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Ploski Przyciski sterujące / Zasilanie

Gratulujemy zakupu i witamy wśród 
klientów fi rmy Philips! 

Aby w pełni skorzystać z oferowanej 
przez fi rmę Philips pomocy, zarejestruj 
swój produkt na stronie: 
www.philips.com/welcome

Przyciski sterujące (patrz 1)

1 Alarm
 włączenie lub wyłączenie budzika

2 REPEAT ALARM/BRIGHTNESS 
CONTROL
 powtórzenie budzenia co 9 minut
 regulacja jasności wyświetlacza LCD

3 CLOCK
 przełączenie w tryb zegara

4 TUNER
 przełączenie w tryb tunera

5 PHOTO
 przełączenie w tryb zdjęciowy

6 Mini USB port
 podłączanie do portu USB w komputerze 
PC

7 REC
 przełączenie w tryb nagrywania 
komunikatu głosowego

8 MIC
 nagrywanie komunikatów głosowych

9 VOL
 regulacja głośności

0 DC IN
 gniazdo do zasilacza sieciowego DC 9 V

! Antena przewodowa
 antena FM poprawiająca odbiór

@ RESET
 naciśnij ten przycisk, jeśli zestaw nie 
reaguje na przyciski
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Zasilanie
1 Podłącz dołączony do zestawu zasilacz 

sieciowy do gniazda DC IN 9 V zestawu 
oraz do gniazda zasilania.

2 Odłącz zasilacz sieciowy, jeśli chcesz 
całkowicie wyłączyć zestaw.

Przydatne wskazówki:
Aby uniknąć uszkodzenia zestawu, należy 
korzystać jedynie z zasilacza sieciowego 
dołączonego do zestawu!
Tabliczka znamionowa znajduje się z tyłu 
zestawu.

–

–



Informacje ekologiczne
Nie używamy żadnych zbędnych 
opakowań. Opakowanie można łatwo 
rozdzielić na trzy odrębne materiały: 
karton, styropian oraz plastik.
Urządzenie składa się z materiałów, które 
można poddać procesowi odzysku, o ile 
przeprowadzi to wyspecjalizowana fi rma. 
Należy postąpić zgodnie z miejscowymi 
przepisami dotyczących składowania 
opakowań, zużytych baterii
oraz przestarzałych urządzeń.

Utylizacja zużytych 
urządzeń
Niniejszy produkt został 
zaprojektowany i wykonany 
w oparciu o wysokiej jakości 
materiały i podzespoły, 
które poddane recyklingowi mogą być 
ponownie użyte. 
Jeśli produkt został opatrzony 
symbolem przekreślonego pojemnika 
na odpady, oznacza to, iż podlega on 
postanowieniom Dyrektywy Europejskiej 
2002/96/EC (WEEE). 
Należy zapoznać się z lokalnymi 
przepisami dotyczącymi wyrzucania 
odpadów elektrycznych i elektronicznych. 
Należy przestrzegać lokalnych przepisów 
i nie wyrzucać zużytych produktów 
elektronicznych wraz z normalnymi 
odpadami gospodarstwa domowego. 
Ścisłe przestrzeganie wytycznych w tym 
zakresie pomaga chronić środowisko 
naturalne oraz ludzkie zdrowie.

Dołączone akcesoria
 1x certyfi kowany zasilacz sieciowy 
(model: DSA-9W-09 FUK 090100; moc 
wejściowa: 100–240 V ~50/60 Hz 0,3 
A; moc wyjściowa: +9 V 1 A)

Przywracanie ustawień 
zestawu
Jeśli zestaw nie reaguje na naciskanie 
przycisków lub zachodzi potrzeba 
przywrócenia pierwotnych ustawień, 
użytkownik może przywrócić ustawienia 
fabryczne.

Resetowanie

  Naciśnij i przytrzymaj przycisk RESET 
końcówką długopisu lub innym 
przedmiotem o cienkiej końcówce.

