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Dansk

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.

LEVERET TILBEHØR

– 1 X AC 7,5 V adapter

TOP- OG FRONTPANEL (Se 1)

1 RADIO ON/OFF 
– tænder/slukke for radioen; viser radiofrekvensen
– afbryder slumrefunktionen

2 BAND – vælger FM/MW frekvensbånd
3 ALARM RESET / SLEEP

– stopper alarmen i 24 timer
– aktiverer sove-funktionen
– viser/ indstiller/ afbryder slumrefunktionen

4 REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL

– slukker for alarmen i 9 minutter
– ændrer lysstyrken på displayets baggrundsbelysning
– stopper SLEEP(sove)-funktionen

5 DISPLAY – viser ur/vækketidspunkterne og apparatets status
6 AL 1 (AL ) – tænder/slukker for ALARM 1 brummerfunktion 

– viser ALARM 1 tidene 
7 AL 2 (AL ) – tænder/slukker for ALARM 2 brummerfunktion

– viser ALARM 2 tiden
8 Batterirum – til 4 batterier, type R6, UM3, AA-celler.
9 RESET – tryk hvis apparatet / displayet ikke reagerer på tryk på knapperne

BAGPANEL (Se 2)

1 TUNING +/- – indstiller på radio-stationer
2 VOLUME – justerer lydstyrken



3 DC 7.5V – Bøsning til AC/DC 7,5 V adapter
4 Pigtail - forbedrer modtagelsen ved FM radio

VENSTRE- OG HØJREPANEL (Se 3)

1 Fremviserlinse
2 REVERSE PROJECTION – Vender op og ned på tid/timetallet (ved brug af veksel-

strøms-adapter)
3 PROJECTION ON/OFF – tænder/slukke fremviser
4 ROTATE PROJECTION – justerer fremvisningen til en anden vinkel
5 SET ALARM 1 / PRESET 1 – indstiller tidspunkt for alarm 1

– lagrer, genkalder og viser station 1
6 SET ALARM 2 / PRESET 2 – indstiller tidspunkt for alarm 2

– lagrer, genkalder og viser station 2
7 MINUTE + / PRESET 3 – justerer minuttallet ved ur og alarm-tidspunkt

– lagrer, genkalder og viser station 3
8 SET TIME / PRESET 4  – indstiller uret 

– lagrer, genkalder og viser station 4
9 HOUR + / PRESET 5 – justerer timetallet ved ur og alarm-tidspunkt

– lagrer, genkalder og viser station 5

AC STRØMFORSYNING

Batterier (ekstra)
1 Luk batterirummets dæksel op og isæt fire batterier (det er bedst at bruge

PHILIPS POWER LIFE eller alkaline), type R6, UM3 eller AA som vist i rummet.
2 Fjern batterierne fra apparatet, når de er opbrugte, eller hvis apparatet ikke

skal anvendes i længere tid.
• Når du skifter batterier, vil de forudindstillede stationer, alarm- og tidsindstill-

inger blive gemt i op til 3 minutter.

Alle batterier indeholder kemikalier og skal derfor bortkastes på
forsvarlig vis.



Lysnetadapter
1 Tilslut lysnetadapteren til apparatets DC 7.5V bøsning og til stikkontakten.

™ angiver, at apparatet nu drives via adapteren.
• Sørg for at adapteren er rigtigt forbundet for at spare batterienergi!
2 Netafbryderen er sekundært indkoblet og afbryder ikke strømmen fra nettet.

Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket 
sidder i stikkontakten.
™ indikatoren går udt.

Nyttige hints:For at undgå at beskadige apparatet, må man kun anvende den 
medleverede adapter!

Model & serie-nummer findes indeni batteri-rummet.

SELVFORSYNENDE STRØMOPBAKNING

Med den selvforsynende strømopbakning bliver indstillingerne for dagen samt vække-
og urtidspunkterne gemt i op til 3 minutter, når der er en strømafbrydelse f.eks. AC
strømsvigt eller ved udskiftning af batterier.
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.

SVAGE BATTERIER

indikerer at batterierne er svage. Skift til friske batterier for at tilsikre, at alle
funktioner på anlægget virker, som de skal.

GRUNDFUNKTIONEN

Reset (nulstil)
Skulle apparatets display eller elektroniske funktioner modtage forstyrrelser, f.eks. sta-
tisk 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  ➟ Medium ➟ Lav   ➟ Lys (ved brug af vekselstrøms-adapter) 
Lav ➟ Lys ➟ Lav   ➟ Lys (ved batteridrift)

Nyttige hints:
– Når der bruges batteri, er skærmbelysningen lav, så der spares strøm. Anden brug
af enheden BRIGHTNESS CONTROL hvor der er behov for højere skærmbelysning er
derfor begrænset. 

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 time-

og minuttallet. Slip HOUR + eller MINUTES +, når du er nået frem til den
korrekte indstilling.

4. Tryk på SET TIME for at bekræfte.

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 4)

2 Tryk på BAND for at vælge et andet bølgeområde.
3 Justér lyden ved hjælp af VOLUME.
4 Tryk på RADIO ON/OFF for at slukke.

Nyttige hints:
– For at se nuværende radiofrekvens ved standby ur
• Tryk på RADIO ON/OFF én eller flere gange;
• For at se forudindstillede stationer trykkes på den respektive PRESET knap (1-5) én

eller flere gange.



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.
Ved MW er apparatet udstyret med en indbygget antenne. Der flyttes på apparatet for
at forbedre modtagelsen.

