
Clock Radio         AJL305

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
Návod na používanie



DC IN 9V 
FM

ANT.

VOL

ALARM

C L O C K  R A D I O  A J L 3 0 5

CLOCK TUNER PHOTO

REC MIC

Design by Philips, Holland

1

6

7

8

5

9

0

@

!

4

3
2

RESET

1



Slovensky Ovládacie prvky / Napájací zdroj

Gratulujeme Vám k nákupu a vitajte v 
spoločnosti Philips! 

Ak chcete využiť všetky výhody 
zákazníckej podpory spoločnosti 
Philips, zaregistrujte svoj produkt na"
www.philips.com/welcome

Ovládacie prvky (pozrite si 
obr. 1)

1 Alarm (Budík)
 aktivuje alebo deaktivuje budík

2 REPEAT ALARM/BRIGHTNESS 
CONTROL
 opakuje budík v 9-minútových intervaloch
 nastavuje jas LCD obrazovky

3 CLOCK
 prepína do režimu hodín

4 TUNER
 prepína do režimu tunera

5 PHOTO
 prepína do režimu fotografi e

6 Miniport USB
 pripája sa k portu USB na PC

7 REC
 prepína na nahrávanie hlasovej poznámky

8 MIC
 nahráva hlasové poznámky

9 VOL
 nastavuje úroveň hlasitosti

0 DC IN
 konektor pre 9 V adaptér jednosmerného 
prúdu

! Káblová anténa
 Anténa pre zlepšenie príjmu v pásme FM
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@ RESET
 stlačte v prípade, ak zariadenie nereaguje 
na použitie žiadneho tlačidla

Napájací zdroj
1 Zapojte dodaný sieťový adaptér 

do konektora pre 9 V adaptér 
jednosmerného prúdu na zariadení a do 
elektrickej zásuvky.

2 Odpojte sieťový adaptér, ak chcete 
zariadenie úplne odpojiť.

Užitočné rady:
Aby ste predišli poškodeniu zariadenia, 
používajte iba dodaný sieťový adaptér!
Typový štítok sa nachádza na zadnej strane 
zariadenia.

–

–

–



Environmental information
All unnecessary packaging material has 
been omitted.The packaging can be 
easily separated into three materials: 
cardboard, polystyrene and plastic.
Your set consists of materials which 
can be recycled if disassembled by a 
specialized company. Please observe the 
local regulations regarding the disposal 
of packaging, dead batteries and old 
equipment.

Likvidácia tohto produktu
Váš produkt bol navrhnutý 
a vyrobený pomocou 
vysokokvalitných materiálov 
a komponentov, ktoré sa dajú 
recyklovať a znova využiť.
Keď sa na produkte nachádza 
symbol prečiarknutého koša s kolieskami, 
znamená to, že sa na tento produkt 
vzťahuje  Európska smernica 2002/96/EC. 
Informujte sa o miestnom systéme 
separovaného zberu elektrických a 
elektronických výrobkov.
Postupujte podľa miestnych predpisov a 
neodhadzujte tento produkt do bežného 
odpadu z domácnosti. Správnou 
likvidáciou starého produktu pomôžete 
zabrániť možným negatívnym následkom 
na životné prostredie a ľudské zdravie.

Dodávané príslušenstvo
 1 x certifi kovaný sieťový adaptér 
(Model: DSA-9W-09 FUK 090100, 
príkon: 100-240 V~50/60 Hz, 0,3 A, 
výstup: +9 V, 1 A)

Obnovenie zariadenia
Môžete obnoviť výrobné nastavenia, ak 
zariadenie nereaguje na žiadnu činnosť 
alebo chcete obnoviť všetky nastavenia.

Obnovenie

  Stlačte a podržte stlačené tlačidlo 
RESET pomocou guličkového pera 
alebo iných tenkých predmetov.

Úplné obnovenie

  Stlačte a podržte stlačené tlačidlá 
PHOTO a TUNER súčasne a stlačte 
a podržte stlačené tlačidlo RESET 
pomocou guličkového pera alebo iných 
tenkých predmetov.

