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Português Controlos / Fonte de alimentação

Parabéns pela sua compra e bem-vindo 
à Philips! 

Para benefi ciar de todo o suporte 
que a Philips oferece, registre o seu 
produto em: 
www.philips.com/welcome

Controlos (Consultar 1)

1 Alarm
 activar ou desactivar o alarme.

2 REPEAT ALARM/BRIGHTNESS 
CONTROL
 repetir o alarme em intervalos de 9 
minutos

 ajustar o brilho do visor LCD

3 CLOCK
 mudar para o modo de relógio

4 TUNER
 mudar para o modo de sintonizador

5 PHOTO
 mudar para o modo de fotografi a

6 Porta Mini-USB
 ligar a uma porta USB no computador

7 REC
 activar a gravação de memos de voz

8 MIC
 gravar memos de voz

9 VOL
 ajustar o volume

0 DC IN
 tomada para o adaptador CC de 9 V

! Haste
 antena FM para melhorar a recepção

@ RESET
 premir se o equipamento não reagir à 
operação de nenhum botão

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Fonte de alimentação
1 Ligue o transformador fornecido à entrada 

DC IN de 9 V do aparelho e à tomada 
eléctrica.

2 Desligue o transformador se pretende 
desligar o aparelho por completo.

Sugestões úteis:
Para evitar danos no aparelho, utilize apenas 
o adaptador fornecido!
A sinalética encontra-se na parte posterior 
do produto.

–

–



Informação relativa ao 
ambiente
Foi omitido todo o material de embalagem 
desnecessário. Fizémos todo o possível por 
tornar a embalagem fácil de separar em 
três materiais: cartão (caixa), polistireno 
expansível (blocos amortecedores) e 
polietileno (sacos, espuma de protecção).
O seu aparelho consiste em materiais que 
podem ser reciclados se forem desmontados 
por uma empresa especializada. Queira 
observar as regulamenta ções locais relativas 
à eliminação de materiais de embalagem, 
pilhas velhas e equipamento obsoleto.

Descartar-se do seu produto velho
O seu produto está concebido 
e fabricado com materiais e 
componentes da mais alta 
qualidade, os quais podem ser 
reciclados e reutilizados.
Quando o símbolo de um 
caixote do lixo com rodas e traçado por 
uma cruz estiver anexado a um produto, isto 
signifi ca que o produto se encontra coberto 
pela Directiva Europeia 2002/96/EC
Por favor informe-se sobre o sistema local 
para a separação e recolha de produtos 
eléctricos e electrónicos.
Actúe por favor em conformidade com 
as suas regras locais e, não se desfaça de 
produtos velhos conjuntamente com os 
seus desperdícios caseiros. Desfazer-se 
correctamente do seu produto velho ajudará 
a evitar conseqüências potencialmente 
negativas para o ambiente e saúde humana.

Acessório fornecido
 1 X transformador certifi cado (Modelo: 
DSA-9W-09 FUK 090100 Entrada: 
100-240 V ~ 50/60 Hz 0,3 A, Saída: +9 V 1 
A)

Repor o aparelho
Pode repor as predefi nições de fábrica se o 
aparelho não reagir quando o opera ou se 
pretende repor todas as predefi nições.

Repor

  Prima e mantenha premido RESET com 
a ponta de uma esferográfi ca ou outro 
objecto pontiagudo.

Reposição total

   Prima e mantenha premidos, em 
simultâneo, PHOTO e TUNER; prima e 
mantenha premido RESET com a ponta 
de uma esferográfi ca ou outro objecto 
pontiagudo.

Para além de repor as predefi nições, a 
reposição total apaga todas as estações de 
rádio pré-sintonizadas, fotografi as e memos 
de voz.
Com a reposição total, pode apagar 
facilmente toda a memória.

–

–

–

Informações gerais



Confi gurar - Relógio

No modo de relógio, pode confi gurar a hora 
do relógio, a hora do alarme, o esbatimento 
automático e a apresentação de diapositivos, 
para além de poder varrer automaticamente 
estações FM e ver o estado da memória no 
menu de confi guração.

