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Svenska Kontroller / Strömtillförsel

Grattis till ditt inköp och välkommen 
till Philips! 

För att dra maximal nytta av den 
support som Philips erbjuder kan du 
registrera din produkt på:
www.philips.com/welcome

Kontroller (se 1)

1 Alarm
 aktivera eller avaktivera larmet

2 REPEAT ALARM/BRIGHTNESS 
CONTROL
 upprepa larm med 9 minuters intervall
 justera ljusstyrkan för LCD-skärmen

3 CLOCK
 växla till klockläge

4 TUNER
 växla till radioläge

5 PHOTO
 växla till fotoläge

6 Mini USB port
 ansluta till en USB-port på datorn

7 REC
 växla till inspelning av röstmeddelande

8 MIC
 spela in röstmeddelande

9 VOL
 justera volymnivån

0 DC IN
 uttag för 9 V DC-adapter

! Pigtail
 FM-antenn som ger bättre mottagning

@ RESET
 tryck på knappen om inställningen inte 
reagerar på någon knappfunktion
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Strömtillförsel
1 Anslut den medföljande nätadaptern till 9 

V-uttaget DC IN och till strömuttaget.

2 Koppla bort nätadaptern om du vill stänga av 
enheten helt.

Praktiska tips:
Använd endast den medföljande adaptern så 
undviker du att enheten skadas.
Typplattan sitter på undersidan av enheten.

–

–



Miljöinformation
Användningen av allt miljöfarligt 
förpackningsmaterial undveks medvetet.Vi 
har gjort vårt yttersta för att förpackningen 
lätt skall kunna hanteras vid källsorteringen. 
Det handlar om två olika material: papp 
(kartong) och polytelen (påsar, skyddande 
skumgummi).
Din utrustning är återvinningsbar. Notera 
dock att spelaren endast kan återvinnas om 
den plockas isär av ett kvalifi cerat företag.Ta 
hänsyn till de regler som gäller i ditt land/din 
region beträffande avfallshanteringen av 
förpackningsmaterial, förbrukade batterier 
och gammal utrustning.

Undangörande av din gamla produk
Din produkt är designad 
och tillverkad med material 
och komponenter av högsta 
kvalitet, vilka kan återvinnas och 
återanvändas.
När den här överstrukna 
sopkorgen på hjul fi nns tryckt på en 
produkt, betyder det att produkten täcks av 
Europeiska Direktiv 2002/96/EC.
Informera dig själv om lokala återvinnings 
och sophanteringssystem för elektriska och 
elektroniska produkter.
Agera i enlighet med dina lokala regler och 
släng inte dina gamla produkter tillsammans 
med ditt normala hushållsavfall. Korrekt 
sophantering av din gamla produkt kommer 
att hjälpa till att förebygga potentiell negative 
konsekvens för naturen och människors häls.

Medföljande tillbehör
 1 X certifi erad nätadapter (Modell: DSA-
9W-09 FUK 090100 Ineffekt: 100-240 V 
~50/60 Hz 0,3A, Uteffekt: +9 V 1 A)

Återställa enheten
Du kan återställa fabriksinställningarna om 
enheten inte reagerar på åtgärder eller om 
du vill återställa alla inställningar.

Återställning

  Tryck på och håll in RESET med en penna 
eller någon annan tunn pinne.

Total återställning

  Tryck på och håll ned PHOTO och 
TUNER samtidigt, och tryck på och håll in 
RESET med en penna eller någon annan 
tunn pinne.

Vid en total återställning återställs alla 
inställningar, och dessutom raderas 
alla förinställda radiokanaler, foton och 
röstmeddelanden.
Du kan använda total återställning om du 
enkelt vill ta bort allting.

–

–

–

Allmän information

Klass 1 laserapparat
Varning: Om apparaten används på 
annat sätt än i denna bruksanvisning 
specifi cerats, kan användaren utsättas 
för osynlig laserstrålning, som 
överskrider gränsen för laserklass 1.
Observera!
Strömbrytaren är sekundärt kopplad 
och bryter inte strömmen från 
nätet. Den inbyggda nätdelen är 
därför ansluten till elnätet så länge 
stickproppen sitter i vägguttaget.



