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Dansk
LEVERET TILBEHØR

– 1 X AC 7,5 V adapter
(Spændingstilslutning: 220-230V ~ 50Hz 30mA, Udgang: 7.5V

250mA)

TOP- OG FRONTPANEL (Se 1)
1 REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL
– slukker for alarmen i 9 minutter
– ændrer lysstyrken på displayets baggrundsbelysning
– stopper SLEEP(sove)-funktionen
2 DISPLAY – viser ur/vækketidspunkterne og apparatets status
3 ALARM RESET / SLEEP
– stopper alarmen i 24 timer
– aktiverer sove-funktionen
– viser/ indstiller/ afbryder slumrefunktionen
4 ALARM – tænder/slukker for brummerfunktion
– viser tiden
5 RADIO ON/OFF
– tænder/slukke for radioen; viser radiofrekvensen
– afbryder slumrefunktionen
6 ALARM – tænder/slukker for brummerfunktion
– viser tidene
7 RESET – tryk hvis apparatet / displayet ikke reagerer på tryk på knapperne
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VENSTRE- OG HØJREPANEL (Se 1)
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TUNING +/- – indstiller på radio-stationer
Pigtail - forbedrer modtagelsen ved FM radio
DC 7.5V
– Bøsning til AC/DC 7,5 V adapter
SET AL / PRESET 1 – indstiller tidspunkt for AL
– lagrer, genkalder og viser station 1
SET AL / PRESET 2 – indstiller tidspunkt for AL
– lagrer, genkalder og viser station 2
MINUTE + / PRESET 3 – justerer minuttallet ved ur og alarm-tidspunkt
– lagrer, genkalder og viser station 3
SET TIME / PRESET 4 – indstiller uret
– lagrer, genkalder og viser station 4
HOUR + / PRESET 5 – justerer timetallet ved ur og alarm-tidspunkt
– lagrer, genkalder og viser station 5
VOLUME – justerer lydstyrken

