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Dansk Knapper / Strømforsyning

Tillykke med dit køb og velkommen til 
Philips! 

For at få fuldt udbytte af den støtte, 
Philips tilbyder, skal du registrere dit 
produkt på: 
www.philips.com/welcome

Knapper (se 1)

1 Alarm
 aktiverer eller deaktiverer alarm.

2 REPEAT ALARM/BRIGHTNESS 
CONTROL
 gentager alarm i intervaller på 9 minutter
 justerer lysstyrken på LCD-skærmen

3 CLOCK
 skifter til urtilstand

4 TUNER
 skifter til tunertilstand

5 PHOTO
 skifter til fototilstand

6 Mini USB port
 forbinder til en USB-port på en PC

7 REC
 skifter til optagelse af stemmememo

8 MIC
 optager stemmememoer

9 VOL
 justerer lydstyrken

0 DC IN
 stik til DC 9 V-adapter

! Spiralantenne
 FM-antenne til at forbedre modtagelsen

@ RESET
 tryk, hvis enheden ikke reagerer på 
betjeningen af nogen af knapperne
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Strømforsyning
1 Slut den medfølgende strømadapter 

til enhedens DC IN 9 V-stik og til 
strømforsyningen.

2 Frakobl strømadapteren, hvis du vil slukke 
enheden helt.

Nyttige tips:
Brug kun den medfølgende adapter for at 
undgå skader på enheden!
Identifi kationspladen fi ndes bag på enheden.

–

–



Miljøinformation
Der er ikke anvendt nogle overfl ødige 
materialer i apparatets em-ballage.Vi har 
gjort vort bedste for at gøre det muligt at 
ad-skille emballagen i 3 hovedbestanddele: 
almindeligt pap (kassen), polystyrenskum 
(afstandsstykker) og polyethylen (plastposer 
og beskyttende skumplast).
Apparatet består af materialer, der kan 
genbruges. Når man derfor til sin tid skal 
kassere apparatet, bør det afl everes til et 
sted, hvor man har specialiseret sig i at 
adskille kasserede genstande for udtagning 
af materialer, der kan genbruges. Man bedes 
venligst overholde de lokale regler for 
bortkastning af indpakningsmaterialer, brugte 
batterier og kasserede apparater.

Bortskaffelse af dit gamle produkt
Dit produkt er designet og 
produceret med materialer af høj 
kvalitet, som kan blive genbrugt.
Når du ser symbolet med en 
skraldespand, der er kryds over, 
betyder det, at produktet er 
dækket af EU direktiv nr. 2002/96/EC.
Venligst sæt dig ind i de danske regler om 
indsamling af elektriske og elektroniske 
produkter.
Venligst overhold de danske regler og smid 
ikke dine gamle produkter ud sammen med 
dit normale husholdningsaffald. Den korrekte 
bortskaffelsesmetode vil forebygge negative 
følger for miljøet og folkesundheden.

Medfølgende tilbehør
 1 X certifi ceret strømadapter (Model: 
DSA-9W-09 FUK 090100 Input: 100-240 V 
~50/60 Hz 0,3 A, Output: +9 V 1 A)

Gendannelse af enheden
Du kan gendanne fabriksindstillingerne, hvis 
enheden ikke reagerer på en handling, eller 
du vil gendanne alle indstillinger.

Nulstil

  Hold RESET nede med en kuglepen eller 
en anden tynd pind.

Masternulstilling

  Hold PHOTO og TUNER samtidigt, og 
hold RESET nede med en kuglepen eller 
en anden tynd pind.

Ud over at gendanne indstillingerne sletter 
masternulstilling alle forudindstillede 
radiostationer, fotos og stemmememos.
Du kan også bruge masternulstilling til nemt 
at slette alt.

–

–

–

Generelle oplysninger

ADVARSEL
Usynlig laserstråling ved åbning når 
sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. 
Undgå utsættelse for stråling.
Bemærk: Netafbryderen er sekundært 
indkoblet og afbryder ikke strømmen 
fra nettet. Den ingebyggede netdel er 
derfor tilsluttet til lysnettet så længe 
netstikket sidder i stikkontakten.



Opsætning - Ur

I urtilstand kan du indstille klokkeslæt, 
vækketidspunkt, automatisk dæmpning, 
diasshow, få enheden til automatisk at scanne 
efter FM-stationer og se hukommelsesstatus 
i opsætningsmenuen.

