
AJL303

Snelstartgids

Snelstartgids Gebruikershandleiding Netspanningsadapter

Wat zit er in de doos?
De volgende items zitten in de doos:

Stap A AansluitenAansluiten

Stap B opstellenopstellen

Stap C GenietenGenieten
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Sluit de meegeleverde 
netspanningsadapter aan 
op het apparaat en het 
stopcontact.

Schermtaal selecteren

CLOCK TUNING SLEEP

DC IN 5V

DC IN 5V

Druk op MENU.
Het hoofdmenu wordt weergegeven. ➜

Selecteer [Instellingen] en druk op OK.
Het menu met instellingen wordt weergegeven. ➜

Selecteer [Taal] en druk op OK.

Selecteer een optie en druk op OK om te bevestigen.

Druk op MENU om het menu met instellingen te verlaten.

Stap A AansluitenAansluiten

Stap B opstellenopstellen
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Druk op ALARM 1/ALARM 2.
Het Alarm 1/Alarm 2-pictogram en de cijfers van de klok  ➜
worden weergegeven.

1

2

Datum en tijd instellen

1

De alarmtimer instellen

Druk op MENU.

Selecteer [Instellingen] -> [Klok] -> [Ingestelde tijd] en druk 
op OK.

Druk op 34 om het uur in te stellen en druk op OK om te 
bevestigen.

Druk op 34 om de minuten in te stellen en druk op OK om 
te bevestigen.

Selecteer [Datum instellen] en druk op OK.

Druk op 34 om de dag in te stellen en druk op OK om te 
bevestigen.

Druk op 34 om de maand in te stellen en druk op OK om te 
bevestigen.

Druk op 34 om het jaar in te stellen en druk op OK om te 
bevestigen.

Druk op MENU om het menu met instellingen te verlaten.

Stap B opstellenopstellen
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Druk op MENU.

Selecteer [Klok] en druk op OK.
De huidige tijd en alarmstatus worden weergegeven tegen  ➜
een achtergrond van foto's uit het interne geheugen.

Druk op 34 om de minuten in te stellen en druk op OK om te 
bevestigen.

Op de ingestelde tijd klinkt het alarm en het volume wordt  ➜
langzaam verhoogd.

3

Opmerking:
Houd in de foto- of muziekmodus ALARM1/ALARM 2 ingedrukt 
om de huidige foto/het huidige muziekbestand op te slaan als 
alarmfoto/alarmmelodie.

1

2

De klok weergeven

Opmerking:
Om de positie van de klok op het scherm te wijzigen (5 • 
posities beschikbaar), drukt u op CLOCK.
U kunt de weergave van de klok (analoog of digitaal) wijzigen • 
door [Instellingen] -> [Klokweergave] -> [Uursindeling] te 
selecteren.

2 Druk op 34 om het uur in te stellen en druk op OK om te 
bevestigen.

Stap B opstellenopstellen

Stap C GenietenGenieten
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Druk op MENU.

Selecteer [Instellingen] -> [Radio automatisch programmeren] en 
druk op OK.

Alle beschikbare stations worden geprogrammeerd. ➜

Nadat alle stations zijn opgeslagen, begint automatisch het  ➜
eerste voorkeurstation te spelen.

Druk op 34 om het gewenste radiostation te selecteren.

Naar FM-radio luisteren
1

2

3

Foto's bekijken
1

2

3

Plaats een SD/MMC-kaart in de SD/MMC-kaartsleuf.

Selecteer [Foto] in het hoofdmenu.
Er worden miniaturen weergegeven van de foto's die op de  ➜
kaart zijn opgeslagen.

Druk op OK.
Er wordt een diapresentatie gestart van de opgeslagen foto's  ➜
die begint met de geselecteerde foto.

Opmerking: 
Druk in de foto- of klokmodus op • TUNING 1 2 om de vorige/
volgende foto te selecteren. Druk op 34 om de foto rechtsom/
linksom te draaien.
Druk in de fotomodus op • CLOCK om de klok 10 seconden weer te 
geven.

Stap C GenietenGenieten
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Plaats een SD/MMC-kaart in de SD/MMC-kaartsleuf.

Selecteer [Muziek] in het hoofdmenu.

Druk op 34 om een map/bestand te selecteren.

Druk op OK.
Het bestand wordt afgespeeld. ➜

Naar muziek luisteren
1

2

3
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Tip 
Gedetailleerde afspeelfuncties en extra 
functies vindt u in de gebruikershandleiding.

Stap C GenietenGenieten
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