Inställning - Klocka

I klockläge kan du ställa klockan, larmtid, 
automatisk ljusdämpning och bildspel, ange 
automatisk sökning efter FM-kanaler och se 
minnesstatus på inställningsmenyn.

Ställa klockan
Ställa in tiden

1 Tryck på CLOCK.

2 Tryck på SETUP så visas menyn Setup 
(inställning).

3 Tryck på SELECT.
 Läget för klockinställning aktiveras.

4 Tryck på SELECT.
 Läget för tidsinställning aktiveras.

5 Tryck på HOUR+ eller UP, DOWN fl era 
gånger eller håll in dem tills rätt timme visas.

6 Tryck på MIN+ eller UP, DOWN fl era 
gånger eller håll in dem tills rätt minut visas.

7 Tryck på BACK när du är klar med 
inställningarna.

 Enheten återgår till klockinställningsläget.

Praktiska tips:
Du kan ställa in tid snabbt genom att trycka 
på och hålla in CLOCK på enheten.

➜

➜

➜

–

Ställa in datum
1 Tryck på DOWN så markeras Set Date 

(ställ in datum).
 Läget för datuminställning aktiveras.

2 Tryck på SELECT.

3 Tryck på DAY+ eller DOWN fl era gånger 
eller håll in dem tills rätt datum visas.

4 Tryck på MONTH+ eller DOWN fl era 
gånger eller håll in dem tills rätt månad visas.

5 Tryck på YEAR+ eller DOWN fl era gånger 
eller håll in dem tills rätt år visas.

6 Tryck på BACK när du är klar med 
inställningarna.

Ange 12- eller 24-timmarsformat
1 Tryck på DOWN så markeras 12/24 Format 

(12-/24-timmarsformat).

2 Tryck på SELECT.

3 Tryck på UP eller DOWN tills 12H eller 
24H markeras.

4 Tryck på SELECT när du vill spara 
inställningen och avsluta.

➜



Ställa in larm
Du kan ställa in larmtid och välja larmljudet 
Tuner (radio) eller Buzzer (larmsignal).

1 Tryck på CLOCK.

2 Tryck på SETUP.
 Set Alarm (ställ in larm) markeras. 

3 Tryck på SELECT.
 Läget för larminställning aktiveras.

4 Tryck på DOWN så markeras Alarm Time 
(larmtid).

5 Tryck på SELECT.
 Läget för larminställning aktiveras.

6 Tryck på HOUR+ eller UP, DOWN fl era 
gånger eller håll in dem tills rätt timme visas.

7 Tryck på MIN+ eller UP, DOWN fl era 
gånger eller håll in dem tills rätt minut visas.

8 Tryck på BACK när du är klar med 
larmtidsinställningen.

9 Tryck på DOWN så markeras Wake to… 
(vakna till ...).

10 Tryck på SELECT.
 Tuner (radio) och Buzzer (larmsignal) 
visas i det andra fönstret.

11 Tryck på UP eller DOWN fl era gånger tills 
rätt larmljud är markerat.

12 Press SELECT när du vill spara inställningen 
och avsluta.

➜

➜

➜

➜

Praktiska tips:
Du kan ställa in larm snabbt genom att 
trycka på och hålla in ALARM på enheten. 

Ställa in radiomottagare
1 Tryck på CLOCK.

2 Tryck på SETUP.

3 Press DOWN fl era gånger så markeras 
Radio Tuner (radiomottagare).

4 Tryck på SELECT.
 Enheten söker automatiskt igenom FM-
kanaler och lagrar upp till 15 förinställda 
kanaler.

5 Press BACK när du vill avsluta avsökningen.

–

➜

Ställa in larm/Inställning - Larm Inställning - Radio



Ställa in bildspel Inställning - Automatisk ljusstyrka

Ställa in bildspel
Du kan aktivera och avaktivera bildspelet 
och ange hur snabbt det ska visas.