Resetowanie wszystkich ustawień

  Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie 
przyciski PHOTO i TUNER, a 
następnie naciśnij i przytrzymaj 
przycisk RESET końcówką długopisu 
lub innym przedmiotem o cienkiej 
końcówce.

Poza przywróceniem ustawień 
fabrycznych, funkcja resetowania 
wszystkich ustawień spowoduje 
skasowanie wszystkich 
zaprogramowanych stacji radiowych, 
zdjęć i komunikatów głosowych.
Funkcja ta umożliwia resetowanie 
wszystkich ustawień w prosty sposób.

–

–

–

Informacje ogólne



Zegar — konfi guracja

W trybie zegara możliwe jest ustawianie 
czasu, czasu budzenia, automatycznego 
przyciemniania oraz pokazu slajdów. 
Można też włączyć automatyczne 
wyszukiwanie stacji FM oraz wyświetlić 
stan pamięci w menu konfi guracji.

Ustawianie zegara
Ustawianie godziny

1 Naciśnij przycisk CLOCK.

2 Naciśnij przycisk SETUP, aby otworzyć 
menu konfi guracji.

3 Naciśnij przycisk SELECT.
 Zestaw przejdzie w tryb konfi guracji 
zegara.

4 Naciśnij przycisk SELECT.
 Zestaw przejdzie w tryb ustawiania 
czasu.

5 Naciśnij kilkakrotnie przycisk HOUR+ 
lub UP, DOWN, lub przytrzymaj je aż 
do wyświetlenia żądanej godziny.

6 Naciśnij kilkakrotnie przycisk MIN+ lub 
UP, DOWN, lub przytrzymaj je aż do 
wyświetlenia żądanej wartości minut.

7 Naciśnij przycisk BACK, aby zakończyć 
ustawianie.

 Zestaw powróci do trybu konfi guracji 
zegara.

Przydatne wskazówki:
Ustawienie czasu można wprowadzić w 
prosty sposób, naciskając i przytrzymując 
przycisk CLOCK na zestawie.

➜

➜

➜
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Ustawianie daty
1 Naciśnij przycisk DOWN, aby 

podświetlić opcję Set Date (Ustawianie 
daty).

 Zestaw przejdzie w tryb ustawiania daty.

2 Naciśnij przycisk SELECT.

3 Naciśnij kilkakrotnie przycisk DAY+ 
lub DOWN, lub przytrzymaj je aż do 
wyświetlenia żądanej wartości dnia.

4 Naciśnij kilkakrotnie przycisk MONTH+ 
lub DOWN, lub przytrzymaj je aż do 
wyświetlenia żądanej wartości miesiąca.

5 Naciśnij kilkakrotnie przycisk YEAR+ 
lub DOWN, lub przytrzymaj je aż do 
wyświetlenia żądanego roku.

6 Naciśnij przycisk BACK, aby zakończyć 
ustawianie.

Ustawianie 12/24-godzinnego formatu 
czasu

1 Naciśnij przycisk DOWN, aby 
podświetlić opcję 12/24 Format (Format 
czasu 12/24).

2 Naciśnij przycisk SELECT.

3 Naciśnij przycisk UP lub DOWN, aby 
wybrać 12- lub 24-godzinny format 
czasu.

4 Naciśnij przycisk SELECT, aby zapisać 
ustawienie i zakończyć konfi gurację

➜



Ustawianie budzika
Użytkownik może nastawić budzenie i 
określić źródło dźwięku budzika: Tuner 
lub Buzzer (Brzęczyk).

