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1 Houd in de stand-bymodus SET 
TIME/PROG 2 seconden ingedrukt.

 » De uuraanduiding gaat knipperen.
2 Druk op OK/  om de 12/24-uursindeling 

te selecteren.
3 Druk op / om het uur in te stellen.
4 Druk op SET TIME/PROG om te 

bevestigen.
 » De minuten gaan knipperen.

5 Herhaal stap 3 en 4 om de minuten,  
het jaar, de maand en de dag in te stellen. 

De datum en tijd instellenA

1 Houd in de tunermodus SET 
TIME/PROG langer dan 2 seconden 
ingedrukt om de modus voor 
automatisch programmeren te openen.

 » [AUTO] (automatisch) wordt 
weergegeven.

 » Alle beschikbare zenders worden 
geprogrammeerd op volgorde van 
de signaalsterkte van de band.

 » De radiozender die als eerste 
wordt geprogrammeerd, wordt 
automatisch afgespeeld.

2 Druk op / om een voorkeuzenummer 
te selecteren.

E Tip
•	 Gedetailleerde functies en extra functies vindt u 

in de gebruikershandleiding.

Radiostations programmeren 
en hierop afstemmen

A Muziek van de iPod/iPhone 
afspelen

B
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De alarmtimer instellenB

De alarmtimer activeren en deactiveren
1 Druk herhaaldelijk op ALM 1 of ALM 2 om 

de timer te activeren of deactiveren.
 » Als de timer is ingeschakeld, wordt  

[  AL 1] of [  AL2] weergegeven.
 » Als de timer is uitgeschakeld, verdwijnt 

[  AL1] of [  AL2].

Alarm herhalen
1 Druk als het alarm afgaat op 

BRIGHTNESS/REP ALM.
 » Het alarm gaat een paar minuten later 

opnieuw af.

E Tip

 » Druk op . / om in te stellen hoeveel later het 
alarm opnieuw afgaat.

Alarmsignaal stoppen
1 Druk als het alarm afgaat op de 

corresponderende knop ALM 1 of ALM 2.
 » Het alarm stopt, maar de 

alarminstellingen blijven behouden.

1 Til het iPhone/iPod-station op het 
bovenpaneel op.

2 Plaats de iPhone/iPod in het station.
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U kunt twee alarmen instellen die op verschil-
lende tijden afgaan. 
1 Controleer of u de systeemklok correct 

hebt ingesteld. 
2 Houd ALM 1 of ALM 2 2 seconden 

ingedrukt.
 » [AL 1] of [AL 2] gaat knipperen.

3 Druk op SOURCE op het bovenpaneel om 
een bron voor het alarmgeluid te selecteren. 
U hebt de keuze uit iPod/iPhone, FM-tuner 
en de zoemer.

4 Druk op ALM 1 of ALM 2.
 » De uurcijfers gaan knipperen.

5 Druk herhaaldelijk op . / om het uur in te 
stellen.

6 Druk ter bevestiging op ALM 1 of ALM 2.
 » De minuten gaan knipperen.

7 Herhaal stap 5 en 6 om de minuten in te stellen.
8 Herhaal stap 5 en 6 om te selecteren of 

het weksignaal voor de hele week, voor 
weekdagen of het weekend is.

9 Herhaal stap 5 en 6 om het alarmvolume in 
te stellen.

E Tip
•	 Als u een iPhone/iPod-afspeellijst als geluidsbron 

instelt, moet u een afspeellijst met de naam “PHILIPS” 
in iTunes maken en deze in uw iPhone/iPod 
importeren. 

•	 Als er geen afspeellijst in de iPod/iPhone is gemaakt 
of als er geen nummer in de afspeellijst staat, 
schakelt het apparaat in met nummers van de iPod/
iPhone.
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3 Druk op iPhone/iPod om iPod/iPhone 

als bron te selecteren.
 » De aangesloten iPod/iPhone wordt 

automatisch afgespeeld.
• Druk op OK/  om het 

afspelen te onderbreken of te 
hervatten.

• Druk op / om een track over 
te slaan.

• Houd /  ingedrukt om 
tijdens het afspelen te zoeken 
en laat de knop weer los om het 
afspelen te hervatten. 

• Als u terug wilt gaan naar het 
vorige iPod/iPhone-menu, drukt u 
op MENU. Als u door het menu 
wilt bladeren, drukt u op  / . 

• Als u een selectie wilt bevestigen, 
drukt u op OK/ .

 » If no key is pressed for more 
than 10 seconds, OK/  
acts back as the play/pause 
key.
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