Confi gurar o relógio
Acertar a hora

1 Prima CLOCK.

2 Prima SETUP para aceder ao menu de 
confi guração.

3 Prima SELECT.
O aparelho aceda ao modo de 
confi guração do relógio.

4 Prima SELECT.
O aparelho aceda ao modo de 
confi guração das horas.

5 Prima repetidamente HOUR+ ou UP, 
DOWN ou mantenha-os premidos até que 
sejam apresentadas as horas pretendidas.

6 Prima repetidamente MIN+ ou UP, 
DOWN ou mantenha-os premidos até que 
sejam apresentados os minutos pretendidos.

7 Prima BACK para sair da confi guração.
 O aparelho regressa ao modo de 
confi guração do relógio.

Sugestões úteis:
Pode confi gurar rapidamente as horas e os 
minutos premindo e mantendo premido 
CLOCK no aparelho.

➜

➜

➜

–

Confi gurar a data
1 Prima DOWN para realçar a opção Set 

Date (Confi gurar data).
 O aparelho aceda ao modo de 
confi guração da data.

2 Prima SELECT.

3 Prima repetidamente DAY+ ou DOWN 
ou mantenha-os premidos até que seja 
apresentado o dia pretendido.

4 Prima repetidamente MONTH+ ou 
DOWN ou mantenha-os premidos até que 
seja apresentado o mês pretendido.

5 Prima repetidamente YEAR+ ou DOWN 
ou mantenha-os premidos até que seja 
apresentado o ano pretendido.

6 Prima BACK para sair da confi guração.

Confi gurar formato 12/24 horas
1 Prima DOWN para realçar o formato de 

12/24 horas.

2 Prima SELECT.

3 Press UP ou DOWN para seleccionar as 
opções 12H ou 24H.

4 Prima SELECT para guardar a confi guração 
e sair.

➜



Confi gurar o alarme
Pode confi gurar a hora do alarme e 
seleccionar o som pretendido: Tuner 
(Sintonizador) ou Buzzer (Campainha).

1 Prima CLOCK.

2 Prima SETUP.
 É realçada a opção  Set Alarm 
(Confi gurar o alarme). 

3 Prima SELECT.
 O aparelho acede ao modo de 
confi guração do alarme.

4 Press DOWN para realçar Alarm Time 
(Hora do alarme).

5 Prima SELECT.
 O aparelho acede ao modo de 
confi guração do alarme.

6 Prima repetidamente HOUR+ ou UP, 
DOWN ou mantenha-os premidos até que 
sejam apresentadas as horas pretendidas.

7 Prima repetidamente MIN+ ou UP, 
DOWN ou mantenha-os premidos até que 
sejam apresentados os minutos pretendidos.

8 Prima BACK para sair da confi guração de 
hora do alarme.

9 Prima DOWN para realçar a opção Wake 
to… (Acordar às…).

10 Prima SELECT.
 São apresentadas as opções Tuner 
(Sintonizador) e Buzzer (Campainha) no 
segundo visor.

➜

➜

➜

➜

11 Prima repetidamente UP ou DOWN ou 
mantenha-os premidos para seleccionar o 
som do alarme pretendido.

12 Prima SELECT para guardar a confi guração 
e sair.

Sugestões úteis:
Pode confi gurar rapidamente o alarme 
premindo e mantendo premido ALARM no 
aparelho.
 
Confi gurar o sintonizador do 
rádio

1 Prima CLOCK.

2 Prima SETUP.

3 Prima repetidamente DOWN para realçar 
Radio Tuner (Sintonizador do rádio).

4 Prima SELECT.
 O aparelho varre automaticamente as 
estações FM e guarda um máximo de 15 
estações predefi nidas.

5 Prima BACK para interromper o 
varrimento.

–

➜

Confi gurar - Alarme Confi gurar - Sintonizador



Confi gurar a apresentação de diapositivos Brilho automático

Confi gurar a apresentação de 
diapositivos
Pode activar ou desactivar a apresentação de 
diapositivos e defi nir a sua frequência.

1 Prima repetidamente UP ou DOWN 
para realçar Slideshow (Apresentação de 
diapositivos). 

2 Prima SELECT.
 O aparelho aceda ao modo de confi guração 
da apresentação de diapositivos.
É realçada a opção On/Off (Ligar/desligar).

