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1 Belangrijk

•
•

Veiligheid

Plaats niets op de klokradio dat gevaar
kan opleveren, zoals een glas water of een
brandende kaars.
Als u het netsnoer of de aansluiting op het
apparaat gebruikt om het apparaat uit te
schakelen, dient u ervoor te zorgen dat
deze goed toegankelijk zijn.
Opmerking

Waarschuwing
•• Verwijder nooit de behuizing van deze klokradio.
•• Geen enkel deel van de klokradio hoeft te worden
gesmeerd.

•• Plaats de klokradio nooit op andere elektrische
apparatuur.

•• Houd deze klokradio uit de buurt van direct zonlicht,
open vuur of warmte.

•• Zorg ervoor dat u altijd toegang hebt tot het netsnoer,
de stekker en de adapter om de stroom van de
klokradio uit te schakelen.

•
•

•

Lees en volg deze instructies.
Zorg ervoor dat er genoeg ruimte rond
het product is voor ventilatie.
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
klokradio komt.
Laat al het onderhoud verrichten door
erkend onderhoudspersoneel. Onderhoud
is vereist wanneer de klokradio, het
netsnoer of de stekker is beschadigd,
wanneer er vloeistof in de klokradio is
gekomen of er een voorwerp op de
klokradio is gevallen, wanneer de klokradio
is blootgesteld aan regen of vocht, wanneer
de klokradio niet goed functioneert of
wanneer deze is gevallen.
Gebruik uitsluitend door de fabrikant
gespecificeerde toebehoren/accessoires.
Haal de stekker van deze klokradio uit
het stopcontact bij onweer of wanneer
de klokradio gedurende langere tijd niet
wordt gebruikt.
Stel de klokradio niet bloot aan vocht.
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•

•

•
•

•• Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van het
apparaat.

2 Uw FM/DAB+klokradio
Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom
bij Philips! Als u volledig wilt profiteren van
de ondersteuning die Philips biedt, kunt u
uw product registreren op www.philips.com/
welcome.

Introductie
Met deze klokradio kunt u:
• naar FM- en DAB+-radio (Digital Audio
Broadcasting) luisteren;
• audio van externe apparaten beluisteren;
• zien hoe laat het is; en
• twee alarmen instellen.

Wat zit er in de doos?
Controleer de inhoud van het pakket:
• Klokradio
• Korte gebruikershandleiding
• Folder met kennisgeving en
veiligheidsinformatie
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Overzicht van de klokradio
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Hiermee kunt u Alarm 1 of Alarm 2
instellen.
Hiermee geeft u de alarminstellingen
weer.
De alarmtimer activeren en
deactiveren.

b SOURCE
• Selecteer een bron: DAB-modus, FMmodus of AUDIO IN.
c

•
•

Schakel de radio in.
Naar de stand-bymodus.

d SNOOZE/BRIGHTNESS
• Sluimerfunctie.
• De helderheid van het display
aanpassen.
e PROG/SET TIME
• De volgorde van de radiozenders
programmeren.
• De tijd instellen.
f SELECT/SCAN
• Hiermee worden radiozenders
automatisch gezocht en opgeslagen.
• Hiermee bevestigt u een selectie.
g
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Hiermee stelt u de sleeptimer in.

h + PRESET/ MIN • Hiermee stelt u de minuten in.
• Voorkeuzezenders selecteren.
i INFO/MENU
• Houd in de modus DAB+ of FM deze
knop ingedrukt om het menu DAB+
of FM te openen.
• Druk in de DAB+-modus op deze
knop om DAB+-zenderinformatie
weer te geven.
• Druk in de FM-modus op deze knop
om RDS-zenderinformatie weer te
geven.
j + TUNING/ HR • Hiermee stelt u de uren in.
• Afstemmen op radiozenders.
• Hiermee navigeert u door de DAB+zenderlijst.
• Hiermee navigeert u door het FM/
DAB+-menu.
k Display
• Hiermee geeft u de huidige status
weer.
l VOL-knop
• Hiermee past u het volume aan.
m Antenne
• Hiermee verbetert u de radioontvangst.

n Voedingskabel
• Hiermee sluit u aan op netspanning.
o USB-aansluiting
• Laad uw mobiele apparaten op.
p AUDIO IN
• Sluit een extern audioapparaat aan.

