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Quick start
Mise en service rapide
Inicio rápido
Schnellstart
Snelstart
Avvivo rápido

Thanks for buying Philips AJ3915 CD 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!
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Net zo gemakkelijk als ABC!
Stap A
• Steek de netstekker in het stopcontact.

Stap B
Instellen van de klok/Instellen van de manier van wekken
1. Houd Press and hold CLOCK of ALARM 1/ ALARM 2 ingedrukt tot de uurcijfers knipperen.
2. Druk herhaaldelijk op ∞/ § of houd deze ingedrukt om de uren aan te passen.
3. Druk op de overeenkomstige CLOCK of ALARM 1/ ALARM 2 om de uurinstelling te bevestigen. De klokcijfers voor de minuten zullen knipperen.

4. Druk herhaaldelijk op ∞ / § of houd deze ingedrukt om de minuten aan te passen.
5. Druk op CLOCK of op de overeenkomstige knop ALARM 1/ ALARM 2 om de tijdinstelling te
bevestigen.
• De overeenkomende tekst ALM1 of ALM2 wordt weergegeven als u de ingestelde tijd activeert.

Stap C
Instellen van de manier van wekken
1. Druk op POWER om in rusttoestand te schakelen.
2. Kies een alarmmodus: ofwel CD radio, ofwel de zoemer door de CD•RADIO•BUZZER schuifknop te gebruiken.
• Op de ingestelde alarmtijd zal de CD, radio of zoemer automatisch ingeschakeld worden.

3 manieren om de wekker uit te schakelen
• Druk eenmaal op de overeenkomende knop ALARM 1 of ALARM 2, of druk op POWER
(ALM1 of ALM2 wordt nog steeds weergegeven).
• Druk op REPEAT ALARM (ALM1 of ALM2 wordt nog steeds weergegeven, maar knippert nu).
• Druk herhaaldelijk op de bijbehorende knop ALARM 1 of ALARM 2 tot ALM1 of ALM2 verdwijnt.

CD-speler
Op deze cd-speler kunnen audiodisks en cd-recordables (CD-R) afgespeeld worden. Probeer geen cdroms, CDRW, CD-i’s,VCD’s, dvd’s of computer-cd’s af te spelen.
1. Druk op POWER om in rusttoestand te schakelen.
2. Selecteer de CD bron door CD•RADIO•BUZZER in te stellen op CD.
3. Open het cd-vak.
4. Plaats een cd in de speler met de bedrukte kant naar boven en sluit het deksel.
5. Druk op ); om het afspelen te starten.
6. Druk op 9 om het afspelen te beëindigen.