1 Naciśnij przycisk CLOCK.

2 Naciśnij przycisk SETUP.
 Zostanie podświetlona opcja Set 
Alarm (Ustawianie budzika).  

3 Naciśnij przycisk SELECT.
 Zestaw przejdzie w tryb ustawiania 
budzika

4 Naciśnij przycisk DOWN, aby 
podświetlić opcję Alarm Time (Czas 
budzenia).

5 Naciśnij przycisk SELECT.
 Zestaw przejdzie w tryb ustawiania 
budzika

6 Naciśnij kilkakrotnie przycisk HOUR+ 
lub UP, DOWN, lub przytrzymaj je aż 
do wyświetlenia żądanej godziny

7 Naciśnij kilkakrotnie przycisk MIN+, lub 
UP, DOWN, lub przytrzymaj je aż do 
wyświetlenia żądanej wartości minut.

8 Naciśnij przycisk BACK, aby zakończyć 
ustawianie czasu budzenia.

9 Naciśnij przycisk DOWN, aby 
podświetlić opcję Wake to… (Dźwięk 
budzenia).

10 Naciśnij przycisk SELECT.
Na drugim wyświetlaczu pojawią się 
opcje Tuner i Buzzer (Brzęczyk).

➜

➜

➜
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11 Naciśnij kilkakrotnie przyciski UP lub 
DOWN, albo przytrzymaj je aż do 
wybrania żądanego dźwięku budzenia.

12 Naciśnij przycisk SELECT, aby zapisać 
ustawienie i zakończyć konfi gurację.

Przydatne wskazówki:
Ustawienie budzenia można wprowadzić 
w prosty sposób, naciskając i 
przytrzymując przycisk ALARM na 
zestawie.

 
Ustawianie tunera radiowego

1 Naciśnij przycisk CLOCK.

2 Naciśnij przycisk SETUP.

3 Naciśnij kilkakrotnie przycisk DOWN, 
aby podświetlić opcję Radio Tuner (Tuner 
radiowy).

4 Naciśnij przycisk SELECT.
 Spowoduje to automatyczne 
wyszukanie stacji FM. Możliwe jest 
zapisanie maksymalnie 15 stacji.

5 Naciśnij przycisk BACK, aby zatrzymać 
wyszukiwanie.

–

➜

Budzik — konfi guracja Tuner — konfi guracja



1 Naciśnij przycisk CLOCK.
2 Naciśnij przycisk SETUP.
3 Naciśnij kilkakrotnie przycisk DOWN, 

aby podświetlić opcję Auto Brightness 
(Automatyczne przyciemnianie).

4 Naciśnij przycisk SELECT.

5 Naciśnij przycisk SELECT.
6 Naciśnij kilkakrotnie przycisk UP lub 

DOWN, aby włączyć lub wyłączyć 
funkcję Auto Brightness (Automatyczne 
przyciemnianie).

7 Naciśnij przycisk BACK, aby wrócić do 
poprzedniego menu.

8 Naciśnij kilkakrotnie przycisk DOWN, 
aby podświetlić opcję Timer Settings 
(Ustawienia timera).

9 Naciśnij przycisk SELECT.
10 Naciśnij lub przytrzymaj przycisk 

HOUR+ pod wyświetlaczem sekund lub 
przycisk DOWN, aby wybrać żądany 
czas rozpoczęcia.

11 Naciśnij lub przytrzymaj przycisk 
HOUR+ pod wyświetlaczem sekund lub 
przycisk DOWN aby wybrać żądany 
czas zakończenia.

12 Naciśnij przycisk BACK, aby zakończyć 
ustawianie.

Przydatne wskazówki:
Można ustawić włączenie timera 
wieczorem i zakończenie rano, tak 
aby urządzenie AJL305 automatycznie 
przyciemniało wyświetlacz nocą i 
rozjaśniało rano.

–

Ustawienia pokazu slajdów Automatyczne przyciemnianie

Ustawienia pokazu slajdów
Istnieje możliwość włączenia bądź 
wyłączenia pokazu slajdów oraz 
ustawienia częstotliwości ich wyświetlania.