1 Tryck på UP eller DOWN fl era gånger så 
markeras Slideshow (bildspel).  

2 Tryck på SELECT.
 Läget för bildspel aktiveras.
On/Off (på/av) markeras.

3 Tryck på SELECT.
 On, Off (på, av) visas i det andra fönstret.

4 Tryck på UP eller DOWN fl era gånger när 
du vill aktivera eller avaktivera bildspelet.

5 Tryck på BACK när du vill gå tillbaka.

6 Tryck på DOWN så markeras Frequency 
(frekvens). 

7 Tryck på SELECT.

8 Tryck på UP eller DOWN om du vill växla 
mellan följande intervall:
5 sek->30 sek->1 min->10 min->30 min.

9 Tryck på BACK när du är klar med 
inställningen.

➜

➜

➜

Ställa in automatisk ljusstyrka
Enheten kan automatiskt dämpa ljuset vid 
starttiden och förstärka ljuset vid sluttiden.

1 Tryck på CLOCK.
2 Tryck på SETUP.
3 Tryck på DOWN fl era gånger så markeras 

Auto Brightness (automatisk ljusstyrka).

4 Tryck på SELECT.

5 Tryck på SELECT.
6 Tryck på UP eller DOWN fl era gånger när 

du vill aktivera eller avaktivera funktionen för 
automatisk ljusdämpning.

7 Tryck på BACK när du vill gå tillbaka.
8 Press DOWN fl era gånger så markeras 

Timer Settings (timerinställningar).

9 Tryck på SELECT.
10 Tryck på eller håll in HOUR+ under det 

andra fönstret, eller tryck på DOWN, när 
du vill ange starttid.

11 Tryck på eller håll in HOUR+ under det 
andra fönstret, eller tryck på DOWN, när 
du vill ange sluttid.

12 Tryck på BACK när du är klar med 
inställningen.

Praktiska tips:
You can set the timer to start at night 
and end in the morning so that AJL305 
automatically dims at night and lights up in 
the morning.

–



Inställning – klockvisning/Visa minnesstatus Klocka/larm

Inställning – klockvisning
Du kan välja om du vill visa klockan eller inte 
i fotoläget.

1 Tryck på CLOCK.

2 Tryck på SETUP.

3 Tryck på UP eller DOWN fl era gånger så 
att Clock Display (klockvisning) markeras.

4 Tryck på SELECT.

5 Tryck på UP eller DOWN och välj ON (på) 
eller OFF (av).

6 Tryck på SELECT när du vill spara 
inställningen och avsluta.

Visa minnesstatus
Du kan kontrollera hur mycket minne som 
används och hur mycket kapacitet som fi nns 
tillgänglig.

1 Tryck på CLOCK.

2 Tryck på SETUP.

3 Tryck på DOWN fl era gånger så markeras 
Memory Status (minnesstatus).
 Mängden använt minne för foton respektive 
röstmeddelanden visas.

4 Tryck på UP om du vill ange andra 
inställningar.

5 Tryck på BACK om du är klar med 
inställningen.

Praktiska tips:
När du ställer in enheten och inte trycker 
på någon knapp under 10 sekunder återgår 
enheten automatiskt till SETUP-läget.

–

Visa klockan
1 Tryck på CLOCK.

Så här aktiverar eller 
avaktiverar du larmet

1 Tryck på ALARM fl era gånger.
  visas när larmet är aktiverat.

 försvinner när larmet är avaktiverat.

Upprepat larm
Du kan upprepa larmet med 9 minuters 
intervall.
När larmsignalen ljuder trycker du på 
REPEAT ALARM / BRIGHTNESS 
CONTROL.

  blinkar.

Praktiska tips:
Om du inte trycker på någon knapp under 
larmsignalen varar larmet i 30 minuter.

OBS!
Anvisningar om hur du ställer in klockan och 
larmet fi nns under Inställning - Klocka och 
Inställning - Larm.

➜

➜

➜

–

–



Radio

Ställa in en radiokanal
1 Tryck på TUNER när du vill slå på radion 

(endast FM).

2 Tryck på och håll in ,  i ungefär 2 
sekunder och släpp sedan.

 En kanal med tillräckligt bra mottagning 
ställs automatiskt in.

3 Upprepa steg 2 om det behövs till du hittar 
rätt kanal.
Om du vill ställa in en svag station trycker du 
snabbt på ,   fl era gånger tills du hittar 
den bästa mottagningen.

