of DOWN, 
of houd deze knoppen ingedrukt totdat de 
gewenste dag wordt weergegeven.

4 Druk herhaaldelijk op MONTH+ of 
DOWN, of houd deze knoppen ingedrukt 
totdat de gewenste maand wordt 
weergegeven.

5 Druk herhaaldelijk op YEAR+ of DOWN, 
of houd deze knoppen ingedrukt totdat het 
gewenste jaar wordt weergegeven.

6 Druk op BACK om de instelmodus af te 
sluiten.

12/24-uursindeling instellen
1 Druk op DOWN om de 12/24-uursindeling 

te markeren.

2 Druk op SELECT.

3 Druk op UP or DOWN om 12H (12u) of 
24H (24u) te selecteren.

4 Druk op SELECT om de instellingen op te 
slaan en de modus af te sluiten.

➜

Alarm instellen
U kunt de alarmtijd instellen en het 
alarmgeluid selecteren (u kunt kiezen uit 
Tuner en Buzzer [Zoemer]).

1 Druk op CLOCK.

2 Druk op SETUP.
 Set Alarm (Alarm instellen) wordt 
gemarkeerd.  

3 Druk op SELECT.
 De modus voor het instellen van het 
alarm wordt geopend.

4 Druk op DOWN om Alarm Time 
(Alarmtijd) te markeren.

5 Druk op SELECT.
 De modus voor het instellen van het 
alarm wordt geopend.

6 Druk herhaaldelijk op HOUR+ of UP, 
DOWN, of houd deze knoppen ingedrukt 
totdat het gewenste uur wordt weergegeven.

7 Druk herhaaldelijk op MIN+, of UP, 
DOWN, of houd deze knoppen ingedrukt 
totdat de gewenste minuten worden 
weergegeven.

8 Druk op BACK om de instelmodus van de 
alarmtijd af te sluiten.

9 Druk op DOWN om Wake to... (Wekken 
met...) te markeren.

10 Druk op SELECT.
 Tuner en Buzzer (Zoemer) worden op 
het tweede scherm weergegeven.

➜

➜

➜

➜

Instellen - Alarm Instellen - Tuner



Diapresentatie instellen Instellen - Automatische helderheid

11 Druk herhaaldelijk op UP of DOWN, 
of houd deze knoppen ingedrukt om het 
gewenste alarmgeluid te selecteren.

12 Druk op SELECT om de instellingen op te 
slaan en de modus af te sluiten.

Handige tips
U kunt de alarminstelling snel openen 
door ALARM op het apparaat ingedrukt te 
houden.
 
Radiotuner instellen

1 Druk op CLOCK.

2 Druk op SETUP.

3 Druk herhaaldelijk op DOWN om Radio 
Tuner (Radiotuner) te markeren.

4 Druk op SELECT.
 Het apparaat zoekt automatisch naar FM-
stations en slaat maximaal 15 stations op.

5 Druk op BACK om het zoeken te stoppen.

–

➜

Diapresentatie instellen
U kunt diapresentaties in- en uitschakelen 
en de frequentie van een diapresentatie 
instellen.

1 Druk herhaaldelijk op UP of DOWN om 
Slideshow (Diapresentatie) te markeren. 

2 Druk op SELECT.
 De modus voor het instellen van 
diapresentaties wordt geopend.
On/Off (Aan/uit) wordt gemarkeerd.

3 Druk op SELECT.
 Op het tweede scherm worden On (Aan) 
en Off (Uit) weergegeven.

4 Druk herhaaldelijk op UP of DOWN om 
een diapresentatie in of uit te schakelen.

5 Druk op BACK om terug te keren.
6 Druk op DOWN om Frequency 

(Frequentie) te markeren. 

7 Druk op SELECT.
8 Druk op UP of DOWN om te schakelen 

tussen de volgende intervallen:
5 sec->30 sec->1 min->10 min->30 min.