LAGRING OG BRUG AF FORVALGTE STATIONER

Man kan lagre op til 10 radiostationer i hukommelsen, 5 på hvert bølgeområde. 
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.

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 1 – radiofunktion
• ALARM 2 – summetonefunktion. Ved den blide vækning med summetone øges bip-

tonens frekvens i løbet af nogle sekunder.  



INDSTILLING AF VÆKKETIDSPUNKT OG -FUNKTION (Se 5)

1. Check at radioen er slukket.
2. Tryk på AL 1 or AL2.

™ Display:  ON vises under det respektive AL eller AL ikon.
3. Tryk på og hold SET ALARM 1 eller SET ALARM 2 nede, indtil alarmtidspunktet

blinker.
4. Der trykkes på HOUR + eller MINUTES + og holdes nede for at justere time-

og 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 ALARM 1 eller
SET ALARM 2 for at bekræfte indstillingen.

Nyttige hints:
– Hvis man har valgt AL 1 (AL ), 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 AL 2

(AL ) blive aktiveret på den indstillede tidspunkt.

– Når både AL 1 (AL ) og AL 2 (AL ) er tændte, vil alarmtidspunktet tættest
på aktivering blive vist.

– For at checke alarmtidspunktet for AL1 eller AL2, trykkes på AL1 eller AL2 knap-
perne. 

– Alarmtiden kan ikke justeres, når alarmen er i gang, eller når funktionen 
gentagelse af alarm er aktiveret.

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 vækn-
ing. 

• Man kan gentage vækningen op til 6 gange, hvis man ønsker det.

ANNULLERING AF ALARM
• Tryk på AL1eller AL2 én eller flere gange, indtil OFF ikonet vises under det

respektive (AL )  eller (AL ).

SLEEP (SOVE- FUNKTION) (Se 6)

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. 



BETJENING AF FREMVISER

Du har sikkert prøvet at lede efter et ur i mørket. Med denne fremvisningsfunk-
tion kan du fremvise tiden på en overflade som f.eks. vægge, lofter (møbler og
glas kan ikke anbefales).

1 Tryk på PROJECTION ON/OFF for at tænde for apparatet.
™ Fremviserlinse lyser.

2 Drej på Fremviserlinsehjulet (maximum 180° til venstre eller højre) og også anlægget,
om nødvendigt, for at finde en anvendelig fremvisningssoverflade. (Se 7)

3 For at vende op og ned på den fremviste tid trykkes på REVERSE PROJECTION.
4. For at ændre på fremvisningsvinklen drejes ROTATE PROJECTION kuglen (maxi-

mum 60° til venstre / højre).
5. Tryk på PROJECTION ON/OFF for at slukke for apparatet.

™ Fremviserlinse slukker. 

Nyttige hints:
– Når der bruges batteri, lyser projekterlinsen kortvarigt op for at spare strøm.
–  Hvis du vil have længere projektionstid, skal du bruge den medfølgende 7.5V

AC-adapter for at betjene apparatet. 

VEDLIGEHOLDELSE

• Hvis du ikke bruger apparatet i lang tid, skal hovedstikket tages ud af 
stikkontakten i væggen og batterierne til back-up af uret i hukommelsen tages
ud.

• 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.

MILJØMÆSSIGE OPLYSNINGER

Vi bruger mindst muligt pakke-materiale, og kun papir og pap.
Dit apparat består af materialer, som kan genbruges, hvis det skilles ad af en 
fagmand. Venligst overhold de lokale regler ved bortskaffelse af 
pakkematerialer, brugte batterier og gammelt udstyr.



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 elek-
trisk stød!

Ingen lyd

– Der er ikke skruet op for lydstyrken
• Justér VOLUME 

Ingen baggrundslys i displayet / radioen virker ikke

– vekselstrøms-hovedstikket sidder ikke fast i stikkontakten
• Isæt stikket ordentligt

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. Eller fjern

vekselstrøms/jævnstrøms-adapteren og batterier i 5 minutter, før de sættes i
igen

Vedvarende knitren og hvisle-lyde ved MW modtagelse

– Forstyrrelse fra andre elektriske apparater, f.eks. TV, computer, lysstofrør
• flyt clock-radioen væk fra elektriske apparater
Periodisk knitrende lyd ved FM modtagelse

– Svagt signal
• Træk antennen helt ud og indstil den



Dette apparat overholder EU’s krav vedrørende radiostøj.
Typeskiltet og produktionsnummeret findes inde i batterirummet.

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

– AL 1 (AL ) er ikke indstillet på en radiostation
• Kontrollér om apparatet er indstillet på en radiostation, før der indstilles på AL1 og

når apparatet afbrydes. 

Uskarp projektion

– For stor afstand/vinkel til fremviser
• Gør afstanden/vinklen mindre



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 hovedbestand-
dele: 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 a
adskille kasserede genstande for udtagning af materialer, der kan genbruges. Ma
bedes venligst overholde de lokale regler for bortkastning af indpakningsmateri-
aler, brugte batterier og kasserede apparater.

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, bety-
der 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 elektron-
iske produkter.

Venligst overhold de danske regler og smid ikke dine gamle produkter ud sammen
med dit normale husholdningsaffald. Den korrekte bortskaffelsesmetode vil fore-
bygge negative følger for miljøet og folkesundheden. 

Bemærkninger om bortskaffelse af batterier

Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EU-direktivet
2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt hush-
oldningsaffald.Undersøg venligst de lokale indsamlingsregler for batterier,
da korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø
og helbred.
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