AC STRØMFORSYNING
Lysnetadapter
1 Tilslut lysnetadapteren til apparatets DC 7.5V bøsning og til stikkontakten.
Nyttige hints:For at undgå at beskadige apparatet, må man kun anvende den
medleverede adapter!
Typeskiltet findes på apparatets underside.
Dette apparat overholder EU’s krav vedrørende radiostøj.
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SELVFORSYNENDE STRØMOPBAKNING
Med den selvforsynende strømopbakning bliver indstillingerne for dagen samt vækkeog urtidspunkterne gemt i op til 3 minutter, når der er en strømafbrydelse f.eks. AC
strømsvigt. Hele clockradio- og baggrundsbelysningen bliver afbrudt.
Hvis lysnetforsyningen kommer igen efter 3 minutters forløb og displayet viser:
• blinkende urtid– angiver, at det er nødvendigt at indstille urets tid igen.
GRUNDFUNKTIONEN
Reset (nulstil)
Skulle apparatets display eller elektroniske funktioner modtage forstyrrelser, f.eks. statisk elektricitet fra gulvtæpper, tordenvejr mv. kan man med RESET fjerne alle tidligere
indstillinger og begynde forfra igen.
• Stik spidsen af en kuglepen ind i RESET hullet på apparatets underside og tryk.
Belysnings-styrke
Tryk på REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL én eller flere gange.
• Displayets lysstyrke vil skifte som følger:
Lys ➟ Lav ➟ Slukkes ➟ Lys
Sådan indstilles uret (klokken).
Uret kører på 24 timers urværk.
1. Check at radioen er slukket.
2. Tryk på SET TIME for at indstille uret.
3. Der trykkes på HOUR + eller MINUTES + og holdes nede for at justere timeog minuttallet. Slip HOUR + eller MINUTES +, når du er nået frem til den
korrekte indstilling.
4. Tryk på SET TIME for at bekræfte.
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RADIOEN
1 Tryk på RADIO ON/OFF én gang for at tænde for radioen.
™ Displayet viser radiofrekvensen af det sidst valgte bølgeområde et øjeblik,
før det vender tilbage til urtiden. Den forvalgte station vises også, hvis man
lytter til en. (Se 2)
2 Justér lyden ved hjælp af VOLUME.
3 For at se forudindstillede stationer trykkes på den respektive PRESET knap (1-5) én
eller flere gange.
4 Tryk på RADIO ON/OFF for at slukke.
INDSTILLING PÅ RADIOSTATIONER
Automatisk indstilling
• Tryk mindst 1 sekund på TUNING +/- for at indstille på stationen.
™Radioen indstilles automatisk på en station med tilstrækkelig signalstyrke.
Manuel indstilling
• Tryk kort gentagne gange på TUNING +/- til radioen er indstillet på den ønskede
frekvens.
Forbedring af radio-modtagelsen:
Ved FM trækkes antennen helt ud for at få den bedste modtagelse.
LAGRING OG BRUG AF FORVALGTE STATIONER
Man kan lagre op til 5 radiostationer i hukommelsen(FM).
1 Indstil på den ønskede station (se INDSTILLING PÅ RADIOSTATIONER).
2 Man lagrer en forvalgt station ved at holde en PRESET knap 1-5 nede, indtil man
hører et dobbelt-bip.
™ Displayet viser det forvalgte nummer på stationen.
3 Man gentager punkt 1 og 2 for at lagre andre stationer.
• Man kan overskrive en forvalgt station ved at lagre en anden frekvens på samme
nummer.
4 Tryk på en PRESET knap 1-5 for at lytte til en forvalgt station.
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BRUG AF VÆKKEREN
GENERELT
Der kan indstilles to forskellige vækketidspunkter. Denne funktion kan være nyttig,
hvis man f.eks. ønsker at blive vækket på et forskelligt tidspunkt om hverdagen og
i weekenden:
• ALARM – radiofunktion
• ALARM – summetonefunktion. Ved den blide vækning med summetone øges
bip-tonens frekvens i løbet af nogle sekunder.
INDSTILLING AF VÆKKETIDSPUNKT OG -FUNKTION (Se 3)
1. Check at radioen er slukket.
2. Tryk på ALARM or ALARM .
™ Display: OFF forsvinder under det respektive AL eller AL ikon.
3. Tryk på og hold SET AL
eller SET AL nede, indtil alarmtidspunktet blinker.
4. Der trykkes på HOUR + eller MINUTES + og holdes nede for at justere timeog minuttallet. Slip HOUR + eller MINUTES +, når du er nået frem til den
korrekte indstilling.
5. Når både time- og minuttallet er indstillet, trykkes på SET AL eller
SET AL for at bekræfte indstillingen.
Nyttige hints:
– Hvis man har valgt ALARM , skal man sørge for, at man har indstillet korrekt på
en station, før man slukker for apparatet.
– Hvis man indstiller og aktiverer vækketidspunktet for begge vækkere, vil kun
ALARM blive aktiveret på den indstillede tidspunkt.
– Når både ALARM og ALARM er tændte, vil alarmtidspunktet tættest på
aktivering blive vist.
– For at checke alarmtidspunktet for ALARM eller ALARM , trykkes på
ALARM eller ALARM knapperne.
– Alarmtiden kan ikke justeres, når alarmen er i gang, eller når funktionen
gentagelse af alarm er aktiveret.
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SLUKNING AF ALARMEN
Der er tre måde at slukke alarmen på. Med mindre du fuldstændig annullerer alarmen, vil der automatisk vælges genindstilling af 24 timers alarm efter 59 minutter fra det tidspunkt, hvor alarmen går i gang.
GENINDSTILLING AF 24 TIMERS ALARM
Hvis du vil stoppe alarmen med det samme men samtidig ønsker at gemme
indstillingen til næste dag:
• Tryk på ALARM RESET / SLEEP.
™ Du vil høre et "bip", som bekræfter, at indstillingen er gemt til 24 timer
senere. Den valgte alarm vil blive vist.
GENTAG ALARM
Alarmen vil blive gentaget med 9 minutters mellemrum.
• Mens alarmen høres, trykkes på REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL.
™ Displayet viser blinkende ( AL ) eller ( AL ) under gentagen vækning.
• Man kan gentage vækningen op til 6 gange, hvis man ønsker det.
ANNULLERING AF ALARM
• Tryk på ALARM eller ALARM én eller flere gange, indtil OFF ikonet
vises under det respektive ( AL ) eller ( AL).
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SLEEP (SOVE- FUNKTION) (Se 4)
Om Sleep
Dette apparat har en indbygget sove-timer, som gør det muligt, at radioen slukkes
automatisk efter en bestemt tidsperiode. Der er fire muligheder.
Indstilling af og slukning af SLEEP
1 Tryk på ALARM RESET/SLEEP to gange indenfor et sekund, indtil der står SLEEP
og SL: 60 i displayet.
™ Radioen tændes automatisk og indstiller på den sidst afspillede station.
2 For at vælge andre slumre-muligheder trykkes på ALARM RESET/SLEEP igen
indenfor 1 sekund, før displayet returnerer til ur.
™ Displayet vil derefter vise følgende: og mulighederne for sove-tid: SL : 30,
SL : 15 og OFF.
3 For at annullere sleep trykkes på:
– RADIO ON/OFF
– REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL.
– Tryk en eller flere gange på ALARM RESET / SLEEP once or more until
SLEEP ikke længere ses på displayet.

