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1 Belangrijk
•	 Lees deze instructies.
•	 Let op waarschuwingen.
•	 Volg alle instructies.
•	 Niet installeren in de nabijheid van 

warmtebronnen zoals radiatoren, 
warmeluchtroosters, kachels of andere 
apparaten (zoals versterkers) die warmte 
produceren. 

•	 Plaats het netsnoer zodanig dat niemand 
erop trapt en het niet wordt afgeklemd, in 
het bijzonder bij stekkers, stopcontacten 
en het punt waar het netsnoer uit de 
alarmklok komt.

•	 Gebruik uitsluitend door de fabrikant 
gespecificeerde	toebehoren/accessoires.

•	 Haal de stekker van deze alarmklok uit 
het stopcontact bij onweer of wanneer 
de alarmklok gedurende langere tijd niet 
wordt gebruikt.

•	 Laat al het onderhoud verrichten door 
erkend onderhoudspersoneel. Onderhoud 
is vereist wanneer de alarmklok, het 
netsnoer of de stekker is beschadigd, 
wanneer er vloeistof in de alarmklok 
is gekomen of er een voorwerp op de 
alarmklok is gevallen, wanneer de alarmklok 
is blootgesteld aan regen of vocht, wanneer 
de alarmklok niet goed functioneert of 
wanneer deze is gevallen.

•	 WAARSCHUWING met betrekking tot 
batterijgebruik – Om te voorkomen dat 
batterijen gaan lekken, wat kan leiden 
tot lichamelijk letsel of beschadiging van 
eigendommen of de alarmklok: 
•	 Plaats alle batterijen correct met + 

en - zoals staat aangegeven op de 
alarmklok. 

•	 Plaats geen oude en nieuwe of 
verschillende typen batterijen in het 
apparaat.

•	 Verwijder de batterijen wanneer de 
alarmklok gedurende langere tijd niet 
wordt gebruikt.

•	 Stel deze alarmklok niet bloot aan vocht. 
•	 Plaats niets op de alarmklok dat gevaar 

kan opleveren, zoals een glas water of een 
brandende kaars. 

•	 Wanneer de stekker van de Direct plug-in-
adapter wordt gebruikt om het apparaat 
los te koppelen, moet u ervoor zorgen dat 
u altijd goed bij de stekker kunt.
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2 Uw alarmklok

Wat zit er in de doos?
Controleer de inhoud van de doos.
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3 Aan de slag
Volg altijd de instructies in dit hoofdstuk op 
volgorde.

Stroom aansluiten
Zowel netspanning als batterijen kunnen als 
voeding van deze alarmklok worden gebruikt. 

Optie 1: batterijen

Let op

 • Ontploffingsgevaar!	Houd	batterijen	uit	de	buurt	van	
hitte, zonlicht of vuur. Werp batterijen nooit in het vuur.

 • De batterijen bevatten chemische stoffen en mogen 
niet bij het gewone huisvuil worden gedaan.

Plaats 3 AAA-batterijen met de juiste polariteit 
(+/-)	zoals	aangegeven.

  3 X AAA
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Optie 2: netspanning

Let op

 • Het	product	kan	beschadigd	raken!	Controleer	of	het	
netspanningsvoltage overeenkomt met het voltage 
dat staat vermeld op de achter- of onderzijde van de 
alarmklok.

 • Risico	van	een	elektrische	schok!	Wanneer	u	de	
wisselstroomadapter loskoppelt, moet u altijd de 
stekker uit het stopcontact halen. Trek nooit aan het 
snoer.

Opmerking

 • Het typeplaatje bevindt zich in het 
batterijcompartiment.

 
De klok instellen

Opmerking

 • Open voordat u begint de beschermende hoes op de 
bovenkant, zodat u de verborgen knoppen ziet.

1 Houd in de stand-bymodus SET TIME 2 
seconden ingedrukt om de instelmodus 
voor de klok te activeren.
 » Het uur en de minuten knipperen.

2 Draai - hr + om het uur aan te passen.
3 Draai - min + om de minuten aan te 

passen.

4 Druk op SET TIME om te bevestigen.
 » [24H] gaat knipperen.

5 Draai - hr + of - min + om de 
12/24-uursindeling	aan	te	passen.

6 Druk op SET TIME om te bevestigen.
 » De ingestelde tijd wordt weergegeven.

 2 sec.

minh r

EMIT TES

EMIT TES

EMIT TES

EMIT TES

12H 24H
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4 Het alarm 
instellen

De alarmbron selecteren
Pas 	/	 	/	  aan om verschillende 
alarmbronnen te selecteren: 
•	  : de achtergrondverlichting wordt 

geactiveerd wanneer de alarmtijd is bereikt.
•	  : het gekozen geluid wordt geactiveerd 

wanneer de alarmtijd is bereikt.
•	  : zowel de achtergrondverlichting als 

het geluid wordt geactiveerd wanneer de 
alarmtijd is bereikt.

