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Nederlands
Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips!
Wilt u volledig profiteren van de ondersteuning die Philips u kan
bieden Registreer dan uw product op www.philips.com/welcome.
BEDIENING (zie afb. 1 )

1 SLEEP - om de radio voor de inslaapfunctie te activeren
- om de inslaapperiode in te stellen

2 Klokbediening
- SET TIME : om de kloktijd in te stellen
- SET AL 1 : om de wektijd in te stellen
- SET AL 2 : om de wektijd in te stellen
- CLOCK : en klok positie

3 UP / DOWN: om de uren en minuten voor de klok- en wektijd in te stellen
4 REPEAT ALARM / SLEEP OFF

- om de actieve wekker 6-7 minutenlang uit te zetten
- hiermee schakelt u de sleeptimer uit

5 Frequentie-indicator - geeft de radiofrequentie van uw gekozen golfband aan
6 TUNING - om de radio op zenders af te stemmen
7 BAND - om de FM/AM (MW of LW) golfbanden te selecteren
8 VOLUME - om het volume in te stelllen
9 ALARM RESET - om de actieve wekker 24 uur lang uit te zetten
0 DISPLAY - geeft de klok/wektijden aan, alsook de status van de instellingen
! OFF • RADIO • AUX - om de radio, voor de AUX / aan-/uit-schakelaar
@ AL 1, AL 2

– OFF om wekker 1 of wekker 2 uit te schakelen

– RADIO om de radio voor wekker 1 of wekker 2 te activeren

– BUZ om de zoemer voor wekker 1 of wekker 2 te activeren
# Batterijklepje - kan geopend worden om een 9 volt 6F22 type batterij (niet

inbegrepen) in te zetten voor back-up van het klokgeheugen
$ Snoer - voor AC wisselstroomvoeding
% Draadantenne - verbetert FM ontvangst
^ AUX - hiermee kunt u een externe audiobron aansluiten.
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INSTALLATIE

STROOMVOEDING
1 Controleer als de stroomtoevoer van uw stopcontact dezelfde is als

aangegeven staat op het informatieplaatje aan de onderkant van het
apparaat. Indien dit niet het geval is, moet u uw winkelier of een 
klantendienst raadplegen.

2 Steek de stekker van het snoer in een stopcontact.
3 Om de stroomtoevoer volledig af te sluiten, moet u de stekker uit het 

stopcontact verwijderen.

BACK-UP VAN HET KLOKGEHEUGEN

Dankzij de back-up van het klokgeheugen is het apparaat bij 
stroomonderbrekingen in staat uw wek- en kloktijden een dag lang in het
geheugen te bewaren. De gehele wekkerradio- en displayverlichting is in dat
geval uitgeschakeld. De juiste tijd verschijnt weer op de display zodra de 
stroomtoevoer hersteld is.

1 Verwijder het batterijklepje om een 9 volt 6F22 type batterij (niet inbegrepen)
in te zetten voor back-up van het klokgeheugen.

2 Zet het batterijklepje terug.

OPMERKING: U moet de klok- en wektijden opnieuw instellen indien er bij een
stroomonderbreking geen back-up van het klokgeheugen geïn-
stalleerd was of de stroomonderbreking te lang duurde.

Batterijen bevatten chemische stoffen en moeten dus 
volgens de reglementering worden weggeworpen.
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RADIO

U kunt de radiowekker ook gewoon als radio gebruiken!
1 Zet de t OFF • RADIO • AUX schakelaar op RADIO om de radio aan te zetten.
2 Kies uw golfband aan hand van de BAND schakelaar.
3 Stem op uw zender af aan de hand van de TUNING knop.
4 Zet het VOLUME op het gewenste niveau.
5 Zet de OFF • RADIO • AUX schakelaar op OFF om de radio uit te zetten.
Voor een betere ontvangst:
FM: trek de draadantenne achteraan het apparaat uit voor optimale ont-

vangst.
MW: werkt met een antenne die in het apparaat is ingebouwd. Voor een

betere ontvangst moet u de antenne richten door het toestel ver-
plaatsen of draaient.

INSTELLEN VAN DE KLOK- EN WEKTIJDEN

De tijd wordt op de display aangegeven aan de hand van een 24-uren klok.

BELANGRIJK! Om de klok- en wektijden precies in te stellen, moet u erop letten
dat u de UP / DOWN toetsen altijd afzonderlijk indrukt en nooit
tegelijkertijd.

