
AJ3600Clock Radio

QUICK START

         Thanks for buying Philips AJL308 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!

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Quick Start Guide                        Gids voor een snelle start
Guide de démarrage rapide        Guida Rapida
Guía de Inicio Rápido                   ä‡ÚÍÓÂ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó
Schnellstartanleitung Ïäçãüò ôá÷åßáò Ýíáñîçò
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4. Druk op ALARM 1 of ALARM 2 om de
tijdinstelling te bevestigen.

5. Druk op 3 4 of houd de knoppen ingedrukt om
het aantal minuten in te stellen.

6. Druk op ALARM 1 of ALARM 2 om de
tijdinstelling te bevestigen.

7. Druk nogmaals op ALARM 1 of ALARM 2 om
de alarminstelling te activeren.
➜Als het alarm is geactiveerd, wordt
weergegeven.

IV. Het alarm uitschakelen
• Tijdens het alarm kunt u op elke knop drukken,

behalve op REPEAT ALARM / BRIGHTNESS

CONTROL.
➜Het alarm wordt dagelijks automatisch opnieuw
ingesteld.

OF,
• Druk op REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL

om het alarm over 9 minuten te herhalen.
• Als u het alarm wilt uitschakelen, drukt u

herhaaldelijk op ALARM 1 of ALARM 2 totdat
        is gewijzigd in     .
➜Als het alarm is uitgeschakeld, wordt
weergegeven. Als het is ingeschakeld, wordt
weergegeven.

Handige tip:
• Als er tijdens het alarm niet op een knop wordt

gedrukt, duurt het alarm 30 minuten.
• Als u het alarmgeluid wilt instellen op een bepaald

muziekje, kiest u gewenste muziekje in het menu
Clock (Klok) bij de optie Alarm Music
(Alarmmuziek).

V.  Tuner
1. Druk op TUNER.
2. Druk op MENU.

➜Het menu Tuner wordt weergegeven.
3. Druk op 4 om "Tuner Auto Program" (Tuner

automatisch programmeren) te kiezen.
4. Druk op OK om automatisch zenders te zoeken

en te programmeren.
➜ 20 available stations are programmed (FM).

5. Druk een of meerdere keren op 3 4 om het
gewenste station te selecteren.

Nederlands
I. Aansluiten op de netvoeding
• Sluit de meegeleverde netvoedingadapter aan op

de 9V DC-ingang van de set en steek de stekker

in een stopcontact.

II. De datum en tijd instellen
1. Druk op MENU.
2. Gebruik 1 2 om "Clock" (Klok) te markeren.
3. Gebruik 3 4 om een veld in "Time Set"

(Ingestelde tijd) en "Date (Year-Month-Day)"
(Datum (jaar-maand-dag)) te selecteren.

4. Druk ter bevestiging op OK.
5. Druk op 3 4 of houd deze knoppen ingedrukt

om de waarden in te stellen.
6. Druk ter bevestiging op OK.
7. Herhaal de stappen 3 tot en met 6 om andere

waarden in te stellen bij "Time Set" (Ingestelde
tijd) en "Date (Year-Month-Day)" (Datum (jaar-
maand-dag)).

8.  Als de installatie is voltooid, drukt u op CLOCK,
TUNER, PHOTO of MUSIC om het
instellingenmenu af te sluiten.

Handige tip:
Als u de weergegeven foto wilt vergroten
(zoommodus), drukt u op CLOCK en houdt u de
knop ongeveer 2 seconden ingedrukt. Druk
vervolgens herhaaldelijk op OK om de afbeelding te
vergroten of om naar het normale formaat terug te
keren. U kunt de knoppen 1 2 3 4  gebruiken om
door het vergrote beeld te schuiven. Om de
zoommodus te verlaten, drukt u nogmaals op
CLOCK.