1 Naciśnij kilkakrotnie przycisk UP 
lub DOWN, aby podświetlić opcję 
Slideshow (Pokaz slajdów). 

2 Naciśnij przycisk SELECT.
 Zestaw przejdzie w tryb konfi guracji 
pokazu slajdów.
Zostanie podświetlona opcja On/Off.

3 Naciśnij przycisk SELECT.
 Na drugim wyświetlaczu pojawią opcje 
On (Wł.) i Off (Wył.).

4 Naciśnij kilkakrotnie przycisk UP lub DOWN, 
aby włączyć lub wyłączyć pokaz slajdów.

5 Naciśnij przycisk BACK, aby wrócić do 
poprzedniego menu.

6 Naciśnij przycisk DOWN, aby podświetlić 
opcję Frequency (Częstotliwość). 

7 Naciśnij przycisk SELECT.
8 Naciskaj przyciski UP lub DOWN, aby 

przełączać odstępy czasowe między 
slajdami:
5 s->30 s->1 min->10 min->30 min.

9 Naciśnij przycisk BACK, aby zakończyć 
ustawianie.

Ustawianie automatycznego 
przyciemniania
Zestaw może automatycznie przyciemniać i 
rozjaśniać wyświetlacz o określonej godzinie.

➜

➜
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Konfi guracja wyświetlacza zegara/Wyświetlanie stanu pamięci Zegar/Budzik

Konfi guracja wyświetlacza 
zegara
Można włączyć lub wyłączyć 
wyświetlanie zegara w trybie zdjęciowym.

1 Naciśnij przycisk CLOCK.

2 Naciśnij przycisk SETUP.

3 Naciśnij kilkakrotnie przycisk UP lub 
DOWN, aby podświetlić opcję Clock 
Display.

4 Naciśnij przycisk SELECT.

5 Za pomocą przycisków UP lub DOWN 
wybierz opcję ON lub OFF.

6 Naciśnij przycisk SELECT, aby zapisać 
ustawienie i zakończyć konfi gurację.

Wyświetlanie stanu pamięci
Istnieje możliwość sprawdzenia ilości 
zapełnionej i wolnej pamięci.

1 Naciśnij przycisk CLOCK.

2 Naciśnij przycisk SETUP.

3 Naciśnij kilkakrotnie przycisk DOWN, 
aby podświetlić opcję Memory Status 
(Stan pamięci).

 Zostanie wyświetlony stan zapełnienia 
pamięci zdjęć i komunikatów 
głosowych.

4 Naciśnij przycisk UP, aby przejść do 
innych ustawień.

5 Naciśnij przycisk BACK, aby zakończyć 
ustawianie.

➜

Przydatne wskazówki:
Jeśli podczas wprowadzania ustawień 
zestawu przez 10 sekund nie zostanie 
naciśnięty żaden przycisk, zestaw 
automatycznie powróci do trybu SETUP 
(KONFIGURACJA).

Wyświetlanie zegara
1 Naciśnij przycisk CLOCK.

Włączanie lub wyłączanie 
funkcji budzika

1 Naciśnij kilkakrotnie przycisk ALARM.
Po włączeniu funkcji budzika 
wyświetlany jest symbol .
Po wyłączeniu funkcji budzika symbol 

 znika.

Powtarzanie budzenia
Istnieje możliwość powtarzania dźwięku 
budzenia co 9 minut.
W trakcie odtwarzania dźwięku 
budzenia naciśnij REPEAT ALARM / 
BRIGHTNESS CONTROL.

Symbol  będzie migał.

Przydatne wskazówki:
Jeśli podczas budzenia nie zostanie 
naciśnięty żaden z przycisków, budzenie 
będzie trwało 30 minut.

Uwaga:
Instrukcje dotyczące ustawiania zegara 
i budzika znajdują się w częściach 
Zegar — konfi guracja i Budzik — 
konfi guracja.

–

➜

➜

➜

–
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Tuner

Wyszukiwanie stacji 
radiowych

1 Naciśnij przycisk TUNER, aby włączyć 
radio (tylko zakres FM).

2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk ,  
przez około dwie sekundy, a następnie 
zwolnij go.

 Radio automatycznie wyszuka stację, 
która zapewni wystarczająco dobry 
odbiór.

