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1 Vigtigt

Sikkerhed
•	 Læs disse instruktioner.
•	 Respekter alle advarsler.
•	 Følg alle instruktioner.
•	 Benyt ikke denne clockradio i 

nærheden af vand.
•	 Rengør kun produktet med en tør klud.
•	 Ventilationsåbninger må ikke blokeres. 

Installer apparatet i overensstemmelse 
med producentens instruktioner.

•	 Installer ikke apparatet i nærheden 
af varmekilder som f.eks. radiatorer, 
varmeapparater, ovne eller andre 
apparater (inkl. forstærkere), der 
producerer varme. 

•	 Sørg for, at netledningen ikke trædes på 
eller klemmes, navnlig ved stikkene og 
stikforbindelserne samt det sted, hvor 
ledningen føres ud af clockradioen.

•	 Brug kun tilbehør og ekstraudstyr, der 
er godkendt af producenten.

•	 Fjern clockradioen fra stikkontakten 
under tordenvejr, eller hvis den ikke 
skal bruges gennem længere tid.

•	 Al servicering skal udføres af 
kvalificeret	personale.	Din	clockradio	
skal serviceres, hvis den er blevet 
beskadiget, f.eks. hvis netledningen 
beskadiges, der er blevet spildt væske 
på clockradioen, der er kommet 
fremmedlegemer ind i clockradioen, 
clockradioen er blevet udsat for regn 
eller fugt, eller hvis clockradioen ikke 
fungerer normalt eller er blevet tabt.

•	 Denne clockradioen må ikke udsættes 
for dryp eller stænk. 

•	 Placer aldrig farlige genstande på 
clockradioen (f.eks. væskefyldte 
genstande eller tændte lys). 

•	 Hvis netstikket MAINS eller et 
apparatstik bruges til at afbryde 
enheden, skal disse kunne betjenes 
nemt.

Risiko for slugning af batterier
•	 Produktet eller fjernbetjeningen kan 

indeholde et knapcellebatteri, som det er 
muligt at sluge. Opbevar altid batteriet 
utilgængeligt for børn! Hvis det sluges, 
kan batteriet medføre svære skader eller 
død. Der kan opstå alvorlige indvendige 
forbrændinger inden for to timer.

•	 Hvis du har mistanke om, at et batteri er 
blevet slugt eller kommet ind i kroppen, 
skal du øjeblikkeligt søge lægehjælp.

•	 Når du skifter batterierne, skal du altid 
holde nye og brugte batterier uden 
for børns rækkevidde. Sørg for, at 
batterirummet er lukket ordentligt, efter du 
har udskiftet batteriet.

•	 Hvis batterirummet ikke kan lukkes 
ordentligt, skal du stoppe med at bruge 
produktet. Hold det uden for børns 
rækkevidde, og kontakt producenten.
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2 Din clockradio
Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! 
Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, 
som Philips tilbyder, kan du registrere dit 
produkt på www.philips.com/welcome.

Indledning
Med denne enhed kan du:

•	 lytte til FM/MW-radio,
•	 holde styr på tiden,
•	 indstille to alarmer og
•	 blive vækket af en summeralarm eller 

FM/MW radio.

Hvad er der i kassen
Kontroller	og	identificer	indholdet	af	pakken:
•	 Hovedenhed (med batteri)
•	 Brugervejledning
Hvis du kontakter Philips, vil du blive bedt om 
apparatets modelnummer og serienummer. 
Modelnummeret og serienummeret står på 
undersiden af clockradioen. Skriv numrene her: 
Modelnr. __________________________
Serienr. ___________________________
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Oversigt over hovedenheden

 
a FM/MW-frekvensvisning

•	 Vis FM/MW-frekvens.

b  HR/MIN
•	 Juster time-/minutantal.
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c  SNOOZE/BRIGHTNESS
•	 Snooze-alarm.
•	 Juster lysstyrken for displayet 

d  Skærmpanel
•	 Vis aktuel status.
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e  AL1/AL2
•	 Tænd/sluk for alarmen.
•	 Vis alarmindstillinger.

f  RADIO
•	 Tænd/sluk for radio.

g  FM/MW
•	 Vælg FM/MW-tuner. 

h  SLEEP 
•	 Indstil sleep-timer.

i  CLOCK/SET AL1/SET AL2/SET TIME
•	 Indstil klokkeslæt/alarm.
•	 Vis klokkeslæt.

j  + TUNING -
•	 Find radiostationer

k  AL1/AL2 RADIO·BUZZ
•	 Vælg alarmkilde for alarm 1/alarm 2.

l  TIME ZONE
•	 Vælg tidszone.

m  12/24H·DST
•	 Vælg mellem 12- eller 24-timers 

format.
•	 Vælg sommertidsfunktionen (DST).

n  VOL
•	 Juster lydstyrken.
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3 Kom godt i gang
Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den 
angivne rækkefølge.

Installer batteri
Advarsel

 • Risiko for eksplosion! Opbevar batterier på afstand af 
varmekilder, sollys eller ild. Kast aldrig batterier i ild.