1 Zet de klokbediening op  SET TIME, SET AL 1 of SET AL 2 om 
respectievelijk de klok- of wekkertijden in te stellen.

2 Druk herhaaldelijk op UP / DOWN of houd één van die toetsen ingedrukt om
de uren en minuten in te stellen.

3 Laat UP / DOWN los wanneer de tijd correct ingesteld is.
4 Nadat u zowel de uren als de minuten heeft ingesteld, schakelt u de 

klokbediening naar CLOCK om op de kloktijd te lopen.

KIEZEN VAN EEN WEKMODUS

ALGEMEEN
Indien u de wekker wilt gebruiken moet u eerst een wektijd instellen. U kunt kie-
zen tussen twee verschillende wekmodi: de radio of de zoemer. 
• Maak uw keuze van wekmodus door AL 1 of AL 2 op RADIO of BUZ te zetten.

™ De 2 zoemers hebben een vaste volumeinstelling die niet gewijzigd kan
worden. De zoemer (BUZ) van de AL 1 is een lage toon, en de zoemer
(BUZ) van AL 2 is een hoge toon.
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UITZETTEN VAN DE WEKKER

Er bestaan drie verschillende manieren om de wekker uit te zetten. Tenzij u de
wekker volledig wilt uitschakelen, wordt de 24 uur terugsteloptie van de wekker
automatisch geselecteerd na 59 minuten, gerekend vanaf de tijd dat uw wekker
voor het eerst aanging.

24 UUR TERUGSTELLING VAN DE WEKKER
Indien u de wekkerfunctie meteen wilt uitzetten terwijl u dezelfde 
wekkerinstellingen voor de volgende dag wilt behouden:
• Druk op ALARM RESET terwijl de wekker afgaat.

OM DE WEKKER VOLLEDIG UIT TE ZETTEN
Om de ingestelde wektijd voordat de wekker afgaat of tijdens het afgaan te
annuleren:
• Zet AL 1 of AL 2 in de OFF stand.

HERHAALWEKKER
Dit kenmerk laat uw wekker om de 6-7 minuten opnieuw afgaan.
1 Terwijl de wekker afgaat, drukt u op REPEAT ALARM / SLEEP OFF.

INSLAAPFUNCTIE (SLEEP)

Over de inslaapfunctie
Dit apparaat is uitgerust met een ingebouwde timer die de radio van het apparaat
automatisch kan uitschakelen na een door u ingestelde periode. Dit kenmerk staat
u toe rustig neer te liggen terwijl u luistert en in slaap valt. De maximale 
inslaaptijd bedraagt 59 minuten

Instellen van de SLAAPFUNCTIE
1 Controleer of de klokbediening in de CLOCK stand staat.
2 Zet de OFF • RADIO • AUX in de OFF stand.
3 U kunt de sleeptimer als volgt instellen:
• Houd SLEEP ingedrukt.

™ Het display telt af van 0:59 naar 0:00 minuten. 
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• Houd SLEEP ingedrukt en druk herhaaldelijk op UP/DOWN om de sleeptimer
aan te passen naar een lager aantal minuten.

™ Druk op REPEAT ALARM / SLEEP OFF om de sluimerfunctie te annuleren.

EEN EXTERN APPARAAT AANSLUITEN

U kunt het geluid van het aangesloten externe apparaat beluisteren met de luid-
sprekers van de AJ3226.

1 Draai aan de knop OFF • RADIO • AUX om AUX te selecteren.
2 Sluit de AUX-IN-kabel van het apparaat aan op de AUDIO OUT-aansluiting of

de hoofdtelefoonaansluiting van het externe apparaat, zoals een CD-speler of
videorecorder.

Opmerkingen over de verwijdering van batterijen

Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn
2006/66/EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden wegge-
gooid.Informeer u over de lokale regels inzake de gescheiden ophaling van
gebruikte batterijen. Een goede afvalverwerking draagt bij aan het voorkomen
van schadelijke gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.
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ONDERHOUD

• Installeer het apparaat in de buurt van een stopcontact en op een plaats waar u
gemakkelijk bij de stekker kunt.

• Als u het netsnoer gebruikt om het apparaat uit te schakelen, dient u ervoor te zor-
gen dat het snoer goed toegankelijk is.

• Zet het apparaat op een harde, vlakke ondergrond zodat het niet om kan vallen.
• Als u het apparaat een langere periode niet gebruikt, wordt u aangeraden de

stekker uit het stopcontact te trekken. Daarnaast is het ook aan te raden de
batterij uit de wekkerradio te verwijderen. Zo voorkomt u dat de batterij gaat
lekken en de wekkerradio wordt beschadigd.