NL
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3 Aan de slag
Volg altijd de instructies in dit hoofdstuk op
volgorde.

FM/DAB+-antenne
voorbereiden
Trek voor een betere ontvangst de FM/DAB+antenne volledig uit en pas de positie aan tot u
het sterkste signaal hebt gevonden.

De klok instellen
Opmerking
•• U kunt alleen de tijd instellen in stand-bymodus.

1

Opmerking
•• Plaats de antenne zo ver mogelijk uit de buurt van

andere stralingsbronnen om storing te voorkomen.

Op netspanning aansluiten
Let op

2
3
4
5
6

Houd SET TIME twee seconden ingedrukt
om de modus voor het instellen van de
klok te activeren.
»» Het uur en de minuten knipperen.
Druk op + TUNING/ HR - om het uur in
te stellen.
Druk op + PRESET/ MIN - om de minuten
in te stellen.
Druk ter bevestiging op SET TIME.
Druk op + TUNING/ HR - om
12/24-uursindeling in te stellen.
Druk ter bevestiging op SET TIME.
»» [Time saved] (tijd opgeslagen) wordt
weergegeven.

•• Risico op beschadiging! Controleer of het voltage

van de voedingsbron overeenkomt met het voltage
dat staat vermeld op de achter- of onderzijde van de
klokradio.
•• Risico op elektrische schok! Wanneer u de stekker
ontkoppelt, moet u altijd aan de stekker zelf trekken.
Trek nooit aan het snoer.
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Tip
•• Als de radio tien seconden niet actief is, wordt de
instelmodus voor de klok automatisch gesloten.

•• In de FM/DAB+-modus kunt u het menu "System"

(Systeem) openen om tijdsynchronisatie in te stellen
(zie 'Use system menu' (Systeemmenu gebruiken)
> 'Set time and sync time' (Tijd instellen en tijd
synchroniseren).

Inschakelen
•

Druk op om de radio in te schakelen.
»» De klokradio schakelt over naar de
laatst geselecteerde bron.
»» Gebruikt u de radio voor het eerst,
dan wordt er een welkomstbericht
weergegeven en de DAB-modus
ingeschakeld om automatisch te
zoeken naar beschikbare DAB-zenders.

Overschakelen naar de standbymodus
•

Druk opnieuw op .
»» [Standby] (stand-by) wordt
weergegeven.

NL
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4 Naar DAB+radio luisteren

DAB+-radiozenders
automatisch opslaan
Tip
•• Aan de DAB+-uitzendingen worden geregeld nieuwe

Afstemmen op DAB+radiozenders

radiozenders en services toegevoegd. Voer de scan
regelmatig uit om nieuwe DAB+-zenders en -services
te krijgen.

•

Tip
•• Plaats de antenne zo ver mogelijk uit de buurt van
elektrische apparaten.

•• Trek voor een betere ontvangst de antenne volledig uit

»» Na een volledige scan wordt de eerste
beschikbare zender uitgezonden.

en pas de positie van de antenne aan tot u het sterkste
signaal hebt gevonden.

1

Druk herhaaldelijk op SOURCE om de
DAB-modus te kiezen.
»» [Scanning] (scannen) wordt
weergegeven.
»» De radio slaat alle DAB+-radiozenders
automatisch op en zendt dan de eerst
beschikbare zender uit.
»» De zenderlijst wordt opgeslagen op de
radio. Wanneer u de radio de volgende
keer inschakelt, wordt de zenderscan
niet uitgevoerd.
»» Als er geen DAB+-zender wordt
gevonden, wordt [No DAB Station]
(geen DAB-zender) getoond.