9 Druk op BACK om de instelmodus af te 
sluiten.

Automatische helderheid 
instellen
U kunt het apparaat zo instellen dat deze op 
de begintijd automatisch dimt en op de
eindtijd automatisch oplicht.
 

➜

➜

➜



Klokweergave instellen/Geheugenstatus weergeven Klok/Alarm

eindtijd automatisch oplicht.
1 Druk op CLOCK.

2 Druk op SETUP.

3 Druk herhaaldelijk op DOWN om Auto 
Brightness (Automatische helderheid) te 
markeren.

4 Druk op SELECT.

5 Druk op SELECT.

6 Druk herhaaldelijk op UP of DOWN om 
de functie Auto Brightness (Automatische 
helderheid) in of uit te schakelen.

7 Druk op BACK om terug te keren.

8 Druk herhaaldelijk op DOWN om Timer 
Settings (Timerinstellingen) te markeren.

9 Druk op SELECT.

10 Druk op HOUR+ (onder het tweede 
scherm) of DOWN, of houd een van deze 
knoppen ingedrukt om de gewenste begintijd 
te selecteren.

11 Press or hold HOUR+ below the second 
display or DOWN to select the desired end 
time.

12 Druk op BACK om de instelmodus af te 
sluiten.

Handige tips
U kunt de timer zo instellen dat deze 's 
nachts begint en 's morgens stopt, zodat 
de AJL305 's nachts automatisch dimt en 's 
morgens oplicht.

–

Klokweergave instellen
U kunt de weergave van de klok in de 
fotomodus in- en uitschakelen.

1 Druk op CLOCK.

2 Druk op SETUP.

3 Druk herhaaldelijk op UP of DOWN om 
Clock Display (Klokweergave) te markeren.

4 Druk op SELECT.

5 Druk op UP of DOWN om ON of OFF 
te selecteren.

6 Druk op SELECT om de instellingen op te 
slaan en de modus af te sluiten.

Geheugenstatus weergeven
U kunt controleren hoeveel geheugen in 
gebruik is en hoeveel capaciteit er nog over is.

1 Druk op CLOCK.

2 Druk op SETUP.

3 Druk herhaaldelijk op DOWN om 
Memory Status (Geheugenstatus) te 
markeren.

 De geheugenstatus van respectievelijk 
foto's en spraakmemo's wordt 
weergegeven.

4 Druk op UP om andere instellingen in te 
voeren.

5 Druk op BACK om de instelmodus af te 
sluiten.

Handige tips
Als u tijdens het instellen van het apparaat 
niet binnen 10 seconden op een knop drukt, 
keert u automatisch terug naar de modus 
SETUP (Instellen).

➜

–



Tuner

Afstemmen op een 
radiostation

1 Druk op TUNER om de radio in te 
schakelen (alleen FM).

2 Houd ,  ongeveer 2 seconden ingedrukt.
 De radio stemt automatisch af op een 
station met voldoende ontvangst.

3 Herhaal indien nodig stap 2 tot u het 
gewenste radiostation vindt.
Om af te stemmen op een zwak station 
drukt u herhaaldelijk kort op ,   tot de 
ontvangst optimaal is.

Radiostations handmatig 
programmeren
U kunt handmatig maximaal 15 FM-
radiostations in het geheugen opslaan.

1 Druk op MANUAL TUNE.

2 Stem af op het gewenste radiostation (zie 
"Afstemmen op een radiostation").

3 Druk een of meerdere keren op PRESET+ 
of PRESET- om een nummer toe te wijzen 
tussen 1 en 15.

4 Druk op SAVE om te bevestigen.

5 Herhaal de stappen 2 tot en met 4 om 
nog meer stations op te slaan.

Opmerking:
U kunt een voorkeurstation verwijderen 
door een andere frequentie onder het 
desbetreffende nummer op te slaan.

➜

•

–

Luisteren naar een 
voorkeurstation
Druk een of meerdere keren op PRESET+ of 
PRESET- totdat het gewenste voorkeurstation 
wordt weergegeven.

Radio onderbreken
Druk op TUNER.