Tip

 • U kunt het alarmgeluid kiezen wanneer u het wekalarm 
of het alarm om te gaan slapen instelt.

 • Het alarmvolume kan niet handmatig worden ingesteld.

  
Alarm instellen om gewekt te 
worden
Met deze alarmklok kunt u een alarm instellen 
om u 's ochtends te wekken.

Opmerking

 • Controleer of u de klok correct hebt ingesteld.

1 Houd in de stand-bymodus SET WAKE 
twee seconden ingedrukt.
 » Het uur en de minuten knipperen.

2 Draai - hr + om het uur aan te passen.
3 Draai - min + om de minuten aan te 

passen.
4 Druk op SET WAKE om te bevestigen.

 » De geluidsbron knippert.

5 Draai - hr + of - min + om een 
alarmgeluid te kiezen.

6 Druk op SET WAKE om te bevestigen.
 » De alarminstellingen worden 

weergegeven. 

 
Tip

 • Wanneer het alarm gaat, gaat het volume geleidelijk 
omhoog.

2 sec.

SET WAKE 

SET WAKE 

minh r

SET WAKE 

SET WAKE 



7 NL

Wanneer de alarmtijd is bereikt:

Stroom-
voorziening

Alarm-
duur

Achtergrondverlichting 
(indien geselecteerd)

Netspan-
ning

Max.	15	
minuten

Groen	voor	15	minuten

Batterij Max. 5 
minuten

Groen	voor	1	minuut

Het wekalarm activeren/deactiveren

1 Druk in de stand-bymodus op SET WAKE.
 » De vooraf ingestelde alarminstellingen 

worden weergegeven.

2 Druk herhaaldelijk op SET WAKE om het 
wekalarm te activeren of deactiveren.
 » Het alarmpictogram verschijnt als 

het wekalarm wordt ingeschakeld 
en verdwijnt als het alarm wordt 
uitgeschakeld.

•	 Druk op SET WAKE of alarm off/tell 
time om het alarm te stoppen.

 » Het alarm wordt de volgende dag 
herhaald. 

Alarm instellen om te gaan 
slapen
U kunt ook een alarm instellen om u eraan te 
herinneren om op tijd te gaan slapen. 

Opmerking

 • Controleer of de tijd goed is ingesteld.

1 Houd in de stand-bymodus SET SLEEP 
twee seconden ingedrukt.
 » Het uur en de minuten knipperen.

2 Draai - hr + om het uur aan te passen.
3 Draai - min + om de minuten aan te 

passen.

4 Druk op SET SLEEP om te bevestigen.
 » De geluidsbron knippert.

5 Draai - hr + of - min + om een 
alarmgeluid te kiezen.

6 Druk op SET SLEEP om te bevestigen.
 » De alarminstellingen worden 

weergegeven. 

 
Wanneer de alarmtijd is bereikt:

Stroom-
voorziening

Alarm-
duur

Achtergrondverlichting 
(indien geselecteerd)

Netspanning Max.	15	
minuten

Rood	voor	15	minuten

Batterij Max. 5 
minuten

Rood	voor	1	minuut

2 sec.

SET SLEEP 

SET SLEEP 

SET SLEEP 

minh r

SET SLEEP 
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Het alarm om te gaan slapen 
activeren/deactiveren

1 Druk in de stand-bymodus op SET SLEEP.
 » De vooraf ingestelde alarminstellingen 

worden weergegeven.

2 Druk herhaaldelijk op SET SLEEP om het 
alarm om te gaan slapen te activeren of 
deactiveren.
 » Het alarmpictogram verschijnt als 

het wekalarm wordt ingeschakeld 
en verdwijnt als het alarm wordt 
uitgeschakeld.

•	 Druk op SET SLEEP of alarm off/tell 
time om het alarm te stoppen.

 » Het alarm wordt de volgende dag 
herhaald. 

5 Andere functies

Systeemtaal selecteren
Opmerking

 • Er zijn drie talen beschikbaar op deze alarmklok.

Pas FRE/GER/ENG aan om Frans, Duits of 
Engels als uw systeemtaal te selecteren.

  
De huidige tijd aankondigen
Deze pratende alarmklok kan de huidige tijd op 
een natuurlijke manier aankondigen wanneer 
deze functie is geactiveerd.

Opmerking

 • Controleer of u de juiste taal hebt geselecteerd.

Druk in de stand-bymodus op alarm off/tell 
time.
 » U hoort de huidige tijd duidelijk (bijv. it's 
five	o'clock	[het	is	vijf	uur]).

 

FRE

GER

ENG
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Tijd raden
Deze alarmklok is ook ontworpen om een kind 
te leren klokkijken. Door kinderen vragen te 
stellen als "What time is it" (Hoe laat is het), 
helpt deze alarmklok kinderen gewend te raken 
aan klokken. Zo draagt de alarmklok bij aan de 
intellectuele groei van kinderen. 
1 Druk op .