3 W razie potrzeby wykonaj ponownie 
czynność opisaną w punkcie 2, aby 
odszukać żądaną stację.
W celu dostrojenia tunera do stacji 
radiowej o słabym sygnale naciśnij 
kilkakrotnie na krótko przycisk  ,   aż 
do uzyskania optymalnego odbioru.

Ręczne programowanie stacji 
radiowych
W pamięci można ręcznie zapisać 
maksymalnie 15 stacji radiowych FM.

1 Press MANUAL TUNE.

2 Ustaw żądaną stację radiową (patrz „
Wyszukiwanie stacji radiowych”).

3 Naciśnij raz lub kilkukrotnie przycisk 
PRESET+ lub PRESET-, aby przypisać 
stacji numer od 1 do 15.

4 Naciśnij przycisk SAVE, aby zatwierdzić.

5 Powtórz kroki 2–4, aby zapisać kolejne 
stacje.

➜

•

Uwaga:
Zapisaną stację można wykasować, 
zapisując na jej miejscu inną 
częstotliwość.

Słuchanie zaprogramowanych 
albo zapisanych 
automatycznie stacji
Naciśnij przyciski PRESET+ lub PRESET- 
jedno- lub kilkukrotnie aż do wyświetlenia 
żądanej stacji.

Wyłączanie radia
Naciśnij przyciski TUNER.

 Wyświetlony zostanie napis OFF 
(WYŁ.).

Przydatne wskazówki: 
Aby poprawić odbiór w paśmie FM:
rozłóż antenę i dostosuj jej pozycję do 
najlepszego odbioru.

–

•

•
➜

–



Zdjęcia Komunikaty głosowe

Przeglądanie ręczne
Przeglądanie zdjęć w albumach
Naciśnij przycisk pod albumem danej 
osoby.

Pokaz slajdów
Zestaw umożliwia automatyczne 
wyświetlanie zdjęć z zadaną 
częstotliwością.

1 Włącz pokaz slajdów.

2 Ustaw żądany odstęp czasu między 
wyświetlanymi slajdami.

Informacje dotyczące ustawień pokazu 
slajdów znajdują się w części Pokaz 
slajdów — konfi guracja.

Nagrywanie wiadomości
1 Naciśnij przycisk PHOTO lub REC.

 Zostaną wyświetlone zdjęcia.
2 Naciśnij przycisk SELECT pod jednym z 

pięciu zdjęć, aby wybrać użytkowników, 
dla których chcesz zostawić wiadomość.

 

3 Ponownie naciśnij przycisk REC.
Rozpocznie się nagrywanie.

4 Należy mówić do miejsca oznaczonego 
MIC.

5 Naciśnij przycisk REC, aby zakończyć 
nagrywanie. 

•

➜

➜

Przydatne wskazówki:
1 Wiadomość może trwać maksymalnie 20 

sekund.
2 Po zakończeniu nagrywania zestaw 

automatycznie przełącza się w tryb 
PHOTO (ZDJĘCIA).

3 Przy zdjęciu wyświetlany jest symbol 
 i wskazanie liczby wiadomości 

pozostawionych użytkownikowi.

Odtwarzanie i kasowanie 
wiadomości

Odtwarzanie wiadomości
1 Naciśnij przycisk pod zdjęciem 

oznaczonym symbolem .
 Odtwarzanie rozpocznie się 
automatycznie od pierwszej 
wiadomości.

Ponowne odtwarzanie wiadomości
1 Naciśnij przycisk UP lub DOWN, aby 

podświetlić żądaną wiadomość.

2 Naciśnij przycisk REPLAY.

Kasowanie wiadomości
1 Naciśnij przycisk UP lub DOWN, aby 

podświetlić żądaną wiadomość.

2 Naciśnij przycisk DELETE.

3 Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić.