Okrem obnovení nastavení úplné 
obnovenie odstráni všetky predvolené 
stanice rádia, fotografi e a hlasové 
poznámky.
Môžete použiť úplné obnovenie, aby ste 
všetko jednoducho odstránili.

–

–

–

Všeobecné informácie



Nastavenie - Hodiny

V režime hodín môžete v ponuke 
nastavenia nastaviť čas hodín, čas 
budíka, automatické stlmenie a 
prezentáciu, zapnúť automatické 
vyhľadávanie staníc v pásme FM a 
zobraziť stav pamäte.

Nastavenie hodín
Výber času

1 Stlačte tlačidlo CLOCK.

2 Stlačením tlačidla SETUP vstúpte do 
ponuky nastavenia.

3 Stlačte tlačidlo SELECT.
 Zariadenie sa prepne do režimu 
nastavenia hodín.

4 Stlačte tlačidlo SELECT.
 Zariadenie sa prepne do režimu 
nastavenia času.

5 Opakovane stláčajte tlačidlá HOUR+ 
alebo UP, DOWN, prípadne ich podržte, 
kým sa nezobrazí požadovaná hodina.

6 Opakovane stláčajte tlačidlá MIN+ alebo 
UP, DOWN, prípadne ich podržte, kým 
sa nezobrazí požadovaná minúta.

7 Stlačením tlačidla BACK opustíte 
nastavenie.

 Zariadenie sa vráti do režimu 
nastavenia hodín.

Užitočné rady:
Nastavenie času môžete rýchlo zadať 
stlačením a podržaním tlačidla CLOCK 
na zariadení.

➜

➜

➜
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Nastavenie dátumu
1 Stlačením tlačidla DOWN označíte 

položku Set Date (Nastaviť dátum).
 Zariadenie sa prepne do režimu 
nastavenia dátumu.

2 Stlačte tlačidlo SELECT.

3 Opakovane stlačte tlačidlo DAY+ alebo 
DOWN, prípadne ich podržte, kým sa 
nezobrazí požadovaný deň.

4 Opakovane stlačte tlačidlo MONTH+ 
alebo DOWN, prípadne ich podržte, 
kým sa nezobrazí požadovaný mesiac.

5 Opakovane stlačte tlačidlo YEAR+ alebo 
DOWN, prípadne ich podržte, kým sa 
nezobrazí požadovaný rok.

6 Stlačením tlačidla BACK opustíte 
nastavenie.

Nastavenie 12/24-hodinového formátu
1 Stlačením tlačidla DOWN označíte 

12/24-hodinový formát.

2 Stlačte tlačidlo SELECT.

3 Stlačením tlačidla UP alebo DOWN 
vyberte 12H alebo 24H.

4 Stlačením tlačidla SELECT uložte 
nastavenie a opustite ponuku.

➜



Nastavenie budíka
Môžete nastaviť čas budíka a vybrať 
zvuk budíka medzi možnosťami Tuner a 
Buzzer (Pípanie).

1 Stlačte tlačidlo CLOCK.

2 Stlačte tlačidlo SETUP.
 Set Alarm (Nastaviť budík) sa označí.  

3 Stlačte tlačidlo SELECT.
 Zariadenie sa prepne do režimu 
nastavenia budíka.

4 Stlačením tlačidla DOWN označte 
položku Alarm Time (Čas budíka).

5 Stlačte tlačidlo SELECT.
 Zariadenie sa prepne do režimu 
nastavenia budíka.

6 Opakovane stláčajte tlačidlá HOUR+ 
alebo UP, DOWN, prípadne ich podržte 
stlačené, kým sa nezobrazí požadovaná 
hodina.

7 Opakovane stláčajte tlačidlá MIN+ 
alebo UP, DOWN, prípadne ich podržte 
stlačené, kým sa nezobrazí požadovaná 
minúta.

8 Stlačením tlačidla BACK opustite 
nastavenie času budíka.

9 Stlačením tlačidla DOWN označíte 
položku Wake to… (Zobudiť na_).

10 Stlačte tlačidlo SELECT.
 Tuner a Buzzer (Pípanie) sa zobrazia 
na druhom displeji.

➜

➜

➜

➜

11 Opakovane stláčajte tlačidlá UP alebo 
DOWN, prípadne ich podržte stlačené, 
aby ste vybrali zvuk požadovaného 
budíka.