Programmera radiokanaler 
manuellt
Du kan lagra upp till 15 FM-radiokanaler 
manuellt i minnet.

1 Tryck på MANUAL TUNE.

2 Ställ in önskad kanal (Se Ställa in en 
radiokanal).

3 Tryck på PRESET+ eller PRESET- en eller 
två gånger för att ange ett antal från 1 till 15.

4 Bekräfta genom att trycka på SAVE.

5 Upprepa steg 2-4 om du vill lagra fl er 
kanaler.

OBS!
Du kan radera en förinställd radiokanal 
genom att lagra en annan frekvens på samma 
plats.

➜

•

–

Så här lyssnar du på en 
förinställd kanal
Tryck på PRESET+ eller PRESET- en eller 
fl era gånger tills den önskade förinställda 
kanalen visas.

Så här pausar du radion
Tryck på TUNER.

 OFF (av) visas.

Praktiska tips: 
Så här får du bättre FM-mottagning:
Dra ut och justera pigtail-antennen tills du 
får bästa möjliga mottagning.

•

•
➜

–



Foto Röstmeddelande

Bläddra manuellt
Så här bläddrar du igenom alla foton i album
Tryck på knappen nedanför en viss persons 
album.

Bildspel
Alla foton kan visas automatiskt med ett 
angivet intervall.

1 Slå på bildspelet.

2 Ställ in ett tidsintervall mellan bilderna.

Inställningarna för bildspel beskrivs under 
Inställning - Bildspel.

Spela in meddelanden
1 Tryck på PHOTO eller REC.

 Dina foton visas.
2 Tryck på knappen SELECT under något 

av de fem fönstren för att markera eller 
avmarkera användare som du vill lämna ett 
meddelande till.

 

3 Tryck på REC igen.
 Inspelningen startar.

4 Tala nära mikrofonen, markerad MIC.

5 Tryck på REC när du vill avsluta inspelningen. 

•

➜

➜

Praktiska tips:
1 Varje meddelande kan vara 20 sekunder 

långt.

2 När du är klar med inspelningen övergår 
enheten automatiskt till läget PHOTO.

3  visas i fotot och anger antalet 
meddelanden som har lämnats till användaren.

Spela upp och ta bort 
meddelanden

Så här lyssnar du på ett meddelande

1 Tryck på knappen under fotot med .
 Uppspelningen startas automatiskt från 
det första meddelandet.

Så här lyssnar du på ett meddelande 
igen

1 Tryck på UP eller DOWN så kan du fl ytta 
markören till ett visst meddelande.

2 Tryck på REPLAY.

Så här tar du bort ett 
meddelande

1 Tryck på UP eller DOWN så kan du fl ytta 
markören till ett visst meddelande.

2 Tryck på DELETE.

3 Bekräfta genom att trycka på OK.

4 Tryck på BACK när du vill gå tillbaka.

➜



Justering av ljusstyrka Ansluta till dator/insomningstimer

Du kan justera ljusstyrkan på LCD-skärmen 
manuellt eller ange att den ska justeras 
automatiskt.

Manuell justering
Tryck på REPEAT ALARM / BRIGHTNESS 
CONTROL en eller fl era gånger så kan du 
växla mellan 3 nivåer för skärmljusstyrka.

Automatisk justering
Om du inte vill att enheten ska avge starkt 
ljus på natten kan du se till att ljusstyrkan 
justeras till den lägsta nivån automatiskt 
med hjälp av funktionen för automatisk 
ljusdämpning. (Se Ställa in automatisk 
ljusstyrka under INSTÄLLNING)
När automatisk ljusdämpning är aktiverat 
används den lägsta nivån för ljusstyrkan för 
LCD-skärmen, under det tidsintervall du 
har angett. När du trycker på en knapp ökar 
ljusstyrkan och det varar i 10 sekunder.
När timern för automatisk ljusdämpning 
når sluttiden ändras skärmljusstyrkan 
automatiskt till den nivå som skärmen hade 
innan du ställde in timern.