3 Prima SELECT.
 O segundo visor apresenta a indicação 
On, Off (Ligado, desligado).

4 Prima repetidamente UP ou DOWN para 
activar ou desactivar a apresentação de 
diapositivos.

5 Prima BACK para retroceder.

6 Prima DOWN para realçar Frequency 
(Frequência).  

7 Prima SELECT.

8 Prima UP ou DOWN para alternar entre 
os diferentes intervalos.
5 sec (5 segundos) ->30 sec (30 segundos) 
->1 min (1 minuto) ->10 min (10 minutos) 
->30 min (30 minutos)

9 Prima BACK para sair da confi guração.

➜

➜

➜

Confi gurar o brilho automático
A iluminação do aparelho pode desligar-se 
voltar a ligar-se a uma hora programada.

1 Prima CLOCK.
2 Prima SETUP.
3 Prima repetidamente DOWN para realçar 

Auto Brightness (Brilho automático).

4 Prima SELECT.

5 Prima SELECT.
6 Prima repetidamente UP ou DOWN para 

activar ou desactivar a função de brilho 
automático.

7 Prima BACK para retroceder.
8 Prima repetidamente DOWN para realçar 

Timer Settings (Defi nições do temporizador).

9 Prima SELECT.
10 Prima ou mantenha premido HOUR+ por 

baixo do segundo visor ou DOWN para 
seleccionar a hora de início pretendida. 

11 Prima ou mantenha premido HOUR+ por 
baixo do segundo visor ou DOWN para 
seleccionar a hora de término pretendida.

12 Prima BACK para sair da confi guração.

Sugestões úteis:
Pode confi gurar o temporizador para que o 
visor do AJL305 escureça automaticamente à 
noite e volte a iluminar-se de manhã.

–



Confi guração - Ecrã do relógio/Ver estado da memória Relógio/despertador

Confi guração - Ecrã do relógio
Pode defi nir a apresentação - ou não - do 
relógio no modo de foto.

1 Prima CLOCK.

2 Prima SETUP.

3 Prima repetidamente UP ou DOWN para 
realçar Clock Display.

4 Prima SELECT.

5 Prima UP ou DOWN para seleccionar ON 
ou OFF.

6 Prima SELECT para guardar a confi guração 
e sair.

Ver estado da memória
Pode verifi car o estado de ocupação da 
memória e a capacidade nela disponível.

1 Prima CLOCK.

2 Prima SETUP.

3 Prima repetidamente DOWN para realçar 
Memory Status (Estado da memória).

 É apresentado o estado de ocupação da 
memória com fotografi as e memos de voz 
(respectivamente).

4 Prima UP para aceder a outras defi nições.

5 Prima BACK para sair da defi nição.

Sugestões úteis:
Durante a confi guração, se não premir 
nenhum botão durante 10 segundos, o 
aparelho regressa automaticamente ao modo 
SETUP (Confi guração).

➜

–

Mostrar o relógio
1 Prima CLOCK.

Para activar ou desactivar o 
alarme

1 Prima repetidamente ALARM.
É apresentado  quando o alarme é 
activado.
  desaparece quando o alarme é 
desactivado.

Repetir o alarme
Pode repetir o alarme a intervalos de 9 
minutos.
Durante a activação de um alarme, prima 
REPEAT ALARM / BRIGHTNESS 
CONTROL.

  apresenta-se intermitente.

Sugestões úteis:
Se, durante a activação de um alarme, 
nenhum botão for pressionado, o alarme soa 
durante 30 minutos.

Nota:
Para obter instruções acerca da confi guração 
do relógio e do alarme, consulte os capítulos 
Confi gurar - Relógio e Confi gurar - Alarme.

➜

➜

➜

–

–



Sintonizador

Sintonizar uma estação de 
rádio

1 Prima TUNER para ligar o rádio (apenas 
FM).

2 Prima e mantenha premido ,  durante 
cerca de 2 segundos e liberte-o.

 O rádio sintoniza automaticamente uma 
estação com recepção sufi ciente.

3 Repita o passo 2, se necessário, até encontrar 
a estação de rádio pretendida.
Para sintonizar uma estação de rádio 
fraca, prima ,  por breves instantes e 
repetidamente até encontrar a recepção 
ideal.

