Pocket Radio
Register your product and get support at

www.philips.com/welcome
Gebruikershandleiding

AE1530

1

1

P OC K E T R A D I O A E153 0

TUNING

3

FM

4
MW
OFF

2

5
VOL.

A pleine puissance, I’écoute prolongée du baladeur
peut endommager I’oreille de I’utilisateur
Continuous use at full output might damage the ears
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Gehoorbescherming
Zet het volume niet te hard.
Als u het volume van uw hoofdtelefoon te hard zet, kan dit uw
gehoor beschadigen. Dit product kan geluiden produceren met een
decibelbereik dat het gehoor kan beschadigen, zelfs als u minder dan
een minuut aan het geluid wordt blootgesteld. Het hogere decibelbereik is bedoeld voor mensen die al slechter horen.
Geluid kan misleidend zijn. Na verloop van tijd raken uw oren
gewend aan hogere volumes. Als u dus gedurende langere tijd luistert, kan geluid dat u normaal in de oren klinkt, eigenlijk te luid en
schadelijk voor uw gehoor zijn. Om u hiertegen te beschermen, dient
u het volume op een veilig niveau te zetten voordat uw oren aan het
geluid gewend raken en het vervolgens niet hoger te zetten.
Een veilig geluidsniveau instellen:
Zet de volumeregeling op een lage stand.
Verhoog langzaam het volume totdat het aangenaam en duidelijk
klinkt, zonder storingen.
Gedurende langere tijd luisteren:
Langdurige blootstelling aan geluid, zelfs op normale, 'veilige' niveaus,
kan gehoorbeschadiging veroorzaken.
Gebruik uw apparatuur met zorg en neem een pauze op zijn tijd.
Volg de volgende richtlijnen bij het gebruik van uw
hoofdtelefoon.
Luister op redelijke volumes gedurende redelijke perioden.
Let erop dat u niet het volume aanpast wanneer uw oren aan het
geluid gewend raken.
Zet het volume niet zo hoog dat u uw omgeving niet meer hoort.
Wees voorzichtig en gebruik de hoofdtelefoon niet in mogelijk
gevaarlijke situaties.
Gebruik geen hoofdtelefoon tijdens het besturen van een motorvoertuig, fiets, skateboard enz. Dit levert mogelijk gevaren op in het verkeer en is in veel gebieden niet toegestaan.

Nederlands
Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips!
Wilt u volledig profiteren van de ondersteuning die
Philips u kan bieden? Registreer dan uw product op
www.philips.com/welcome.
Knoppen (zie 1)
1 Telescopische antenne
– hiermee verbetert u de FM-ontvangst.
2p
– stereohoofdtelefoonaansluiting (3,5 mm).
3 TUNING
– hiermee stemt u in de FM/MW-modus af op een radiostation.
4 Bandselectie
– hiermee selecteert u de golfband: FM of MW.
5 OFF
VOL
– hiermee schakelt u het apparaat in/uit.
– hiermee past u het volume aan.
6 Batterijcompartiment

STROOMVOORZIENING
Batterijen (niet meegeleverd)
Open het batterijklepje en plaats twee alkalinebatterijen van het
type AAA, R03 of UM4, zoals aangegeven in het batterijcompartiment.

• Onjuist gebruik van de batterijen kan lekkage van elektrolyt veroorzaken,
waardoor het compartiment gaat roesten of de batterijen barsten.
• Plaats geen verschillende typen batterijen in het apparaat. Gebruik voor
het apparaat alleen batterijen van hetzelfde type.
• Plaats geen oude en nieuwe batterijen in het apparaat.
• Verwijder de batterijen als u het apparaat gedurende lange tijd niet gaat
gebruiken.
Batterijen bevatten chemische stoffen en mogen niet met het
gewone huisvuil worden weggegooid.
Dit apparaat voldoet aan de vereisten met betrekking tot radiostoring van de Europese Unie.

Algemene informatie
Antennes
• FM: voor de beste ontvangst trekt u de telescopische antenne uit en richt
u deze door te buigen en draaien. Schuif de antenne gedeeltelijk in als
het signaal te sterk is.
• MW: het apparaat gebruikt een ingebouwde antenne.Voor de beste ontvangst richt u deze antenne door het hele apparaat te draaien.
De hoofdtelefoon aansluiten
• U kunt een hoofdtelefoon aansluiten op de hoofdtelefoonaansluiting.
➜ De luidsprekers worden dan uitgeschakeld.