12 Stlačením tlačidla SELECT uložte 
nastavenie a opustite ponuku.

Užitočné rady:
Nastavenie budíka môžete rýchlo zadať 
stlačením a podržaním tlačidla ALARM 
na zariadení.

 
Nastavenie tuneru rádia

1 Stlačte tlačidlo CLOCK.

2 Stlačte tlačidlo SETUP.

3 Opakovane stláčajte tlačidlá DOWN, 
aby ste označili možnosť Radio Tuner 
(Tuner rádia).

4 Stlačte tlačidlo SELECT.
 Zariadenie automaticky vyhľadá 
stanice v pásme FM a uloží až 15 
predvolených staníc.

5 Stlačením tlačidla BACK zastavíte 
vyhľadávanie.

–

➜

Nastavenie - Budík Nastavenie - Tuner



1 Stlačte tlačidlo CLOCK.
2 Stlačte tlačidlo SETUP.
3 Opakovane stláčajte tlačidlá DOWN, 

aby ste označili položku Auto Brightness 
(Automatický jas).

4 Stlačte tlačidlo SELECT.

5 Stlačte tlačidlo SELECT.
6 Opakovane stláčajte tlačidlá UP alebo 

DOWN, aby ste zapli alebo vypli funkciu 
automatického jasu.

7 Vráťte sa stlačením tlačidla BACK.
8 Opakovane stláčajte tlačidlo DOWN, 

aby ste označili položku Timer Settings 
(Nastavenia časovača).

9 Stlačte tlačidlo SELECT.
10 Stlačte alebo podržte stlačené tlačidlo 

HOUR+ pod druhým displejom alebo 
tlačidlo DOWN, aby ste vybrali 
požadovaný čas spustenia.

11 Stlačte alebo podržte stlačené tlačidlo 
HOUR+ pod druhým displejom alebo 
tlačidlo DOWN, aby ste vybrali 
požadovaný čas skončenia.

12 Stlačením tlačidla BACK opustíte 
nastavenie.

Užitočné rady:
Časovač môžete nastaviť tak, aby sa 
začal v noci a skončil sa ráno, aby sa 
model AJL305 automaticky stlmil v noci a 
rozsvietil sa ráno.

–

Nastavenie prezentácie Nastavenie - Automatický jas

Nastavenie prezentácie
Môžete zapnúť alebo vypnúť prezentáciu 
a nastaviť frekvenciu prezentácie.

1 Opakovane stláčajte tlačidlá UP alebo 
DOWN, aby ste označili položku 
Slideshow (Prezentácia).  

2 Stlačte tlačidlo SELECT.
 Zariadenie sa prepne do režimu 
nastavenia prezentácie.
On/Off (Zap./Vyp.) sa označí.

3 Stlačte tlačidlo SELECT.
 Na druhom displeji sa zobrazí On 
(Zap.) a Off (Vyp.).

4 Opakovane stláčajte tlačidlá UP alebo 
DOWN, aby ste zapli alebo vypli 
prezentáciu.

5 Vráťte sa stlačením tlačidla BACK.
6 Stlačením tlačidla DOWN označíte 

položku Frequency (Frekvencia). 

7 Stlačte tlačidlo SELECT.
8 Stlačením tlačidla UP alebo DOWN 

prepínajte medzi nasledujúcimi intervalmi:
5 sec->30 sec->1 min->10 min->30 min.

9 Stlačením tlačidla BACK opustíte nastavenie.

Nastavenie automatického jasu
Zariadenie sa môže automaticky stlmiť 
na začiatku a stlmiť pri skončení.

➜

➜

➜



Nastavenie Zobrazenie hodín/Zobrazenie stavu pamäte Hodiny/budík

Nastavenie Clock Display 
(Zobrazenie hodín)
Môžete nastaviť, či sa majú alebo 
nemajú v režime fotografi e zobrazovať 
hodiny.