Op een beschikbare zender afstemmen vanuit
de zenderlijst:
• Druk in de DAB+-modus herhaaldelijk op
+ TUNING/ HR - om door de beschikbare
DAB+-zenders te navigeren.

Houd in de DAB+-modus SCAN twee
seconden ingedrukt.
»» De radio slaat alle beschikbare DAB+radiozenders automatisch op.

DAB+-radiozenders
handmatig opslaan
Opmerking
•• U kunt maximaal 20 DAB+-radiozenders opslaan.

1
2
3
4
5

Stem af op een DAB+-radiozender.
Druk op PROG om de
programmeermodus te activeren.
Druk op + TUNING/ HR - om een
nummer te selecteren.
Druk ter bevestiging op PROG.
Herhaal stap 1 t/m 4 om andere DAB+zenders op te slaan.
Opmerking

•• U kunt een DAB+-voorkeuzezender verwijderen door
een andere zender onder het nummer op te slaan.

8
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Een DAB+-voorkeuzezender
selecteren
•

Druk in de DAB+-modus herhaaldelijk
op + PRESET/ MIN - om een
voorkeuzezender te selecteren.

Het DAB+-menu gebruiken
1
2

3
4

Houd in de DAB+-modus MENU twee
seconden ingedrukt om het DAB+-menu
te openen.
Druk op + TUNING/ HR - om door de
menuopties te bladeren:
• [Full scan] (volledig scannen): hiermee
wordt gescand op alle beschikbare
DAB+-radiozenders waarna deze
worden opgeslagen.
• [Manual tune] (handmatig afstemmen):
hiermee stemt u handmatig af op
een specifiek kanaal of een specifieke
frequentie en voegt u deze toe aan de
zenderlijst.
• [DRC] (Compressie van het
dynamische bereik): hiermee wordt het
dynamische bereik van een radiosignaal
gecomprimeerd.
• [Prune] (verwijderen): hiermee
worden alle ongeldige zenders
verwijderd uit de zenderlijst.
• [System] (systeem): hiermee kunt u
systeeminstellingen wijzigen (zie het
hoofdstuk "Systeemmenu gebruiken").

•

[DRC low] (DRC laag): hiermee stelt
u de DRC in op een laag niveau (de
optie die wordt aanbevolen voor een
minder luidruchtige omgeving).

[Prune]
• [No] (nee): terugkeren naar het vorige
menu.
• [Yes] (ja): hiermee worden alle
ongeldige zenders verwijderd uit de
zenderlijst.
Opmerking
•• Als er niet binnen 10 seconden op een knop wordt
gedrukt, wordt het menu afgesloten.

DAB+-informatie tonen
Druk tijdens het beluisteren van DAB+-radio
herhaaldelijk op INFO om tussen de volgende
typen informatie (indien beschikbaar) te
schakelen:
»» Zendernaam
»» Dynamic Label Segment (DLS)
»» Soort programma (PTY)
»» Ensemble-naam
»» Frequentie
»» Signaalfout
»» Bitsnelheid en audiostatus
»» Codec

U selecteert een optie door op SELECT
te drukken.

Herhaal stap 2 en 3 als er onder een optie
een andere optie staat.
[DRC]
• [DRC off] (DRC uit): hiermee kunt u
de DRC uitschakelen.
• [DRC high] (DRC hoog): hiermee stelt
u de DRC in op een hoog niveau (de
standaardoptie die wordt aanbevolen
voor een luidruchtige omgeving).
NL
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5 Naar FM-radio
luisteren

FM-radiozenders handmatig
opslaan
Opmerking
•• U kunt maximaal 20 FM-radiozenders opslaan.

Op FM-radiozenders
afstemmen
Tip
•• Plaats de antenne zo ver mogelijk uit de buurt van
elektrische apparaten.

•• Trek voor een betere ontvangst de antenne volledig uit

en pas de positie van de antenne aan tot u het sterkste
signaal hebt gevonden.