Indstilling af ur
Indstilling af klokkeslæt

1 Tryk på CLOCK.

2 Tryk på SETUP for at gå ind i 
opsætningsmenuen.

3 Tryk på SELECT.
 Enheden går ind i tilstanden for indstilling 
af ur.

4 Tryk på SELECT.
 Enheden går ind i tilstanden for indstilling 
af klokkeslæt.

5 Tryk gentagne gange på HOUR+ eller UP, 
DOWN, eller hold dem nede, indtil det 
ønskede timetal vises.

6 Tryk gentagne gange på MIN+ eller UP, 
DOWN, eller hold dem nede, indtil det 
ønskede minuttal vises.

7 Tryk på BACK for at afslutte indstillingen.
 Enheden går tilbage til tilstanden indstilling 
af ur.

Nyttige tips:
Du kan hurtigt komme ind i indstilling af 
klokkeslæt ved at holde CLOCK nede på 
enheden.

➜

➜

➜

–

Indstilling af dato
1 Tryk på DOWN for at markere Set Date 

(Indstilling af dato).
 Enheden går ind i tilstanden for indstilling 
af dato.

2 Tryk på SELECT.

3 Tryk gentagne gange på DAY+ eller 
DOWN, eller hold dem nede, indtil den 
ønskede dag vises.

4 Tryk gentagne gange på MONTH+ eller 
DOWN, eller hold dem nede, indtil den 
ønskede måned vises

5 Tryk gentagne gange på YEAR+ eller 
DOWN, eller hold dem nede, indtil det 
ønskede år vises.

6 Tryk på BACK for at afslutte indstillingen.

Indstilling af 12/24-format
1 Tryk på DOWN for at markere 12/24 

Format.

2 Tryk på SELECT.

3 Press UP eller DOWN for at vælge 12 eller 
24 timer.

4 Tryk på SELECT for at gemme indstillingen 
og afslutte.

➜



Indstilling af alarm
Du kan indstille vækketidspunktet og vælge 
alarmlyden Tuner eller Buzzer.

1 Tryk på CLOCK.

2 Tryk på SETUP.
 Set Alarm (Indstil alarm) markeres. 

3 Tryk på SELECT.
 Enheden går ind i tilstanden for indstilling 
af alarm.

4 Tryk på DOWN for at markere Alarm 
Time (Vækketidspunkt).

5 Tryk på SELECT.
 Enheden går ind i tilstanden for indstilling 
af alarm.

6 Tryk gentagne gange på HOUR+ eller UP, 
DOWN, eller hold dem nede, indtil det 
ønskede timetal vises.

7 Tryk gentagne gange på MIN+ eller UP, 
DOWN, eller hold dem nede, indtil det 
ønskede minuttal vises.

8 Tryk på BACK for at afslutte indstilling af 
vækketidspunkt.

9 Tryk på DOWN for at markere Wake to…. 
(Vågn op til..)

10 Tryk på SELECT.
 Tuner og Buzzer vises på det andet 
display.

➜

➜

➜

➜

11 Tryk gentagne gange på UP eller DOWN, 
eller hold dem nede for at vælge den 
ønskede alarmlyd.

12 Tryk SELECT for at gemme indstillingen og 
afslutte.

Nyttige tips:
Du kan hurtigt komme ind i indstilling af 
alarm ved at holde ALARM nede på enheden. 

Indstilling af radiotuner
1 Tryk på CLOCK.

2 Tryk på SETUP.

3 Tryk gentagne gange på DOWN for at 
markere Radio Tuner (Radiotuner)

4 Tryk på SELECT.
 Enheden scanner automatisk efter FM-
stationer og gemmer op til 15 faste 
stationer.

5 Tryk på BACK for at stoppe scanningen.

–

➜

Opsætning - Alarm Opsætning - Tuner



Indstilling af diasshow Opsætning - Automatisk lysstyrke

Indstilling af diasshow
Du kan slå diasshow til eller fra og indstille 
frekvensen for diasshowet.