Miljøinformation
Der er ikke anvendt nogle overflødige materialer i apparatets em-ballage. Vi har
gjort vort bedste for at gøre det muligt at ad-skille emballagen i 3 hovedbestanddele: almindeligt pap (kassen), polystyrenskum (afstandsstykker) og polyethylen (plastposer og beskyttende skumplast).
Apparatet består af materialer, der kan genbruges. Når man derfor til sin tid skal kassere apparatet, bør det afleveres til et sted,
hvor man har specialiseret sig i at adskille kasserede genstande for udtagning af materialer, der kan genbruges. Man
bedes venligst overholde de lokale regler for bortkastning af
indpakningsmaterialer, brugte batterier og kasserede apparater.
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VEDLIGEHOLDELSE
• Installer enheden nar stikkontakten, og hvor det er nemt at komme til stromkablet.
• Apparatet må ikke udsættes for vanddryp eller -sprøjt.
• Udsæt ikke apparatet for fugt, regn, sand eller overophedning forårsaget af et
varmeapparat eller direkte sollys.
• Brug en blød, fugtig klud eller et vaskeskind til at rengøre apparatet. Brug ikke
rengøringsmidler, som indeholder benzol, fortyndingsvæske osv., da disse kan
ødelægge ydersiden.

Bortskaffelse af dit gamle produkt
Dit produkt er designet og produceret med materialer af høj
kvalitet, som kan blive genbrugt.
Når du ser symbolet med en skraldespand, der er kryds over,
betyder det, at produktet er dækket af EU direktiv nr.
2002/96/EC.
Venligst sæt dig ind i de danske regler om indsamling af elektriske og
elektroniske produkter.
Venligst overhold de danske regler og smid ikke dine gamle produkter ud
sammen med dit normale husholdningsaffald. Den korrekte bortskaffelsesmetode vil forebygge negative følger for miljøet og folkesundheden.
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PROBLEMLØSNING
Hvis der opstår et problem, checkes nedenstående liste, før apparatet indleveres til
reparation.
Hvis du ikke kan løse problemet ved at følge nedenstående, bør du kontakte din
forhandler eller dit service-center.
ADVARSEL: Prøv under ingen omstændigheder at reparere dit apparat selv, da dette
vil gøre garantien ugyldig. Åbn ikke apparatet, da der er risiko for elektrisk stød!
Ingen lyd
– Der er ikke skruet op for lydstyrken
• Justér VOLUME
Der er ingen baggrundsbelysning / displayet virker ikke / radio og alarm
virker ikke
– Elektrostatisk udladning
• Tryk i RESET-hullet under bunden af apparatet med en kuglepen.
Periodisk knitrende lyd ved FM modtagelse
– Svagt signal
• Træk antennen helt ud og indstil den
Alarmen virker ikke
– Alarm-tidspunktet/ funktionen er ikke indstillet/slået til
• Se INDSTILLING AF ALARM
– Lydstyrken er for lav til at høre radio
• Øg lydstyrken
– RADIOen er ikke indstillet på en radio-station
• Indstilling på en radio-station
– ALARM er ikke indstillet på en radiostation
• Kontrollér om apparatet er indstillet på en radiostation, før der indstilles på
ALARM og når apparatet afbrydes.
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Advarsel:
- Synlig og usynlig laserstråling. Hvis dækslet er af, må du ikke se på
strålen.
- Højspænding! Bør ikke åbnes. Du kan få elektrisk stød. Maskinen indeholder ingen dele, der kan repareres af brugeren.
- Ændring af produktet kan resultere i farlig stråling af EMC eller anden
usikker handling.

IFU_AJ100_eur_DAN

2006.11.10

13:56

Page 14

Clock radio
Meet Philips at the Internet
http://www.philips.com

Dansk

Printed in China

PDCC-JH-AZ-0645