•

•

•

Du kan läsa in foton och återställa förlorade 
foton i album genom att ansluta enheten till 
datorn. 
Dessutom kan du synkronisera inställningarna 
för tid och automatisk ljusdämpning i datorn 
med inställningarna i enheten.
Närmare information fi nns i den medföljande 
snabbstartguiden.

Insomningstimer
Klockradion har en inbyggd timer som gör 
att radion stängs av automatiskt efter en 
angiven tidsperiod.

1 Tryck på SLEEP i klockläget.

2 Tryck på CHANGE fl era gånger för att 
växla mellan: 15 min->30 min->60 min->90 
min->120 min->OFF (av).
Så här stänger du av insomningstimern
Ställ in timern på OFF.•



Råd & Allmänt Underhåll

Ställ apparaten på en hård plan yta så att den 
inte kan vicka.
Om MAINS-kontakten eller ett kontaktdon 
används som frånkopplingsenhet ska den 
vara lätt att komma åt.
Utsätt inte apparaten, batterier, CD-skivor 
eller kassetter för fuktighet, regn, sand eller 
stark värme från värmeelement eller direkt 
solljus.
Täck inte över apparaten. Det ska fi nnas 
ett utrymme på minst 15 cm mellan 
ventilationshålen och omgivande ytor så att 
värmen kan sprida sig.
De mekaniska delarna av apparaten 
innehåller självsmörjande lager och får inte 
oljas eller smörjas.

•

•

•

•

•

Gör ren apparaten med ett mjukt 
något fuktat sämskskinn. Använd inte 
rengöringsmedel som innehåller alkohol, 
ammoniak, bensen eller material med 
skurverkan. Då kan höljet skadas.
Apparatur bör inte exponeras för droppande 
eller stänkande vatten.
Förhindra inte ventilationen genom 
övertäckning av ventilationsöppningarna med 
föremål såsom tidningar, dukar, gardiner etc.
Placera ingen öppen eld på apparaten såsom 
tända ljus.
Inga vattenfyllda objekt, som vaser, ska 
placeras på apparate.

•

•

•

•

•



Specifi kationer

TUNER 
Mottagningsområde  .........................................................................................................  FM 87.5-108 MHz
Signal/brusförhållande  ...........................................................................................................................   55 dB
 

HUVUDENHET
Strömförsörjning ....................................................................................................................... 100-240 V AC
Strömförbrukning ..................................................................................................................................... <6 W
Vikt ...............................................................................................................................................................  320 g
Storlek (b × d × h) ......................................................................................................... 244 x 70 x 51.5 mm
Förpackningsmått (b × d × h) ....................................................................................... 256 x 143 x 91 mm
Bruttovikt .................................................................................................................................................... 730 g

HÖGTALARE
Impedans ..................................................................................................................................................  8 Ohm

Specifi kationerna kan ändras utan föregående meddelande



Felsökning

Inget ljud.
Volymen är inte justerad.
Justera VOL.

Sporadiskt knaster under FM-sändningar.
Dålig signal.
Dra ut pigtail-antennen helt.

Larmet fungerar inte.
Ingen larmtid har angetts.
Mer information fi nns i avsnittet Ställa in och 
aktivera larm.
Larmet är inte aktiverat.
Mer information fi nns i avsnittet Ställa in och 
aktivera larm.

–
•

–
•

–
•

–
•

Synkroniseringen avbryts och enheten 
fungerar inte.

Programvaran för enheten är skadad.
Anslut enheten till datorn och synkronisera 
enheten igen med hjälp av AJL305 Photo 
Manager.

Skärmen blir mörk hela tiden.
Funktionen för automatisk ljusdämpning är 
aktiverad.
Om du vill att skärmen ska vara ljus 
avaktiverar du funktionen för automatisk 
ljusdämpning.

–
•

–

•

Om det uppstår ett fel ska du först gå genom tipsen nedan innan du tar apparaten för 
reparation. Om du inte kan lösa ett problem med hjälp av råden nedan bör du vända dig 
till butiken eller en serviceverkstad.

VARNING:  Öppna inte apparaten. Du riskerar då att få elektrisk stöt. Försök under 
inga omständigheter att reparera apparaten själv. Då gäller inte garantin 
längre.