 • Batteriet indeholder kemiske stoffer og bør derfor altid 
bortskaffes på forsvarlig vis.

 • Der kan opstå eksplosionsfare, hvis batteriet sættes 
forkert i. Udskift kun med samme eller tilsvarende type.

 • Hold batteriet uden for børns rækkevidde.

Bemærk

 • Du kan kun bruge vekselstrøm som strømforsyning. 
 • Når strømmen er afbrudt, slukkes displayets 

baggrundsbelysning. 
 • Det indbyggede CR2032-litiumbatteri kan 

sikkerhedskopiere urets indstillinger.

Når  vises, skal batteriet udskiftes som 
angivet. 

 

 
Tilslutning af strømmen

Advarsel

 • Risiko for produktskade! Kontroller, at strømspændingen 
svarer til den spænding, der er trykt på bagsiden eller 
undersiden af clockradioen.

 • Risiko for elektrisk stød! Tag altid stikket ud af kontakten, 
når AC-adapteren skal frakobles. Hiv aldrig i ledningen.

 
Tilslutning og indstilling
Clockradioen har en funktion til tilslutning og 
indstilling. Når strømmen er tilsluttet, indstilles 
uret automatisk.

Vælg tidszone
Kontroller, at clockradioens tidszone stemmer 
overens med lokal tid. Hvis ikke, skal 
tidszoneindstillingerne justeres i forhold til din 
placering..
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1 Tryk på TIME ZONE i standbytilstand.
 » Den aktuelle tidszone blinker på 

displaypanelet.

2 Tryk gentagne gange på TIME ZONE for 
at vælge tidszone (justerbar i området -1 
til +12).

Europa:

Vesteuropæisk tid (WET) +0
Centraleuropæisk tid (CET) +1 

(standard)
Østeuropæisk tid (EET) +2
Moskva-standardtid (MST) +3

Indstilling af ur
Du kan indstille uret manuelt i standardtid.

  
Tip

 • I tilstanden til indstilling af uret skal du trykke på HR/
MIN, og holde den nede i 1 sekund, hvorefter time-/
minutcifrene stiger eller falder løbende. 

SET TIME 

a b

HR

HR

dc

MIN CLOCK
MIN

Vælg tilstanden DST 
(sommertid)
For lande med sommertid (DST) kan 
clockradioens DST-funktion aktiveres, således at 
der tages højde for sommertid.
Tryk på 12/24H·DST, og hold den nede i 2 
sekunder i standbytilstand.

 » Uret sættes én time frem, og [DST] 
vises.

Tip

 • Forlad DST-tilstanden ved at gentage ovenstående 
handling. 

 • Tryk gentage gange på 12/24H·DST for at vælge 
mellem 12- eller 24-timers format.
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4 Indstil alarm-
timeren

Indstil alarmtidspunkt
I standbytilstand kan du indstille to alarmer til at 
ringe på forskellige tidspunkter.

  
  

Bemærk

 • I tilstanden til indstilling af alarm skal du trykke på HR/
MIN, og holde den nede i 1 sekund, hvorefter time-/
minutcifrene stiger eller falder løbende.

a b

HR

dc

MIN CLOCK

SET AL 1

SET AL 2
HR

MIN

PM

Vælg alarmlyd
Du kan vælge den sidst hørte alarmkanal eller 
summer som alarmlyd ved at skubbe AL1/AL2 
RADIO·BUZZ mod venstre eller højre.

Tip

 • Den blide opvågningsfunktion er beregnet til alle 
alarmkilder. 

Aktivering/deaktivering af 
alarm-timeren

1 Tryk på AL1/AL2 for at få vist 
alarmindstillingerne.

2 Tryk på AL1/AL2 igen for at aktivere eller 
deaktivere alarm-timeren.
 »  eller  vises, hvis alarm-timeren 

er aktiveret, og forsvinder, hvis den er 
deaktiveret.

•	 Du kan stoppe alarmen ved at trykke 
på den pågældende AL1/AL2. 

•	 Alarmen ringer igen næste dag, 
medmindre clockradioen er i 
hoteltilstand.

Bemærk

 • Når alarmen ringer, kan du ikke justere lydstyrken ved 
at dreje på VOL.
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Snooze-alarm
Når alarmen lyder, skal du trykke på SNOOZE.

 » Alarm indstilles til snooze og ringer 
igen 5 minutter senere.

Du kan justere alarmintervallet (i minutter) ved 
gentagne gange at trykke på SNOOZE.

  5      10      15      20      25      30
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5 Lyt til radio

Find radiostationer
Tip

 • Placer antennen på så lang afstand som muligt fra TV, 
videobåndoptagere eller andre strålingskilder.

 • Du opnår optimal modtagelse ved at trække antennen 
helt ud og justere dens position.

  
Reguler lydstyrken

  

a

c

b
FM/MW

TUNING

RADIO

VOL



11DA

6 Andre 
funktioner

Indstil sleep-timer
Denne clockradio kan automatisk skifte til 
standbytilstand efter et bestemt tidsrum.
1 Tryk gentagne gange på SLEEP for at vælge 

tidsrummet for sleep-timer (i minutter).
 » Når sleep-timeren aktiveres, vises .