III. Het alarm instellen en activeren
U kunt twee verschillende alarmtijden instellen.
1. Druk op CLOCK.
2. Druk op ALARM 1 of ALARM 2 en houd de

knop ingedrukt.
3. Druk op 3 4 of houd de knoppen ingedrukt om

het uur in te stellen.

Vóór het zoomen

Na het zoomen
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• Als u in de modus TUNER de radio wilt
uitschakelen, drukt u op OK. Als u de radio wilt
inschakelen, drukt u nogmaals op OK.

• Als u automatisch wilt afstemmen op een
radiostation, houdt u 1 2 ongeveer 2 seconden
ingedrukt en laat u deze knop vervolgens los. (Als
u een bepaald station wilt opslaan, volgt u de
aanwijzingen bij "Handmatig programmeren" in de

sectie Tuner van de gebruikershandleiding.)

VI. Een USB-apparaat of SD/MMC
gebruiken

Als u muziek wilt afspelen of foto's wilt bekijken,
moet u een USB-apparaat en/of geheugenkaart
aansluiten op de AJL308

1. Sluit een compatibel USB-apparaat of compatibele
geheugenkaart (SD of MMC) aan op de USB-
poort of de geheugenkaartsleuf.
➜ De map(pen) op het aangesloten apparaat
worden weergegeven.

2. Druk op 3 4 om een map op het USB-apparaat
of de geheugenkaart te selecteren.

3. Druk op OK om de map te openen.
➜Het apparaat schakelt automatisch naar
de klokmodus.

• Druk op MUSIC als u wilt overschakelen
naar de muziekmodus.

• Druk op PHOTO als u wilt overschakelen
naar defotomodus.

4. Selecteer het bestand dat u wilt afspelen.
5. Druk op OK om af te spelen.

Handige tip:
• U kunt het weergaveformaat voor foto's nog

steeds op het scherm wijzigen door "Widescreen"
(Breedbeeld) of "Normal" (Normaal) te
selecteren onder "Display Format"
(Weergaveformaat) in het menu "General"
(Algemeen).

VII. De sluimerfunctie instellen
• Druk in de modus TUNER of MUSIC op SLEEP

totdat de gewenste sluimeroptie wordt
weergegeven.
➜ Het afspelen van het huidige radioprogramma
of de huidige muziekkeuze wordt voorgezet.

Breedbeeld Normaal

OF,

• Druk in de modus CLOCK of PHOTO op
SLEEP totdat de gewenste sluimeroptie wordt
weergegeven.
➜ Het ingebouwde relaxmuziekje wordt
afgespeeld.

Handige tip:
• In het menu "General" (Algemeen) kunt u bij de

optie "Sleep Timer Music" (Sleeptimermuziek)
kiezen uit diverse ingebouwde relaxmuziekjes.

VIII. Helderheidsregeling
• Druk een of meerdere keren op REPEAT

ALARM / BRIGHTNESS CONTROL om door 4
helderheidniveaus te bladeren.

IX. Scherm automatisch dimmen
Om te voorkomen dat het apparaat 's nachts veel
licht geeft, kan de automatische dimfunctie
worden gebruikt om automatisch het laagste
helderheidsniveau in te stellen.

• Als u het automatisch dimmen wilt inschakelen,
kiest u in het menu General (Algemeen) bij "Auto
Dim Timer" (Timer voor automatisch dimmen) de
optie On (Aan) en stelt u de begintijd in bij "Auto
Dim Start" (Begintijd voor automatisch dimmen)
en de eindtijd bij "Auto Dim End" (Eindtijd voor
automatisch dimmen).
➜ Als u op een willekeurige knop drukt wanneer
het scherm automatisch is gedimd, wordt de
helderheid gedurende 10 seconden verhoogd.

X. De standaard gebruiken
Het apparaat is voorzien van een standaard aan
het onderste paneel. Om het apparaat in te
stellen op een andere kijkhoek haalt u de
standaard uit het apparaat en plaatst u deze
omgekeerd terug in het apparaat (zie
onderstaande afbeelding).
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