
AJ3916

Thanks for buying Philips AJ3916 series 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!

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



AUX

STANDBY-ON



Nederlands
Klok/Wekker
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 bevesti-

gen. 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.

Alleen voor ALARM – de alarmmodus selecteren
6. Druk herhaaldelijk op SOURCE om het gewenste alarmgeluid te selecteren: natuurlijke geluiden,

CD, radio of zoemer.

3. Manieren om de wekker uit te schakelen
• Druk op SLEEP om tijdens het alarm 'Alarm Reset' (Alarm opnieuw instellen) te activeren.

• Druk op REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL om tijdens het alarm 'Alarm repeat'

(Alarm herhalen) te activeren.

• Als u het alarm volledig wilt uitschakelen, drukt u eenmaal op de bijbehorende knop ALARM 1 of

ALARM 2 tot verdwijnt.

CD-speler
Deze CD-wekkerradio ondersteunt audiodiscs, zoals CD-R (CD-recordable) en CD-RW (CD-

rewritable).

1. Druk op STANDBY-ON als u wilt inschakelen vanuit de klokmodus.

2. Als CD niet is geselecteerd, drukt u een of meerdere keren op SOURCE om CD te selecteren.

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.

Radio
Autostore - automatisch programmeren 

1 Druk herhaaldelijk op SOURCE om FM of MW als bron te selecteren.

2 Houd PROG ingedrukt tot de frequenties op het display beginnen te lopen.

➜ Als alle zenders opgeslagen zijn, begint de eerste geprogrammeerde zender automatisch te

spelen.

Om te luisteren naar een (automatisch) geprogrammeerde zender  

Druk één of meerdere keren op de toetsen PRESET +/– tot de gewenste geprogrammeerde
zender in het display verschijnt.