1 Stlačte CLOCK.

2 Stlačte SETUP.

3 Opakovane stláčajte UP alebo DOWN, 
aby ste označili položku Clock Display 
(Zobrazenie hodín).

4 Stlačte SELECT.

5 Stlačením UP alebo DOWN zvoľte 
možnosť ON (ZAPNÚŤ) alebo OFF 
(VYPNÚŤ).

6 Stlačením SELECT uložte nastavenie a 
opustite ponuku.

Zobrazenie stavu pamäte
Môžete skontrolovať obsadenú pamäť a 
koľko kapacity zostáva.

1 Stlačte tlačidlo CLOCK.

2 Stlačte tlačidlo SETUP.

3 Opakovane stláčajte tlačidlá DOWN, 
aby ste označili možnosť Memory 
Status (Stav pamäte).

 Zobrazí sa príslušný stav obsadenia 
pamäte pre fotografi e a hlasové 
poznámky.

4 Stlačením tlačidla UP zadáte iné 
nastavenia.

5 Stlačením tlačidla BACK opustíte 
nastavenie.

➜

Užitočné rady:
Ak sa počas nastavovania zariadenia 
nestlačí v priebehu 10 sekúnd žiadne 
tlačidlo, zariadenie sa automaticky vráti 
do režimu SETUP.

Zobrazenie hodín
1 Stlačte tlačidlo CLOCK.

Zapnutie alebo vypnutie 
budíka

1 Opakovane stláčajte tlačidlo ALARM.
  sa zobrazí, keď je budík 
aktivovaný.
  sa prestane zobrazovať, keď je 
budík deaktivovaný.

Opakovanie budíka
Signalizáciu budíka môžete opakovať v 
9-minútových intervaloch.
Počas signalizácie budíka stlačte tlačidlo 
REPEAT ALARM / BRIGHTNESS 
CONTROL.

  bude blikať.

Užitočné rady:
Ak počas zvonenia budíka nestlačíte 
žiadne tlačidlo, budík bude znieť po dobu 
30 minút.

Poznámka:
Pokyny o nastavení hodín a budíka 
nájdete v kapitole Nastavenie - Hodiny 
a Nastavenie - Budík.

–

➜

➜

➜

–

–



Tuner

Naladenie rozhlasovej stanice
1 Stlačením tlačidla TUNER prepnite na 

rádio (len FM).

2 Na približne 2 sekundy stlačte a podržte 
stlačené tlačidlo 1 2 a potom ho pustite.

 Rádio sa automaticky naladí na 
stanicu s dostatočne silným signálom.

3 V prípade potreby opakujte krok 2 
dovtedy, kým nenájdete požadovanú 
stanicu.
Aby ste naladili stanicu so slabým 
príjmom, krátko a opakovane stláčajte 
tlačidlo 1 2, až kým nenájdete optimálny 
príjem.

Manuálne programovanie 
rozhlasových staníc
Do pamäte môžete manuálne uložiť 
celkovo až 15 rozhlasových staníc v 
pásme FM.

1 Stlačte tlačidlo MANUAL TUNE.

2 Nalaďte požadovanú stanicu (Pozrite si 
časť „Naladenie rozhlasovej stanice“).

3 Jedným alebo viacnásobným stlačením 
tlačidla PRESET+ alebo PRESET- 
priraďte číslo od 1 do 15.

4 Potvrďte stlačením tlačidla SAVE.

5 Opakovaním krokov 2-4 uložte iné 
stanice.

Poznámka:
Predvolenú stanicu môžete prepísať tak, 
že na jej miesto uložíte inú frekvenciu.

➜

•

–

Počúvanie predvoľby alebo 
predvolenej stanice
Stlačte tlačidlo PRESET+ alebo PRESET- 
raz alebo viackrát, až kým sa nezobrazí 
požadovaná predvolená stanica.

Pozastavenie rádia
Stlačte tlačidlo TUNER.

 OFF (VYP.) sa zobrazí.

Užitočné rady: 
Zlepšenie príjmu pásma FM:
Pre dosiahnutie optimálneho príjmu 
rozviňte kábel antény a upravte jeho 
umiestnenie.

•

•
➜

–



Fotografi a Hlasová poznámka

Manuálne prehliadanie
Prehliadanie všetkých fotografi í v 
albumoch
Stlačte tlačidlo pod albumom určitej 
osoby.