• Apparaat mag niet worden blootgesteld aan spatwater.
• Leg niets op het apparaat. Er moet voldoende ventilatieruimte (minimaal 15 cm) zijn

bij de ventilatieopeningen om te voorkomen dat het apparaat te warm wordt.
• De ventilatie mag niet worden gehinderd door het afsluiten van de venti-

latieopeningen met voorwerpen, zoals kranten, tafelkleden, gordijnen enz.
• Er mogen geen voorwerpen met een open vlam, zoals aangestoken kaarsen op

het apparaat worden geplaatst.
• Geen voorwerpen met vloeistoffen, zoals vazen, mogen op het apparaat wor-

den geplaatst.
• De mechanische delen van het apparaat zijn voorzien van zelfsmerende lagers

en mogen dus niet gesmeerd of geolied worden.
• U kunt het apparaat schoonmaken met een licht bevochtigde zeemlap. Gebruik

geen schoonmaakmiddelen die alcohol, spiritus, ammonia of schuurmiddel
bevatten want die kunnen het apparaat beschadigen.

• Batterij mag niet worden blootgesteld aan hoge temperaturen (die worden
veroorzaakt door zonlicht, vuur en dergelijke).

VOORZICHTIG
Gebruik van andere bedieningsorganen of instellingen dan wel uitvoer-
ing van andere procedures dan hierin voorzien, kan leiden tot gevaar-
lijke straling of andere onveilige situaties.

Dit apparaat voldoet aan de radio-ontstoringseisen van de Europese Unie.
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PROBLEMEN OPLOSSEN

Als zich een probleem voordoet, controleer dan eerst de punten op de onderstaande
lijst voor u het apparaat ter reparatie aanbiedt. Kunt u het probleem niet oplossen aan
de hand van deze aanwijzingen, raadpleeg dan uw leverancier of serviceorganisatie.
WAARSCHUWING: Maak het apparaat niet open want dan loopt u het risico een

elektrische schok te krijgen. Probeer in geen geval zelf het appa-
raat te repareren want dan vervalt de garantie.

Probleem

– Mogelijke oorzaak
• Oplossing
Geen geluid

– Het volume staat te zacht
• Zet het volume harder

Af en toe gekraak bij FM-ontvangst

– Zwak signaal
• De draadantenne geheel uittrekken en in de juiste richting leggen.
Constant gekraak/ gefluit bij  AM (MW)-ontvangst

– Elektrische storingen van tv’s, computers, tl-lampen enzovoort
• Zet het apparaat uit de buurt van andere elektrische apparatuur
De wekker gaat niet af

– De wektijd is niet ingesteld / De manier van wekken is niet ingesteld
• Zie Instellen van de wekkertijd / Zie Instellen van de manier van wekken. 

– De geluidssterkte is te zacht voor de radio
• De geluidssterkte verhogen
– Radioalarm is niet ingesteld op een radiozender
• Stem af op een radiozender
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Met het oog op het milieu.

Wij hebben alle overbodig verpakkingsmateriaal weggelaten en ervoor gezorgd
dat de verpakking gemakkelijk in drie materialen te scheiden is: karton (doos),
polystyreenschuim (buffer) en plastic (zakken, beschermfolie).
Uw apparaat bestaat uit materialen die door een gespecialiseerd bedrijf gerecy-
cleerd kunnen worden. Informeer waar u verpakkingsmateriaal, lege batterijen en
oude apparatuur kunt inleveren.

Wegwerpen van uw afgedankt apparaat

Uw apparaat werd ontworpen met en vervaardigd uit onderdelen en materialen
van superieure kwaliteit, die gerecycleerd en opnieuw
gebruikt kunnen worden.

Wanneer het symbool van een doorstreepte vuilnisemmer op
wielen op een product is bevestigd, betekent dit dat het
product conform is de Europese Richtlijn 2002/96/EC.

Gelieve u te informeren in verband met het plaatselijke inzamelingsysteem voor
elektrische en elektronische apparaten. 

Gelieve u te houden aan de plaatselijke reglementering en apparaten niet met het
gewone huisvuil mee te geven. Door afgedankte apparaten op een correcte
manier weg te werpen helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de
gezondheid te voorkomen.

Batterijen niet weggooien,
maar inleveren als KCA.
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Specificaties

Netspanning.........................................220 – 230 V/50 Hz
Stroomverbruik
Actief............................................................................5 W
Stand-by....................................................................<2 W

Afmetingen (b x d x h)......................174 x 62 x 159 (mm)
Gewicht....................................................................0.52 kg
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