1 Tryk gentagne gange på UP eller DOWN 
for at markere Slideshow (Diasshow).  

2 Tryk på SELECT.
 Enheden går ind i tilstanden for indstilling 
af diasshow.
On/Off (Til/fra) markeres.

3 Tryk på SELECT.
 On (Til), Off (Fra) vises i det andet display.

4 Tryk gentagne gange på UP eller DOWN 
for at slå diasshowet til eller fra.

5 Tryk på BACK for at vende tilbage.
6 Tryk på DOWN for at markere Frequency 

(Frekvens). 

7 Tryk på SELECT.
8 Tryk på UP eller DOWN for at skifte 

mellem følgende intervaller: 
5 sec (5 sek.)->30 sec (30 sek.)->1 min->10 
min->30 min.

9 Tryk på BACK for at afslutte indstillingen.

Indstilling af automatisk 
lysstyrke
Enheden kan automatisk dæmpes på 
starttidspunktet og begynde at lyse på 
sluttidspunktet.

➜

➜

➜

1 Tryk på CLOCK.
2 Tryk på SETUP.
3 Tryk gentagne gange på DOWN for at 

markere Auto Brightness (Automatisk 
lysstyrke).

4 Tryk på SELECT.

5 Tryk på SELECT.
6 Tryk gentagne gange på UP eller DOWN 

for at slå automatisk lysstyrke til og fra.

7 Tryk på BACK for at vende tilbage.
8 Tryk gentagne gange på DOWN 

for at markere Timer Settings 
(Timerindstillinger).

9 Tryk på SELECT.
10 Hold HOUR+ under det andet display 

nede, eller tryk på DOWN for at vælge det 
ønskede starttidspunkt.

11 Hold HOUR+ under det andet display 
nede, eller tryk på DOWN for at vælge det 
ønskede sluttidspunkt.

12 Tryk på BACK for at afslutte indstillingen.

Nyttige 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.

–



Opsætning - Visning af ur/Se hukommelsesstatus Ur/alarm

Opsætning - Visning af ur
Du kan indstille, om uret skal vises eller ej i 
fototilstand.

1 Tryk på CLOCK.

2 Tryk på SETUP.

3 Tryk gentagne gange på UP eller DOWN 
for at markere Clock display (Visning af ur).

4 Tryk på SELECT.

5 Tryk på UP eller DOWN for at vælge ON 
eller OFF.

6 Tryk på SELECT for at gemme indstillingen 
og afslutte.

Se hukommelsesstatus
Du kan kontrollere den anvendte 
hukommelse, og se hvor meget ledig plads, 
der er tilbage.

1 Tryk på CLOCK.

2 Tryk på SETUP.

3 Tryk gentagne gange på DOWN 
for at markere Memory Status 
(Hukommelsesstatus).

 Status over hukommelse anvendt til foto 
og stemmememo vises hver for sig.

4 Tryk på UP for at gå ind i andre indstillinger.

5 Tryk på BACK for at afslutte indstillingen.

Nyttige tips:
Under indstilling af enheden går enheden 
automatisk tilbage til tilstanden SETUP 
(Opsætning), hvis der er ikke trykkes på en 
knap inden for 10 sekunder.

Visning af ur

➜

–

1 Tryk på CLOCK.

Sådan aktiveres eller 
deaktiveres alarmen

1 Tryk gentagne gange på ALARM repeatedly.
  vises, når alarmen er aktiveret.
  forsvinder, når alarmen er deaktiveret.

Gentagelse af alarm
Du kan gentage alarmen med 9 minutters 
intervaller.
Mens alarmen lyder, skal du trykke på 
REPEAT ALARM / BRIGHTNESS 
CONTROL.

  blinker.

Nyttige tips:
Hvis der ikke trykkes på en knap under 
alarmen, varer alarmen i 30 minutter.

Bemærk:
Instruktioner om indstilling af ur og 
alarm fi ndes i kapitlet Opsætning - Ur og  
Opsætning - Alarm.

➜

➜

➜

–

–



Tuner

Indstilling af radiostation
1 Tryk på TUNER for at skifte til radio (kun 

FM).

2 Hold ,  nede i ca. 2 sekunder, og giv 
derefter slip.

 Radioen stiller automatisk ind på en 
station med tilstrækkelig modtagelse.

3 Gentag om nødvendigt trin 2, indtil du fi nder 
den ønskede station.
Hvis du vil stille ind på en svag station, skal 
du trykke på ,   kortvarigt og gentagne 
gange, indtil der er optimal modtagelse.