1
2

3

Druk herhaaldelijk op SOURCE om de
FM-modus te selecteren.
Houd + TUNING/ HR - twee seconden
ingedrukt.
»» De radio wordt automatisch afgestemd
op een zender met een sterk
ontvangstsignaal.

Herhaal stap 2 om op meer radiozenders
af te stemmen.
Handmatig afstemmen op een zender:
• Druk in de FM-tunermodus herhaaldelijk
op + TUNING/ HR - om een frequentie
te selecteren.

FM-radiozenders automatisch
opslaan
•

10

Houd in de FM-tunermodus SCAN twee
seconden ingedrukt.
»» De radio slaat alle beschikbare FMradiozenders op en stemt vervolgens
automatisch af op de eerste
beschikbare zender.

NL

1
2
3
4
5

Stem in de FM-tunermodus af op een FMradiostation.
Druk op PROG om de
programmeermodus te openen.
»» Het voorkeuzenummer gaat knipperen.
Druk herhaaldelijk op + TUNING/ HR om een nummer te selecteren.
Druk ter bevestiging op PROG.
Herhaal stap 1 t/m 4 om andere zenders
op te slaan.
Tip

•• Om een opgeslagen zender te verwijderen, slaat u op
de desbetreffende locatie een andere zender op.

Een FM-voorkeuzezender
selecteren
•

Druk in de FM-tunermodus herhaaldelijk
op + PRESET/ MIN - om een
voorkeuzezender te selecteren.

Het FM-menu gebruiken
1
2

Houd in de FM-modus MENU twee
seconden ingedrukt om het FM-menu te
openen.
Druk op + TUNING/ HR - om door de
menuopties te bladeren:
• [Scan setting]
• [System] (zie het hoofdstuk
"Systeemmenu gebruiken")

3
4

U selecteert een optie door op SELECT
te drukken.

Herhaal stap 2 en 3 als er onder een optie
een andere optie staat.
[Scan setting] (scaninstellingen)
• [All stations] (alle zenders): alle
beschikbare FM-radiozenders scannen.
• [Strong stations only] (Alleen sterke
zenders): alleen FM-zenders scannen
met sterke signalen.

RDS-informatie weergeven
RDS (Radio Data System) is een service
waarmee FM-zenders extra informatie kunnen
weergeven.
Als u naar een FM-zender met RDS-signaal
luistert, worden een RDS-pictogram en de
naam van de zender weergegeven.

1
2

Stem af op een RDS-zender.
Druk herhaaldelijk op INFO om de
volgende informatie te doorlopen (indien
beschikbaar):
»» Zendernaam
»» RDS-berichten
»» Frequentie
»» Tijd en datum

NL
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6 Systeemmenu
gebruiken
Gebruik de systeemmenu's om
• datum- en uurnotatie in te stellen;
• tijdsynchronisatie in te stellen;
• de softwareversie van deze radio te
controleren;
• de software bij te werken indien nodig; en
• de fabrieksinstellingen van de radio te
herstellen.

De tijd en tijdsynchronisatie
instellen
1
2
3
4
5

Houd in de DAB/FM-modus MENU twee
seconden ingedrukt.
Druk op + TUNING/ HR - tot [System]
(systeem) wordt weergegeven.
Druk ter bevestiging op SELECT.
»» [TIME] (tijd) wordt weergegeven.
Druk opnieuw op SELECT.
»» [Set Time] wordt weergegeven.
Herhaal stap 2 en 3 om een optie of een
suboptie te selecteren (indien beschikbaar).

Opties
Suboptie
[Set Time]
[Set 12/24 [Set 12
hour]
hour]
[Set 24
hour]
[Auto
[No time
time sync] sync]
[Update
from Any]

Functie
De tijd instellen.
Geef de tijd in
12-uursindeling weer.
Geef de tijd in
24-uursindeling weer.
Deactiveer
tijdsynchronisatie.
Synchroniseer tijd
met alle beschikbare
radiozenders.
[Update
Synchroniseer tijd met
from FM] FM-zenders (RDS).
[Update
Synchroniseer tijd met
from DAB] DAB+-zenders.

