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Docking Entertainment System

AJ301DB

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

QUICK START
MISE EN SERVICE RAPIDE
INICIO RÁPIDO
SCHNELLSTART
SNELSTART
AVVIVO RAPIDO

Thanks for buying Philips AJ301DB Docking Entertainment System
.
Our Quick Start guides you through just some of the features on the set.
Please read our instruction booklet to really rise & shine!
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NEDERLANDS
Stap A
• Sluit de netadapter aan op de bus DC (18V) van
het apparaat en het stopcontact.

Stap B
Klok-en wekkertijden reglen
1. Houd in elke willekeurige modus TIME SET (TIJD
INSTELLEN) of ALM1 / ALM2 ingedrukt totdat
de cijfers op de klok gaan knipperen.
2. Houd ¡1 2™ ingedrukt om de tijd aan te passen.
3. Druk op TIME SET (TIJD INSTELLEN) of ALM1
/ ALM2 om te bevestigen.
4. Herhaal stap 2 en 3 om het instellen van alle
andere tijditems te voltooien.

Stap C
Kiezen van de wekkerstanden
In de stand-bymodus, selecteer de gewenste alarmmodus door DOCK/BUZZER/TUNER in te stellen
op DOCK of BUZZER of TUNER.
Nuttige tips:
– Als u de radio TUNER gekozen heeft, controleer dan
of u correct afgestemd heeft op een zender voor u het
apparaat uitzet (Zie Afstemmen op een radiozender).
– Controleer, als u de alarmmodus DOCK (STATION)
hebt geselecteerd, of u de compatibele speler in het station hebt geplaatst, anders wordt de zoemermodus
automatisch geselecteerd.

3 manieren om de wekker uit te schakelen
• Druk op knoppen: POWER of REPEAT
ALARM/ BRIGHTNESS CONTROL.
• Druk op ALM1 of ALM2.

Stap D
Afstemmen op een radiozender
1. Druk eenmaal op TUNER/AUX om de radio aan
te zetten.
2. Houd ¡1 2™ gedurende één seconde of langer
ingedrukt om af te stemmen op een zender.
• Om een zender op te slaan houd u kort één van de
PRESET - toetsen 1 tot 5 ingedrukt tot u een
dubbele piep hoor t.

Stap E
Apple iPod afspelen-met AJ301DB
1. Selecteer de juiste stationsadapter en klik de adapter
vervolgens in het station zodat de speler goed past.
• De iPod-aansluiting bevindt zich standaard op de
AJ301DB.
• Op de achterkant van de iPod-adapters wordt
aangegeven met welke iPod-speler de adapter kan
worden gebruikt.
2. Klik de compatibele iPod vast in de stationsaansluiting.
3. Druk op DOCK (STATION) om de stationsmodus
in te schakelen.
• De aangesloten iPod wordt automatisch afgespeeld
Nuttige tips:
– Als u de knoppen (2;, ¡1, 2™ en VOLUME) op de
AJ301DB en de bijbehorende afstandsbediening
gebruikt, zijn de volgende schijfafspeelfuncties beschikbaar: afspelen/pauzeren, volgend/vorig nummer
selecteren, snel vooruit-/terugspoelen en volume wijzigen.
– Raadpleeg voor uitgebreide beschrijvingen de gedeelten
"Compatibele draagbare speler", "Het station wijzigen"
en "De juiste stationsadapter selecteren" in de
meegeleverde gebruikershandleiding. Hier vindt u tevens
belangrijke informatie over de bediening van het station.
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