4 Naciśnij przycisk BACK, aby powrócić 
do poprzedniego menu.

➜



Porady i konserwacja ogólna

Zestaw należy umieścić na płaskiej i 
twardej powierzchni, aby odtwarzacz nie 
przeskakiwał ścieżek na płycie.
Jeśli urządzenie jest podłączone 
do gniazdka za pomocą przewodu 
zasilającego lub łącznika, ich wtyki 
muszą być łatwo dostępne.
Nie wolno narażać zestawu, płyt CD, 
baterii ani kaset na działanie wilgoci, 
kropli deszczu, piasku, bezpośrednich 
promieni słonecznych ani umieszczać w 
pobliżu silnych źródeł ciepła.
Nie wolno zakrywać zestawu. Urządzenie 
wydziela ciepło, które musi się 
swobodnie rozchodzić, dlatego należy 
zapewnić przynajmniej 15 cm przestrzeni 
wokół otworów wentylacyjnych zestawu.
Części mechaniczne zestawu 
zaopatrzone są w powierzchnie 
samosmarujące, dlatego nie wolno ich 
smarować! 

•

•

•

•

•

Obudowę zestawu można czyścić 
miękką, wilgotną ściereczką irchową. 
Nie wolno używać żadnych środków 
czyszczących, zawierających alkohol, 
spirytus, amoniak ani środków ściernych, 
które mogą uszkodzić obudowę.
Urządzenie nie powinno być wystawiane 
na odpryski lub bryzgi płynów.
Nie wolno zakłócać działania 
wentylacji przez zasłanianie otworów 
wentylacyjnych takimi przedmiotami jak 
gazety, serwetki, zasłony, itp.
Nie wolno ustawiać źródeł otwartego 
ognia, takich jak zapalone świece, na 
urządzeniu.
Nie wolno ustawiać przedmiotów 
zawierających płyny, takich jak wazony, 
na urządzeniu.

•

•

•

•

•



Dane techniczne

TUNER 
Zakres strojenia  ....................................................................................  FM 87.5-108 MHz
Odstęp sygnału do szumu  .......................................................................................  55 dB
 
JEDNOSTKA CENTRALNA
Zasilanie  .....................................................................................................  100-240 V AC
Pobór mocy ...............................................................................................................  < 6 W
Waga.......................................................................................................................... 320 g 
Wymiary (szer. × gł. × wys.) ................................................................  244 x 70 x 51.5 mm
Wymiary opakowania (szer. × gł. × wys.) ............................................  256 x 143 x 91 mm
Waga brutto ............................................................................................................... 730 g

GŁOŚNIKI
Impedancja ..............................................................................................................  8 Ohm 

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia



Usuwanie usterek

Brak dźwięku.
Nie wyregulowano głośności.
Wyreguluj głośność pokrętłem VOL.

Sporadyczne odgłosy trzasków podczas 
odbioru stacji radiowych.

Słaby sygnał.
Rozłóż całkowicie przewodową antenę 
FM.

Budzik nie działa.
Nie ustawiono czasu budzenia.
Patrz sekcja o ustawianiu i uruchamianiu 
budzika.
Budzik nie jest włączony.
Patrz sekcja o ustawianiu i uruchamianiu 
budzika.

–
•

–
•

–
•

–
•

Synchronizacja została przerwana i 
zestaw nie działa.

Oprogramowanie zestawu jest wadliwe.
Podłącz zestaw do komputera i ponownie 
dokonaj synchronizacji za pomocą 
programu AJL305 Photo Manager.

Ekran ciemnieje.
Włączona jest opcja automatycznego 
przyciemniania.
Aby ekran pozostawał jasny, wyłącz 
opcję automatycznego przyciemniania.

–
•

–

•

W przypadku problemu, przed oddaniem zestawu do naprawy należy sprawdzić 
poniższą listę. Nie wolno otwierać obudowy, gdyż grozi to porażeniem elektrycznym. 
Jeżeli pomimo poniższych wskazówek usterki nie udało się zlikwidować, należy 
skontaktować się z najbliższym sprzedawcą lub serwisem.

OSTRZEŻENIE:  W żadnym wypadku nie wolno naprawiać zestawu we własnym 
zakresie, oznacza to bowiem utratę gwarancji. 