Programar manualmente 
estações de rádio
Pode guardar manualmente um máximo de 
15 estações de rádio FM na memória.

1 Prima MANUAL TUNE.

2 Sintonize a estação pretendida (Consultar 
“Sintonizar uma estação de rádio”).

3 Prima PRESET+ ou PRESET- uma ou mais 
vezes para atribuir um número de 1 a 15.

4 Prima SAVE para confi rmar.

5 Repita os passos 2-4 para guardar outras 
estações.

Nota:
Pode apagar uma estação predefi nida, 
programando outra frequência para essa 
posição.

➜

•

–

Para ouvir uma estação de 
rádio predefi nida ou pré-
sintonizada
Prima PRESET+ ou PRESET- uma ou 
mais vezes até ser apresentada a estação 
pretendida.

Para pausar a rádio
Prima TUNER.

 OFF (Desligada) é apresentado.

Sugestões úteis: 
Para melhorar a recepção FM:
Estenda e ajuste a antena fl exível para obter 
a melhor recepção.

•

•
➜

–



Fotografi a Memos de voz

Navegação manual
Para percorrer todas as fotografi as de um 
álbum
Prima o botão por baixo de um determinado 
álbum.

Apresentação de diapositivos
O aparelho pode apresentar 
automaticamente todas as fotografi as a uma 
frequência defi nida.

1 Active a apresentação de diapositivos.

2 Confi gure o intervalo de tempo pretendido 
entre cada fotografi a.

Para confi gurar a apresentação de 
diapositivos, consulte o capítulo Confi gurar 
- Apresentação de diapositivos.

Gravar mensagens
1 Prima PHOTO ou REC.

 As fotografi as são apresentadas.
2 Prima o botão SELECT em cada um 

dos visores, seleccionando ou anulando a 
selecção dos utilizadores (entre um e cinco) 
a quem pretende deixar uma mensagem.

 

3 Prima novamente REC.
 A gravação inicia-se.

4 Fale perto do microfone (MIC).

5 Prima REC para terminar a gravação. 

•

➜

➜

Sugestões úteis:
1 Cada mensagem pode durar um máximo de 

20 segundos.

2 Quando terminar a gravação, o aparelho 
activa automaticamente o modo PHOTO 
(Fotografi a).

3  é apresentado na fotografi a e indica o 
número de mensagens deixadas ao utilizador.

Reproduzir e apagar 
mensagens

Para ouvir uma mensagem
1 Prima o botão por baixo da fotografi a com 

.
 Inicia-se automaticamente a reprodução a 
partir da primeira mensagem.

Para ouvir novamente uma mensagem
1 Prima UP ou DOWN para deslocar o 

cursor até à mensagem pretendida.

2 Prima REPLAY.

Para apagar uma mensagem
1 Prima UP ou DOWN para deslocar o 

cursor até à mensagem pretendida.

2 Prima DELETE.

3 Prima OK para confi rmar.

4 Prima BACK para retroceder.

➜



Ajustar o brilho Ligar a um computador/temporizador

Pode ajustar manualmente o brilho do LCD 
ou confi gurar o aparelho para que o brilho 
seja ajustado de forma automática.

Ajuste manual
Prima REPEAT ALARM / BRIGHTNESS 
CONTROL uma ou mais vezes para 
percorrer os 3 níveis de brilho do visor.

Ajuste automático
Para evitar a emissão de luz forte 
durante a noite, a função de esbatimento 
automático pode ser utilizada para ajustar 
automaticamente o brilho para o nível mais 
baixo. (Consultar Confi gurar o brilho 
automático no capítulo CONFIGURAR)
Se o esbatimento automático estiver activado, 
durante o período predefi nido, o brilho do 
visor LCD é ajustado automaticamente para 
o nível mais baixo. Prima qualquer botão 
para aumentar o brilho durante 10 segundos.
Quando o temporizador de brilho 
automático atinge a hora de término, o 
brilho do LCD muda automaticamente para 
o nível de brilho anterior à confi guração do 
temporizador de brilho automático. 

•

•

•

Pode carregar fotografi as ou repor 
fotografi as perdidas em álbuns ligando o 
aparelho a um computador. 
Poderá ainda sincronizar as horas e a 
defi nição de esbatimento automático do 
aparelho com o computador.
Para obter mais informações, consulte o 
Manual de Início Rápido incluído.