 OFF (Uit) wordt weergegeven.
 

Handige tips: 
FM-ontvangst verbeteren:
Rol de draadantenne helemaal uit en richt 
deze voor optimale ontvangst.

•

•
➜

–



Foto Spraakmemo

Handmatig bladeren
Bladeren door alle foto's in albums
Druk op de knop onder het album van een 
persoon.

Diapresentatie
Op het apparaat kunnen alle foto's 
automatisch op een ingestelde frequentie 
worden weergegeven.

1 Schakel de diapresentatie in.

2 Stel de gewenste intervaltijd tussen de dia's in.

Raadpleeg voor het instellen van 
diapresentaties het hoofdstuk Instellen - 
Diapresentatie.

Berichten opnemen
1 Druk op PHOTO of REC.

 De foto's worden weergegeven.
2 Druk op de knop SELECT onder een of 

meer van de vijf foto's om gebruikers te 
(de)selecteren voor wie u een bericht wilt 
achterlaten.

 

3 Druk nogmaals op REC.
 De opname begint.

4 Spreek dichtbij de MIC.

5 Druk op REC om de opname te stoppen. 

•

➜

➜

Handige tips:
1 Elk bericht mag maximaal 20 seconden 

duren.

2 Na het opnemen wordt automatisch de 
modus PHOTO (Foto) ingeschakeld.

3  wordt weergegeven in de foto en 
geeft het aantal berichten aan dat voor de 
gebruiker is achtergelaten.

Berichten afspelen en 
verwijderen

Een bericht beluisteren

1 Druk op de knop onder de foto met .
 Het afspelen begint automatisch bij het 
eerste bericht.

Een bericht opnieuw beluisteren
1 Druk op UP of DOWN om de cursor op 

het gewenste bericht te plaatsen.

2 Druk op REPLAY.

Een bericht verwijderen
1 Druk op UP of DOWN om de cursor op 

het gewenste bericht te plaatsen.

2 Druk op DELETE.

3 Druk op OK om te bevestigen.

4 Druk op BACK om terug te keren.

➜



Helderheid aanpassen Aansluiten op PC/sleeptimer

U kunt de helderheid van het LCD-scherm 
handmatig en automatisch aanpassen.

Handmatig aanpassen
Druk een of meerdere keren op REPEAT 
ALARM / BRIGHTNESS CONTROL om 
door 3 helderheidsniveaus te bladeren.

Automatisch aanpassen
Om te voorkomen dat het apparaat 's 
nachts veel licht geeft, kan de automatische 
dimfunctie worden gebruikt om automatisch 
het laagste helderheidsniveau in te stellen. 
(Zie Automatische helderheid instellen 
in het hoofdstuk INSTELLEN)
Als het automatisch dimmen is ingesteld, 
wordt de helderheid van het LCD-scherm 
automatisch aangepast naar het laagste 
helderheidsniveau. Druk op een willekeurige 
knop om de helderheid gedurende 10 
seconden te verhogen.
Wanneer de timer voor automatische 
helderheid de eindtijd nadert, schakelt de 
helderheid van het LCD-scherm automatisch 
over op het helderheidsniveau van vóór de 
tijd waarop de timer is ingesteld.
 

•

•

•

U kunt foto's laden en verloren foto's in 
albums terugzetten door het apparaat aan te 
sluiten op de PC. 
Daarnaast kunt u de tijdinstelling en de 
automatische diminstelling van het apparaat 
synchroniseren met de instellingen op uw 
PC.
Raadpleeg voor meer details de 
meegeleverde snelstartgids.

Sleeptimer
De klokradio beschikt over een ingebouwde 
sleeptimer waarmee de radio na een 
ingestelde periode automatisch kan worden 
uitgeschakeld.