Sådan deaktiverer du sleep-timeren:
 » Tryk gentagne gange på SLEEP, indtil 

[OFF] (fra) vises.

 
Vælg hoteltilstand
II hoteltilstand kan alarmen kun aktiveres én 
gang i forbindelse med den forudindstillede tid, 
og alarmen gentages ikke næste dag.
Hold SLEEP nede, og tryk derefter på AL2, og 
hold den nede samtidigt i 5 sekunder.

 » [ON] vises..

Bemærk

 • Du kan gå tilbage til normal tilstand ved at gentage 
ovenstående handling. [OFF] vises.

15      30      60      90      120

OFF

Juster lysstyrken for displayet
Tryk gentagne gange på BRIGHTNESS for at 
vælge forskellige lysstyrkeniveauer: højt, mellem 
og lavt.

 High      Mid      Low
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7 Produktinformation
Bemærk

 • Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

Specifikationer

Forstærker
Vurderet effekt 0,6 W RMS

Tuner

Indstillingsområde FM: 87,5-108 MHz
MW: 520-1.620 KHz

Sensitivitet
 – Mono, 26 dB S/N ratio

FM: <22 dBu
MW: <92 dBuV/M

Søgeselektivitet FM: <28 dBu
MW: <98 dBuV/M

Samlet harmonisk forvrængning FM: <3%
MW: <5%

Signal-/støjforhold FM: >45 dB
MW: >40 dB

Generelle oplysninger
Vekselstrøm 220-240 V, 50/60 Hz
Strømforbrug ved drift < 3 W
Strømforbrug ved standby < 1 W
Mål 
 - Hovedenhed (B x H x D) 179,5 x 87 x 76 mm
Vægt
 - Med emballage
 - Hovedenhed

0,7 kg
0,5 kg
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8 Fejlfinding
Advarsel

 • Kabinettet bør aldrig tages af apparatet. 

Prøv aldrig selv at reparere systemet, da 
garantien i så fald bortfalder. 
Hvis der opstår fejl på apparatet, bør du 
kontrollere følgende punkter, inden du bestiller 
reparation. Hvis der for tsat er problemer, 
skal du gå til Philips websted på www.philips.
com/suppor t. Når du kontakter Philips, skal 
du sørge for at have apparatet ved hånden, 
og at modelnummeret og serienummeret er 
tilgængelige.

Ingen strøm
 • Kontroller, at enhedens strømkabel er 

korrekt tilsluttet.
 • Kontroller, at der er strøm i stikkontakten.

Ingen lyd
 • Juster lydstyrken.

Ingen reaktion fra enheden
 • Fjern strømkablet, tilslut det igen, og tænd 

derefter for enheden igen.

Dårlig radiomodtagelse
 • Øg afstanden mellem enheden og dit TV 

eller din VCR.
 • Træk FM-antennen helt ud.

Alarmen fungerer ikke
 • Indstil uret/alarmen korrekt.

Indstillet ur/alarm slettet
 • St rømmen er  b leve t  a fb r udt , e l l e r 

strømkablet er blevet frakoblet. 
 • Nulstil uret/alarmen.
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9 Meddelelse

  
Dette produkt overholder EU’s krav om 
radiointerferens.
Enhver ændring af dette apparat, som ikke er 
godkendt af  WOOX Innovations, kan annullere 
brugerens ret til at betjene dette udstyr.

Bemærk

 • Identifikationspladen	findes	i	bunden	af	apparatet.

  
Dit produkt er udviklet og fremstillet i 
materialer og komponenter af høj kvalitet, som 
kan genbruges. 

  
Når et produkt er forsynet med dette symbol 
med en overkrydset affaldsspand på hjul, 
betyder det, at produktet er omfattet af EU-
direktiv 2002/96/EC.
Undersøg reglerne for dit lokale 
indsamlingssystem for elektriske og elektroniske 
produkter.
Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine 
udtjente produkter sammen med almindeligt 
husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af 
udtjente produkter er med til at forhindre 
negativ påvirkning af miljø og helbred.

  
Dit produkt indeholder batterier, som er 
omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som 
ikke må bortskaffes sammen med almindeligt 
husholdningsaffald.Undersøg venligst de lokale 
indsamlingsregler for batterier, da korrekt 

bortskaffelse er med til at forhindre negativ 
påvirkning af miljø og helbred.
Miljøoplysninger
Al unødvendig emballage er udeladt. Emballagen 
er forenklet og består af tre materialer : Pap 
(kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen 
(poser, beskyttende skumfolie). 
Systemet består af materiale, der kan genbruges, 
hvis	det	adskilles	af	et	specialfirma.	Overhold	de	
lokale regler angående udsmidning af emballage, 
opbrugte batterier og gammelt udstyr.
2013 © WOOX Innovations Limited. Alle 
rettigheder forbeholdes.
Specifikationerne	kan	ændres	uden	varsel.	
WOOX forbeholder sig retten til at ændre 
produkter til enhver tid uden at være forpligtet 
til at justere tidligere tilbehør herefter.
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