
AJL308Clock Radio

         Thanks for buying Philips AJL308 clock radio.
 Our Quick Start guides you through just some of the features on the set.

         Please read our instruction booklet to really rise & shine!

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

Guia de Começo Rápido
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Português
I. Conexão elétrica
• Encaixe o adaptador para corrente elétrica

fornecido no conector DC de 9V e conecte o
plugue do adaptador a uma tomada na parede.

II. Ajuste de hora e data
1. Appuyez sur MENU.
2. Use 1 2 para realçar “Clock” (Relógio).
3. Use 3 4 para selecionar um campo de “Time Set”

(Ajuste de hora) e “Date (Year-Month-Day)” (Data
(Ano-mês-dia)).

4. Pressione OK para confirmar.
5. Pressione e mantenha pressionado 3 4 para definir

os valores.
6. Pressione OK para confirmar.
7. Repita as etapas 3 a 6 para definir outros valores de

“Time Set” (Ajuste de hora) e “Date (Year-Month-
Day) (Data (Ano-mês-dia))”.

8. Após concluir o ajuste, pressione CLOCK,
TUNER, PHOTO/VIDEO ou MUSIC  para sair
do menu de configuração.

Dica útil:
No modo de relógio, para aplicar zoom à imagem
exibida, pressione e mantenha pressionado
CLOCK por cerca de 2 segundos e pressione OK
várias vezes para ampliar a imagem ou retomar o
tamanho normal. Use 1 2 3 4 para deslocar-se
pela imagem ampliada. Para sair do modo zoom,
pressione CLOCK novamente.

III. Definição/ativação da hora do
despertador

Você pode definir dois horários diferentes para o
despertador.

1. Pressione CLOCK.
2. Mantenha pressionado ALARM 1ou ALARM 2

por cerca de 2 segundos e libere esse botão.
3. Pressione e mantenha pressionado 3 4 para definir

a hora.

Com zoom

Sem zoom

4. Pressione ALARM 1 ou ALARM 2 para confirmar.
5. Pressione e mantenha pressionado 3 4 para definir

os minutos.
6. Pressione ALARM 1 ou ALARM 2 para confirmar.
7. Pressione novamente ALARM 1 ou ALARM 2 para

ativar o ajuste do despertador.

➜Quando o despertador está ativo,  é exibido.

IV. Desativação do despertador
• Durante o disparo do despertador, pressione

qualquer botão, exceto
REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL.

➜ O despertador será zerado diariamente.
OU,
• Pressione REPEAT ALARM / 

BRIGHTNESS CONTROL.
para que o despertador seja disparado novamente
em 9 minutos.

• Para desativar completamente o despertador,
pressione ALARM 1 (Alarme 1) ou ALARM 2

(Alarme 2) várias vezes até que  seja alterado

para .

➜Quando o despertador está inativo,  é exibido.

Quando está ativo,  é exibido.

Dicas úteis:
• Se nenhum botão for pressionado durante o disparo

do despertador, ele permanecerá ativo por 30
minutos.

• Para definir o som do despertador com uma música
específica, selecione a música desejada em “Alarm
Music” (Música do alarme) no menu Clock (Relógio).

V.  Sintonizador
1. Pressione TUNER.
2. Pressione MENU.

➜ O menu Tuner (Sintonizador) é exibido.
3. Pressione 4 para selecionar “Tuner Auto Progam”.
4. Pressione OK para iniciar a busca e programação

automáticas.
➜ É feita a programação de 20 estações disponíveis
(FM).

5. Pressione 3 4 uma ou mais vezes para selecionar a
estação desejada.
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• No modo TUNER, para desligar o rádio, pressione
OK. Para ligá-lo, pressione OK novamente.

•   Para sintonizar automaticamente uma estação de
rádio, pressione e mantenha pressionado 1 2 por
cerca de 2 segundos e, em seguida, solte esse botão.
(Para armazenar uma estação específica, consulte
“Programação manual” na seção Sintonizador no
manual do usuário.)

VI. Uso de um dispositivo USB ou
cartão SD/MMC

Para ouvir músicas ou exibir fotos ou vídeos, você
precisa conectar um dispositivo USB e/ou um cartão
de memória ao AJL308.

1. Conecte um dispositivo USB compatível e/ou car tão
de memória (car tão SD ou MMC) à porta USB e/
ou ao slot de cartão do AJL308.
➜ As pastas indicando os dispositivos inseridos são
exibidas.

2. Pressione 3 4 para selecionar a pasta do dispositivo
USB (se houver) ou do cartão de memória (se
houver).

3. Pressione OK para abrir a pasta.
➜O aparelho entrará automaticamente no
modo relógio.

• Para alternar para o modo de música,
pressione MUSIC (MUSIQUE).

• Para alternar para o modo de foto, pressione
PHOTO/VIDEO.

• Para alternar para o modo de vídeo,
pressione PHOTO/VIDEO.

4. Selecione o arquivo que deseja reproduzir.
5. Pressione OK para reproduzir.

Dica útil:
• O aparelho suporta os formatos de vídeo DivX e

MPEG4.
• Você pode alterar o formato de exibição da imagem

estática na tela selecionando “Widescreen” ou
“Normal” na opção “Display Format” (Formato de
exibição) no menu “General” (Geral).

VII. Ajuste da função dormir
• No modo TUNER ou MUSIC (MUSIQUE),

pressione SLEEP (ARRÊT PROGRAMMÉ) até que
a opção desejada para função dormir seja exibida.
➜ A reprodução do modo Tuner ou Music atual
continuará.

Widescreen Normal

OU,

• No modo CLOCK (HORLOGE) ou PHOTO/
VIDEO, pressione SLEEP (ARRÊT
PROGRAMMÉ) até que a opção desejada para
função dormir seja exibida.
➜  A música de relaxamento interna será
reproduzida.

Dica útil:
• Há várias músicas de relaxamento internas.

Selecione sua preferida na opção “Sleep Timer
Music” (Música do timer de desligamento
automático) no menu “General” (Geral).

VIII. Controle de brilho
• Pressione REPEAT ALARM / BRIGHTNESS

CONTROL  várias vezes para exibir os quatro níveis
de brilho da tela.

IX. Escurecimento automático da
tela

Para evitar a emissão de luz intensa do aparelho à
noite, a função de escurecimento automático
pode ser usada para ajustar automaticamente o
brilho até o nível mais baixo.

• Para ativar o escurecimento automático, no menu
General (Geral), defina On (Ligado) em “Auto
Dim Timer” (Timer de escurecimento
automático), especifique a hora de início desejada
em “Auto Dim Start” (Escurecimento automático
Iniciar) e a hora de término em “Auto Dim End”
(Escurecimento automático Encerrar).
➜ Durante o período de escurecimento
automático, pressione qualquer botão para
aumentar o brilho da tela, que permanecerá nesse
nível por 10 segundos.

X. Uso do suporte
O aparelho vem equipado com um suporte no
painel inferior. Para usar o aparelho em um ângulo
de visão diferente, retire o supor te e recoloque-o
invertendo o lado (veja a figura abaixo).
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