Manuel programmering af 
radiostationer
Du kan manuelt gemme op til 15 FM-
radiostationer i hukommelsen.

1 Tryk på MANUAL TUNE.

2 Indstil til den ønskede station (se 
"Indstilling af radiostation").

3 Tryk på PRESET+ eller PRESET- en eller 
fl ere gange for at tilknytte et tal fra 1 til 15.

4 Tryk på SAVE for at bekræfte.

5 Gentag trin 2-4 for at gemme andre 
stationer.

Bemærk:
Du kan overskrive en fast station ved at 
gemme en anden frekvens på dens plads.

➜

•

–

Lyt til en forudindstilling eller 
en fast station
Tryk på PRESET+ eller PRESET- en eller fl ere 
gange, indtil den ønskede forudindstillede 
station vises.

Sådan sættes radio på pause
Tryk på TUNER.

 OFF (Fra) vises.

Nyttige tips: 
Sådan forbedres FM-modtagelse:
Forlæng og juster spiralantennen for at få 
optimal modtagelse.

•

•
➜

–



Foto Stemmememo

Manuelt gennemsyn
Sådan gennemses alle fotos i albums
Tryk på knappen under en bestemt persons 
album.

Diasshow
Enheden kan automatisk vise alle fotos ved 
en indstillet frekvens.

1 Tænd for diasshowet.

2 Indstil et ønsket tidsinterval mellem dias.

Se kapitlet Opsætning - Diasshow for at 
læse om indstillinger til diasshow.

Optagelse af meddelelser
1 Tryk på PHOTO eller REC.

 Fotos vises.
2 Tryk på SELECT under de fem displays for 

at vælge eller fravælge brugere, som du vil 
give en meddelelse.

 

3 Tryk på REC igen.
 Optagelsen begynder.

4 Tal i nærheden af MIC.

5 Tryk på REC for at afslutte optagelsen.  

•

➜

➜

Nyttige tips:
1 Hver meddelelse kan vare op til 20 sekunder.

2 Når du er færdig med optagelsen, skifter 
enheden automatisk til PHOTO-tilstand.

3  vises på fotoet, hvilket angiver det antal 
meddelelser, der er til brugeren.

Afspilning og sletning af 
meddelelser

Sådan lytter du til en meddelelse

1 Tryk på knappen under fotoet med .
 Afspilningen starter automatisk fra den 
første meddelelse.

Sådan lytter du til en meddelelse igen
1 Tryk på UP eller DOWN for at fl ytte 

markøren til den ønskede meddelelse.

2 Tryk på REPLAY.

Sådan slettes en meddelelse
1 Tryk på UP eller DOWN for at fl ytte 

markøren til den ønskede meddelelse.

2 Tryk på DELETE.

3 Tryk på OK for at bekræfte.

4 Tryk på BACK for at vende tilbage.

➜



Justering af lysstyrken Tilslutning til PC/sleep-timer

Du kan manuelt justere LCD-lysstyrken, eller 
lade enheden justere lysstyrken automatisk.

Manuel justering
Tryk på REPEAT ALARM / BRIGHTNESS 
CONTROL en eller fl ere gange for at skifte 
mellem 3 niveauer for skærmens lysstyrke.

Automatisk justering
For at undgå udstråling af stærkt lys fra 
enheden om natten kan den automatiske 
dæmpningsfunktion bruges til automatisk 
at justere lysstyrken til det laveste niveau. 
(Se Indstilling af automatisk lysstyrke i 
kapitlet OPSÆTNING)
Når tidspunktet for den automatiske 
dæmpning er indstillet, indstilles LCD-
lysstyrken automatisk til det laveste niveau 
i perioden for den automatiske dæmpning. 
Tryk på en knap for at øge lysstyrken - det 
vil vare 10 sekunder
Når timeren for den automatiske lysstyrke 
når sluttidspunktet, skifter LCD-lysstyrken 
automatisk tilbage til det lysstyrkeniveau, der 
var før den indstillede lysstyrketimer. 
 

•

•

•

Du kan indlæse fotos og gendanne mistede 
fotos i albums ved at slutte den til en PC. 
Derudover kan du synkronisere tiden og 
indstillingen for automatisk dæmpning på 
PC'en med enheden.
Flere oplysninger kan fås i den medfølgende 
lynhåndbog.