 » [- - : - -] wordt weergegeven.
 » De alarmklok vraagt: "hoe laat is het".

2 Bekijk de wijzers van de klok voor het uur 
en de minuten terwijl u - hr + en - min + 
draait om de tijd in te stellen.

3 Druk op alarm off/tell time.
 » Als de tijd juist is ingesteld, hoort u een 

applausgeluid en kondigt de alarmklok 
de tijd aan.

 » Als het antwoord verkeerd is, hoort u 
aan een geluid dat uw antwoord niet 
juist was en vertelt de alarmklok de 
juiste tijd.

4 Druk nogmaals op  om het menu te 
sluiten.

 
Tip

 • Kinderen kunnen op alarm off/tell time drukken voor 
het juiste antwoord, zonder dat ze de klok hoeven in 
te stellen.

minh r

De helderheid van het display 
aanpassen
Druk herhaaldelijk op BACKLIGHT om 
verschillende helderheden te kiezen: 
•	 Hoge helderheid
•	 Lage helderheid
•	 Helderheid uit
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6 Productinforma-
tie

Opmerking

 • Productinformatie kan zonder voorafgaande 
kennisgeving worden gewijzigd.

Specificaties

Versterker
Nominaal uitgangsvermogen 0,25	W	RMS

Algemene informatie
Voeding
 - Netspanning 
 

 - Batterij

 
Model: AC39735T 
(Philips);	Invoer:	220	-	
230	V	~,	50	Hz,	20	mA;
3	x	1,5	V	R03/UM-4

Stroomverbruik in 
werking

 
2 W

Stroomverbruik in 
stand-by

 
<	1	W

Afmetingen 
 - Apparaat (b x h x d)

 
110	x	110	x	110	mm

Gewicht
 - Inclusief verpakking
 - Apparaat

 
0,63	kg
0,29	kg

7 Problemen 
oplossen

Waarschuwing

 • Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. 
Hierdoor wordt de garantie ongeldig. 
Als er zich problemen voordoen bij het gebruik 
van dit apparaat, controleer dan het volgende 
voordat u om service vraagt. Als het probleem 
onopgelost blijft, gaat u naar de website van 
Philips	(www.philips.com/support).	Als	u	
contact opneemt met Philips, zorg er dan voor 
dat u het apparaat, het modelnummer en het 
serienummer bij de hand hebt.

Geen stroom
•	 Zorg ervoor dat de stekker goed is 

aangesloten.
•	 Zorg ervoor dat er stroom op het 

stopcontact staat.
•	 Controleer of de batterijen correct zijn 

geplaatst.

Het apparaat reageert niet
 • Verwijder de batterijen en schakel het 

apparaat opnieuw in. 
 • Haal de stekker uit het stopcontact en 

steek deze er vervolgens weer in. Schakel 
het apparaat opnieuw in.

Het alarm functioneert niet
 • Stel	de	klok/alarm	correct	in.
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8 Kennisgeving
Eventuele	wijzigingen	of	modificaties	aan	het	
apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd 
door WOOX Innovations kunnen tot gevolg 
hebben dat gebruikers het recht verliezen het 
apparaat te gebruiken.

  
Dit product voldoet aan de vereisten met 
betrekking tot radiostoring van de Europese 
Unie.

  
Uw product is vervaardigd van kwalitatief 
hoogwaardige materialen en onderdelen 
die gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen 
worden. 

 
Als u op uw product een symbool met een 
doorgekruiste afvalcontainer ziet, betekent 
dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 
2002/96/EG.
Informeer naar het plaatselijke systeem voor 
de gescheiden inzameling van elektrische en 
elektronische producten.
Houd u aan de plaatselijke regels en gooi 
uw oude producten niet samen met uw 
gewone, huishoudelijke afval weg. Een goede 
afvalverwerking van uw oude product 
draagt bij aan het voorkomen van mogelijke 
schadelijke gevolgen voor het milieu en de 
volksgezondheid.

  
Uw product bevat batterijen die, 
overeenkomstig	de	Europese	richtlijn	2006/66/

EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval 
mogen worden weggegooid. Informeer u 
over de lokale regels inzake de gescheiden 
ophaling van gebruikte batterijen. Een goede 
afvalverwerking draagt bij aan het voorkomen 
van schadelijke gevolgen voor het milieu en de 
volksgezondheid.

Milieu-informatie
Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal 
gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de 
verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden 
in drie materialen: karton (de doos), polystyreen 
(buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking). 
Het systeem bestaat uit materialen die kunnen 
worden gerecycled en opnieuw kunnen worden 
gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd 
door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de 
plaatselijke regelgeving inzake het weggooien 
van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en 
oude apparatuur.
 

 
Dit is een KLASSE II apparaat met dubbele 
isolatie en zonder aarding.
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