
AJ3600Clock Radio

QUICK START

          Thanks for buying Philips AJ3600 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!

 INÍCIO RÁPIDO
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Início rápido e fácil como contar
até 10!

Etapa A
• Conecte o adaptador de rede fornecido à tomada

de 7,5 V DC e conecte-a a uma tomada de
parede ou insira quatro pilhas no compartimento
de pilhas.

Etapa B
Como ajustar a hora do relógio e do alarme
1. Verifique se o rádio está desligado.
2. Pressione e mantenha pressionado SET TIME/

SET ALARM 1/SET ALARM 2.
3. Pressione e mantenha pressionado HOUR+/

MINUTE+.
4. Pressione SET TIME/SET ALARM 1/SET

ALARM 2.

Etapa C
Seleção do modo despertador
Pressione rapidamente:
• AL1 uma vez para despertar com rádio radio 
e/ou
• AL2 uma vez para despertar com campainha  .

Dicas úteis:
– Se você selecionar AL1 (AL  ), verifique se

sintonizou corretamente uma estação antes de
desligar o aparelho (consulte SINTONIA DE
ESTAÇÕES DE RÁDIO no manual do usuário).

Três maneiras de desligar o alarme
• Pressione rapidamente: ALARM RESET/

SLEEP ou
    REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL.
• Pressione AL1 ou AL2.

Recurso especial: (Consulte S)
Projeção (ideal: até 2,5 m de distância)

Com esse recurso de projeção, você pode projetar
de maneira conveniente a hora do relógio em uma
superfície, por exemplo, paredes, teto.

1. Pressione PROJECTION ON/OFF para ligar.
2. Gire a roda da lente de projeção (máximo de

180° para a esquerda ou direita) e o aparelho, se
necessário, até encontrar uma superfície de
projeção adequada.

Dicas úteis:
– Para um tempo de projeção mais longo, use o

adaptador de AC de 7,5 V para operar o aparelho.
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