1 Druk op SLEEP in de klokmodus.

2 Druk herhaaldelijk op CHANGE om te 
schakelen tussen: 15 min->30 min->60 
min->90 min->120 min->OFF (Uit).
Als u de sleeptimer wilt uitschakelen,
Stelt u de timer in op OFF (Uit).•



Veiligheid & Onderhoud

Zet het apparaat op een harde, vlakke 
ondergrond zodat het niet om kan vallen.
Als u het netsnoer of de aansluiting op het 
apparaat gebruikt om het apparaat uit te 
schakelen, dient u ervoor te zorgen dat deze 
goed toegankelijk zijn.
Bescherm het apparaat, de batterijen, de 
cd’s en cassettes tegen vocht, regen, zand 
of extreem hoge temperaturen zoals bij 
verwarmingsapparatuur of in felle zon.
Apparaat mag niet worden blootgesteld aan 
spatwater.
Leg niets op het apparaat. Er moet voldoende 
ventilatieruimte (minimaal 15 cm) zijn bij de 
ventilatieopeningen om te voorkomen dat 
het apparaat te warm wordt.
De ventilatie mag niet worden gehinderd 
door het afsluiten van de ventilatieopeningen 
met voorwerpen, zoals kranten, tafelkleden, 
gordijnen enz.

•

•

•

•

•

•

Er mogen geen voorwerpen met een open 
vlam, zoals aangestoken kaarsen op het 
apparaat worden geplaatst.
Geen voorwerpen met vloeistoffen, zoals 
vazen, mogen op het apparaat worden 
geplaatst.
De mechanische delen van het apparaat zijn 
voorzien van zelfsmerende lagers en mogen 
dus niet gesmeerd of geolied worden.
U kunt het apparaat schoonmaken met een 
licht bevochtigde zeemlap. Gebruik geen 
schoonmaakmiddelen die alcohol, spiritus, 
ammonia of schuurmiddel bevatten want die 
kunnen het apparaat beschadigen.

•

•

•

•



Specifi caties

TUNER 
Frequentiebereik  ................................................................................................................ FM 87.5-108 MHz
Signaal-ruisverhouding  ............................................................................................................................  55 dB
 

HET APPARAAT
Voeding  .......................................................................................................................................  100-240 V AC
Stroomverbruik ........................................................................................................................................  < 6 W
Gewicht .........................................................................................................................................................320 g
Afmetingen (b × d × h) .................................................................................................. 244 x 70 x 51.5 mm 
Afmeting van de verpakking (b × d × h) ..................................................................... 256 x 143 x 91 mm
Brutogewicht ...............................................................................................................................................730 g

LUIDSPREKERS
Impedantie .................................................................................................................................................8 Ohm

Specifi caties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.



Verhelpen van Storingen

Geen geluid.
Volume niet aangepast.
Pas VOL aan.

Af en toe een krakend geluid tijdens FM-
uitzendingen.

Zwak signaal.
Rol de draadantenne helemaal uit.

Het alarm functioneert niet.
Geen alarmtijd ingesteld.
Zie het gedeelte "Het alarm instellen en 
activeren".
Alarm is niet geactiveerd.
Zie het gedeelte "Het alarm instellen en 
activeren".

–
•

–
•

–
•

–
•

Synchronisatie is onderbroken en het 
apparaat werkt niet.

De software van het apparaat is beschadigd.
Sluit het apparaat aan op uw PC en 
synchroniseer het apparaat opnieuw met 
AJL305 Photo Manager.

De schermhelderheid wordt steeds donker.
Het apparaat is ingesteld op automatisch 
dimmen.
Schakel de timer voor automatisch dimmen 
uit om de normale helderheid van het 
scherm te behouden.

–
•

–

•

Als zich een probleem voordoet, controleer dan eerst de punten op de onderstaande 
lijst voor u het apparaat ter reparatie aanbiedt. Kunt u het probleem niet oplossen aan 
de hand van deze aanwijzingen, raadpleeg dan uw leverancier of serviceorganisatie

WAARSCHUWING:  Maak het apparaat niet open want dan loopt u het risico een 
elektrische schok te krijgen. Probeer in geen geval zelf het 
apparaat te repareren want dan vervalt de garantie.