Prezentácia
Zariadenie dokáže automaticky 
zobrazovať všetky fotografi e pri 
nastavenej frekvencii.

1 Zapnite prezentáciu.

2 Nastavte požadovaný interval času 
medzi snímkami.

Informácie o nastavení prezentácie 
nájdete v kapitole Nastavenie - 
Prezentácia.

Nahrávanie správ
1 Stlačte tlačidlo PHOTO alebo REC.

 Zobrazia sa fotografi e.
2 Stlačte tlačidlo SELECT pod jedným 

až piatimi zobrazeniami, aby ste vybrali 
alebo zrušili označenie používateľov, 
ktorým chcete správu zanechať.

 

3 Opakovane stlačte tlačidlo REC.
 Spustí sa nahrávanie.

4 Rozprávajte v blízkosti MIC.

5 Stlačte tlačidlo REC na ukončenie 
nahrávania. 

•

➜

➜

Užitočné rady:
1 Každá správa môže trvať až 20 sekúnd.

2 Po skončení nahrávania sa zariadenie 
automaticky prepne do režimu PHOTO.

3  sa zobrazí na fotografi i a naznačuje 
počet správ, ktoré ste zanechali pre 
používateľa.

Prehrávanie a odstránenie 
správ

Počúvanie správy
1 Stlačte tlačidlo pod fotografi ou pomocou 

tlačidla .
 Prehrávanie sa automaticky spustí od 
prvej správy.

Opätovné počúvanie správy
1 Stlačením tlačidla UP alebo DOWN 

presuniete kurzor na požadovanú správu.

2 Stlačte tlačidlo REPLAY.

Odstránenie správy
1 Stlačením tlačidla UP alebo DOWN 

presuniete kurzor na požadovanú správu.

2 Stlačte tlačidlo DELETE.

3 Potvrďte stlačením tlačidla OK.

4 Vráťte sa stlačením tlačidla BACK.

➜



Nastavenie jasu Pripojenie k PC/automatické vypnutie

Jas LCD môžete upraviť manuálne alebo 
nechať zariadenie, aby jas nastavilo 
automaticky.

Manuálne nastavenie
Jedným alebo viacnásobným 
stlačením tlačidla REPEAT ALARM / 
BRIGHTNESS CONTROL prepínajte 
jas obrazovky cez 3 úrovne.

Automatické nastavenie
Ak chcete v nočnej dobe predísť 
tomu, aby zariadenie vyžarovalo 
príliš silné svetlo, môžete využiť 
funkciu automatického stlmenia, ktorá 
automaticky nastaví jas obrazovky 
na najnižšiu úroveň. (Pozrite si časť 
Nastavenie automatického jasu v 
kapitole NASTAVENIE)
Ak je funkcia automatického stlmenia 
jasu nastavená, počas nastaveného 
časového rozpätia sa bude jas LCD 
displeja automaticky nastavovať 
na najnižšiu úroveň. Stlačením 
ktoréhokoľvek tlačidla sa jas zvýši a 
zostane zvýšený po dobu 10 sekúnd.
Keď časovač automatického jasu 
dosiahne čas ukončenia, jas LCD sa 
automaticky zmení na úroveň jasu pred 
nastavením časovača automatického 
jasu
 

•

•

•

Môžete nahrať fotografi e, obnoviť 
stratené fotografi e do albumov tak, že 
zariadenie pripojíte k PC. 
Okrem toho môžete synchronizovať 
nastavenie času a automatického 
stlmenia na PC so zariadením.
Podrobnosti nájdete v dodanej Príručke 
rýchlym spustením.

Časovač automatického 
vypnutia
Tento rádiobudík má zabudovaný 
časovač automatického vypnutia, ktorý 
umožňuje automatické vypnutie rádia po 
zadanom čase.

1 Stlačte tlačidlo SLEEP v režime hodín.

2 Opakovane stláčajte tlačidlo CHANGE, 
aby ste časovač prepínali medzi: 15 
min->30 min->60 min->90 min->120 min-
>OFF.

Aby ste vypli automatické vypnutie,
nastavte automatické vypnutie na 
možnosť OFF.