Batterijen niet weggooien,
maar inleveren als KCA.

RADIO-ONTVANGST
1 Draai aan de knop OFF
schakelen.

VOLL om het apparaat in te

2 Stel de bandselectie in op FM of MW.
3 Selecteer het gewenste station met de knop TUNING.
4 Pas het volume aan met de knop OFF

VOL.

5 Om de radio uit te schakelen, draait u de knop OFF
naar OFF.

VOL

VEILIGHEID EN ONDERHOUD
• Stel het apparaat en de batterijen niet bloot aan vocht, regen, zand of
zeer hoge temperaturen die worden veroorzaakt door verwarmingsapparatuur of direct zonlicht.
• Zorg ervoor dat het apparaat niet nat wordt.
• Bedek de ventilatieopeningen niet met kranten, tafelkleden, gordijnen enz.
• Plaats geen voorwerpen die zijn gevuld met een vloeistof, zoals een vaas,
op het apparaat.
• Plaats geen voorwerpen met een open vlam, zoals brandende kaarsen,
op het apparaat.
• De mechanische delen van het apparaat bevatten zelfsmerende onderdelen en mogen niet worden geolied of gesmeerd.
• Reinig het apparaat met een droge doek. Gebruik geen schoonmaakmiddelen die alcohol, ammoniak, benzeen of schuurmiddelen bevatten,
omdat hierdoor de behuizing kan worden beschadigd.
• Extreem hoge geluidsniveaus via oortelefoon en hoofdtelefoon kunnen
gehoorbeschadiging veroorzaken.
• De batterij mag niet worden blootgesteld aan hoge temperaturen die
worden veroorzaakt door zonlicht, vuur en dergelijke.

PROBLEMEN OPLOSSEN
Controleer als er een fout optreedt eerst de onderstaande punten
voordat u het apparaat voor reparatie wegbrengt.
Neem contact op met de leverancier of het servicecentrum als u het
probleem na het volgen van deze tips niet kunt oplossen.
WAARSCHUWING: open het apparaat niet zelf. U loopt het risico van een
elektrische schok. Probeer in geen geval zelf het apparaat te repareren, anders
vervalt de garantie.
Probleem
– Mogelijke oorzaak
• Oplossing
Geen geluid/stroom
– Volume niet aangepast
• Pas het volume aan.
– Batterijen leeg/verkeerd geplaatst
• Plaats (nieuwe) batterijen op de juiste manier.
– Er is een hoofdtelefoon aangesloten op het apparaat
• Verwijder de hoofdtelefoon.
Slechte radio-ontvangst
– Zwak radiosignaal
• FM: voor de beste ontvangst trekt u de telescopische antenne uit en richt
u deze door te buigen en draaien. Schuif de antenne gedeeltelijk in als
het signaal te sterk is.
• MW: het apparaat gebruikt een ingebouwde antenne.Voor de beste ontvangst richt u deze antenne door het hele apparaat te draaien.

Met het oog op het milieu...
Wij hebben alle overbodig verpakkingsmateriaal weggelaten en ervoor
gezorgd dat de verpakking gemakkelijk in drie materialen te scheiden is:
karton (doos), polystyreenschuim (buffer) en plastic (zakken,
beschermfolie).
Uw apparaat bestaat uit materialen die door een gespecialiseerd bedrijf gerecycleerd kunnen worden. Informeer
waar u verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur kunt inleveren.

Wegwerpen van uw afgedankt apparaat
Uw apparaat werd ontworpen met en vervaardigd uit
onderdelen en materialen van superieure kwaliteit, die
gerecycleerd en opnieuw gebruikt kunnen worden.
Wanneer het symbool van een doorstreepte vuilnisemmer op wielen op
een product is bevestigd, betekent dit dat het product conform is de
Europese Richtlijn 2002/96/EC
Gelieve u te informeren in verband met het plaatselijke inzamelingsysteem voor elektrische en elektronische apparaten.
Gelieve u te houden aan de plaatselijke reglementering en apparaten niet
met het gewone huisvuil mee te geven. Door afgedankte apparaten op
een correcte manier weg te werpen helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid te voorkomen.
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