Temporizador
O rádio-despertador possui um 
temporizador incorporado que permite ao 
aparelho desligar o rádio após um período 
determinado.

1 Prima SLEEP no modo de relógio.

2 Prima repetidamente CHANGE para 
alternar o temporizador entre: 15 min (15 
minutos) ->30 min (30 minutos) ->60 min (60 
minutos) ->90 min (90 minutos) ->120 min 
(120 minutos) ->OFF (Desligado).
Para desligar o temporizador
Defi na o temporizador para OFF (Desligado).•



Manutenção & Precauções

Posicione o aparelho sobre uma superfície 
fi rme, plana e estável para evitar tombá-
lo. Quando a fi cha de alimentação ou o 
dispositivo de ligação de um aparelho forem 
utilizados como dispositivo de desactivação, 
o dispositivo de desactivação deve estar 
pronto para ser utilizado de imediato.
Não exponha o aparelho, as baterias e 
os CDs a umidade, chuva, areia ou calor 
excessivo causado pelo aquecimento do 
equipamento ou pela incidência direta de luz 
solar.
O aparelho não deve ser exposto a goteiras 
ou respingos de água.
É necessário que haja ventilação adequada, 
com vão mínimo de 15 cm entre as entradas 
de ventilação do aparelho e as superfícies em 
torno deste, para evitar acúmulo de calor.

•

•

•

•

Nunca coloque objetos que contenham 
líquidos (como vasos) sobre o aparelho.
Nunca coloque fontes de chamas ou calor 
(como velas) sobre o aparelho.
As peças mecânicas do aparelho contêm 
rolamentos ou mancais autolubrifi cados. Não 
é necessário lubrifi cá-los nem aplicar óleo 
nestes.
Para limpar o aparelho, use um pano 
seco. Não use produtos de limpeza que 
contenham álcool, amônia, gasolina ou 
benzina, ou abrasivos, pois estes podem 
danifi car a carcaça do aparelho.

•

•

•

•



Especifi cações

SINTONIZADOR 
Gama de sintonização .....................................................................................................  FM 87.5-108 MHz
Rácio sinal/ruído  ....................................................................................................................................  55 dB
 

UNIDADE PRINCIPAL
Classifi cação da alimentação  .................................................................................................  100-240 V AC
Consumo ..................................................................................................................................................  < 6 W
Peso .............................................................................................................................................................. 320 g
Dimensões (l × p × a) ..................................................................................................  244 x 70 x 51.5 mm
Dimensões da embalagem (l × p × a)........................................................................  256 x 143 x 91 mm
Peso bruto .................................................................................................................................................. 730 g

ALTIFALANTES
Impedância ..............................................................................................................................................  8 Ohm 

Especifi cações sujeitas a alteração sem aviso prévio.



Resolução de Problemas

Sem som.
Volume por ajustar.
Ajuste o volume (VOL).

Ruído ocasional de crepitação durante as 
emissões em FM.

Sinal fraco.
Estenda completamente a antena fl exível.

O alarme não funciona.
A hora do alarme não foi confi gurada.
Consultar a secção relativa à confi guração e 
activação do alarme.
O alarme não está activado.
Consultar a secção relativa à confi guração e 
activação do alarme.

–
•

–
•

–
•

–
•

A sincronização foi interrompida e o 
aparelho apresenta falhas.

O software do aparelho está corrompido.
Ligue o aparelho ao computador e 
sincronize-o novamente através da aplicação 
AJL305 Photo Manager.

O visor está sempre a escurecer.
O aparelho está no modo de temporizador 
de esbatimento automático.
Para manter o visor iluminado, desligue o 
temporizador.

–
•

–

•

Se ocorrer uma avaria, verifi que primeiro os pontos a seguir indicados antes de levar 
o aparelho para reparação. Se não conseguir resolver um problema seguindo estas 
sugestões, consulte o seu concessionário ou o centro encarregado da assistência.

ATENÇÃO:  Não abra o aparelho porque existe o risco de choque eléctrico. Em 
nenhuma circunstância deverá tentar reparar você mesmo o aparelho, já 
que tal iria invalidar a garantia.