Sleep-timer
Clockradioen har en indbygget sleep-timer, 
så enheden automatisk kan slukke radioen 
efter en indstillet periode.

1 Tryk på SLEEP i urtilstand.

2 Tryk på CHANGE gentagne gange for at 
skifte timeren mellem: 15 min->30 min->60 
min->90 min->120 min->OFF.
Sådan slukkes sleep-timer,
Indstil timeren til OFF.•



Sikkerhedsregler & Generel Vedligeholdelse

Stil apparatet på en hård, fl ad overfl ade, så 
det står vandret.
Hvis MAINS-stikket eller et apparatstik brugs 
til at afbryde enheden, forbliver enheden 
parat til betjening.
Undgå at udsætte apparatet, batterier, 
CDplader eller kassettebånd for fugtighed, 
regn, sand eller for stor varme (f.eks. fra 
varmeapparater eller direkte sollys).
Apparatet må ikke udsættes for vanddryp 
eller -sprøjt.
Dæk aldrig apparatet til med noget. Sørg for, 
at der er tilstrækkelig ventilation omkring 
apparatet. Der skal være mindst 15 cm 
mellemrum mellem ventilationshullerne og 
de omgivende overfl ader for at undgå, at 
apparatet bliver for varmt.

•

•

•

•

•

Ventilationen må ikke forhindres ved at 
dække for ventilations-åbningerne med 
genstande som f.eks. aviser, duge, gardiner 
osv.
Åben ild som f.eks. levende lys må ikke 
anbringes på apparatet.
Genstande som indeholder vand, som f.eks. 
vaser, må ikke anbringes på apparatet.
Apparatets mekaniske dele har selvsmørende 
lejer og må ikke smøres med olie el. lign.
Apparatet kan rengøres udvendigt med et 
rent vaskeskind let fugtet med vand. Brug 
aldrig rengøringsmidler, der indeholder 
alkohol, ammoniak, benzen eller skrappe 
midler, da disse kan beskadige huset.

•

•

•

•

•



Specifi kationer

TUNER 
Indstillingsområde  ..............................................................................................................  FM 87.5-108 MHz
Signal-/støjforhold  ..................................................................................................................................... 55 dB
 

HOVEDENHED
Strømforsyning  ...........................................................................................................................  100-240 V AC
Strømforbrug ............................................................................................................................................. < 6 W
Vægt ..............................................................................................................................................................  320 g
Størrelse (b × d × h) ......................................................................................................  244 x 70 x 51.5 mm
 På pakkens mål (b × d × h) ...........................................................................................  256 x 143 x 91 mm
Vægt i alt ......................................................................................................................................................  730 g

HØJTTALERE
Impedans ...................................................................................................................................................  8 Ohm

Specifi kationerne kan ændres uden varsel



Fejlfi nding

Ingen lyd.
Lydstyrken er ikke justeret.
Juster VOL.

Indimellem forekommer der en støjende 
lyd under FM-udsendelse.

Svagt signal.
Træk spiralantennen helt ud.

Alarmen virker ikke.
Vækketidspunktet er ikke indstillet.
Se afsnittet Indstilling og aktivering af alarm.
Alarmen er ikke aktiveret.
Se afsnittet Indstilling og aktivering af alarm.

–
•

–
•

–
•
–
•

Synkronisering afbrydes, og indstillingen 
mislykkes.

Softwaren i enheden er ødelagt.
Slut enheden til din PC, og synkroniser 
enheden igen vha. AJL305 Photo Manager.

Skærmens lysstyrke bliver ved med at 
blive mørk.

Enheden har indstillet timer for automatisk 
dæmpning.
For at holde skærmen lys skal du slå den 
automatiske dæmpningstimer fra.

–
•

–

•

Hvis der skulle opstå en fejl, bedes man venligst kontrollere nedenstående punkter, før 
man sender apparatet til reparation. Hvis problemet ikke kan afhjælpes ved at følge 
disse råd, skal man søge hjælp hos forhandleren eller servicecentret.

ADVARSEL:  Man må ikke åbne apparatet, da der så er risiko for at få et elektrisk 
stød. Forsøg under ingen omstændigheder selv at reparere apparatet, da 
garantien derved bortfalder.