•



Ochrana a všeobecná údržba

Prístroj umiestnite na pevný, hladký 
povrch, odkiaľ sa nemôže prevrátiť.
Tam, kde ako odpájacie zariadenie 
slúži sieťová zástrčka alebo prepájacie 
zariadenie, musí zostať toto odpájacie 
zariadenie ľahko prístupné pre okamžité 
použitie.
Chráňte prístroj, napájacie články, CD a 
kazety pred vlhkosťou, dažďom, pieskom 
a extrémnymi teplotami, ktoré môžu byť 
v blízkosti topných telies alebo na mieste 
vystavenom priamemu slnečnému 
žiareniu.
Prístroj ničím neprikrývajte. Okolo 
ventilačných otvorov ponechajte aspoň 
15 cm volného miesta, aby vznikajúce 
teplo mohlo unikať a vetranie bolo 
dostatočne zabezpečené.
Trecie plochy mechanických súčiastok 
prístroja majú samomazací povrch, preto 
sa nesmú ničím mazať ani olejovať.

•

•

•

•

•

Prístroj čistite mäkkou, navlhčenou 
jelenicou. Nepoužívajte alkohol, 
čpavok, benzín alebo abrazívne čistiace 
prostriedky, pretože môžu poškodiť kryt 
prístroja.
Prístroj nesmie byť vystavený 
pokvapkaniu alebo ošpliechaniu 
tekutinou.
Ventilácia a voľný priechodu vzduchu 
nesmú byť obmedzené zakrytím 
vetracích otvorov predmetmi, ako sú 
noviny, obrúsky, záclony a podobne.
Na prístroj nedávajte žiadne zdroje 
otvoreného ohža, ako napríklad horiace 
sviečky.
Na prístroj nedávajte žiadne predmety 
naplnené tekutinou, ako napríklad vázy.

•

•

•

•

•



Technické údaje

TUNER 
Rozsah ladenia  .....................................................................................  FM 87.5-108 MHz
Odstup signálu od šumu  ..........................................................................................  55 dB
 
HLAVNÁ JEDNOTKA
Výkon sieťového napájania  ......................................................................... 100-240 V AC
Spotreba energie ......................................................................................................  < 6 W
Hmotnosť  .................................................................................................................. 320 g
Rozmery (š × h × v) ............................................................................  244 x 70 x 51.5 mm
Rozmery balenia (š × h × v) .................................................................  256 x 143 x 91 mm
Celková hmotnosť ...................................................................................................... 730 g

REPRODUKTORY
Impedancia ..............................................................................................................  8 Ohm

Technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia



Odstraňovanie chýb

Žiadny zvuk.
Nie je nastavená hlasitosť.
Nastavte pomocou tlačidla VOL.

Občasné praskavé zvuky pri počúvaní 
vysielania v pásme FM.

Slabý signál.
Anténny kábel celkom roztiahnite.

Nefunguje budík.
Nie je nastavený čas budenia.
Pozrite si časť Nastavenie a aktivovanie 
budíka.
Budík nie je aktivovaný.
Pozrite si časť Nastavenie a aktivovanie 
budíka.
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Synchronizácia sa preruší a zariadenie 
zlyhá.

Softvér tohto zariadenia je poškodený.
Pripojte zariadenie k PC a opätovne ho 
zosynchronizujte pomocou aplikácie 
AJL305 Photo Manager.

Jas obrazovky neustále tmavne.
Zariadenie je v režime automatického 
stlmenia jasu.
Ak chcete, aby zostala obrazovka stále 
jasná, vypnite časovač automatického 
stlmenia jasu.
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V prípade akejkoľvek závady, predtým ako odnesiete prístroj do opravovne, 
skontrolujte ho podľa niže uvedených bodov. Neotvárajte kryt prístroja, aby ste 
neriskovali zásah elektrickým prúdom. Ak sa Vám nepodarí problém podľa našich 
návrhov vyriešiť, obráťte sa na predajňu alebo na servis.

UPOZORNENIE:  Nikdy sa nepokúšajte sami opraviť prístroj, v tomto prípade totiž 
stratíte nárok na záruku.