12
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Alle instellingen herstellen
1
2
3
4

5

Open het systeemmenu.
Druk herhaaldelijk op + TUNING/ HR
- om [Factory reset] (fabrieksinstellingen
terugzetten) te selecteren.
Druk ter bevestiging op SELECT.
Druk op + TUNING/ HR - om een optie
te selecteren.
• [No]: terugkeren naar het vorige menu.
• [Yes]: herstel de fabrieksinstellingen
van de radio.
Druk nogmaals op SELECT om te
bevestigen.

De softwareversie bekijken
1
2
3

Open het systeemmenu.
Druk op + TUNING/ HR - om de [SW
version] (softwareversie) te selecteren.
Druk ter bevestiging op SELECT.
»» De softwareversie van de radio wordt
weergegeven.

Software bijwerken
Als u de software wilt bijwerken, neem dan
contact op met WOOX Innovations voor hulp.
Het wordt afgeraden om zelf te upgraden.

7 Andere functies

De alarmtimer activeren en
deactiveren
•

De alarmtimer instellen

Druk herhaaldelijk op of om de
alarmtimer te activeren of te deactiveren.
»» Als de alarmtimer is geactiveerd,
wordt [Alarm 1:On] of [Alarm 2:On]
weergegeven.
»» Als de alarmtimer is gedeactiveerd,
wordt [Alarm 1:Off] of [Alarm 2:Off]
weergegeven.

Het alarm instellen
U kunt twee alarmen op verschillende tijden
instellen.

•

Als u het alarm wilt stoppen, druk dan
op de desbetreffende knop of .
»» Het alarm wordt de volgende dag
herhaald.

Opmerking
•• Controleer of de tijd goed is ingesteld.

1

2
3
4
5

Sluimerfunctie
Houd in de stand-bymodus / twee
seconden ingedrukt om de instelmodus
voor het alarm te activeren.
»» Het uur en minuten, en / beginnen
te knipperen.

•

Druk op + TUNING/ HR - om het uur in
te stellen.

De sleeptimer instellen

Druk op + PRESET/ MIN - om de minuten
in te stellen.

Deze radio kan automatisch overschakelen naar
de stand-bymodus na een vooraf ingestelde
periode.
• Druk herhaaldelijk op
om de
sleeptimer (in minuten) te selecteren.

Druk op

/

om te bevestigen.

Druk op + TUNING/ HR - om een
alarmbron te selecteren: zoemer, DAB of
FM.
• Als u de zoemer instelt als alarmbron,
druk dan eenmaal op / om de
instelling te bevestigen.
• Als u DAP of FM instelt als alarmbron,
druk dan tweemaal op / om de
instelling te bevestigen.

Druk als het alarm afgaat op SNOOZE.
»» Het alarm gaat over op snooze en gaat
negen minuten later opnieuw af.

Tip
•• Wanneer het alarm gaat, neemt het volume geleidelijk

toe. U kunt het alarmvolume niet handmatig aanpassen.

NL
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»» Wanneer de sleeptimer is geactiveerd,
wordt weergegeven.
Als u de sleeptimer wilt uitschakelen:
• Druk herhaaldelijk op
totdat [Sleep
off] (sleeptimer uit) wordt weergegeven.

Naar een extern apparaat
luisteren
Met dit product kunt u ook naar een extern
audioapparaat zoals een MP3-speler luisteren.

1

2
3

14

Sluit een audio-invoerkabel (niet
meegeleverd) met aan beide uiteinden een
aansluiting van 3,5 mm aan op
• de AUDIO IN-aansluiting van deze
radio en
• de hoofdtelefoonaansluiting op het
externe apparaat.
Druk herhaaldelijk op SOURCE om
AUDIO IN als modus te selecteren.
Speel audio af op het externe
apparaat (raadpleeg de desbetreffende
gebruikershandleiding).

NL

Uw apparaat opladen
Met deze radio kunt u uw externe apparaten,
zoals uw mobiele telefoon, MP3-speler en
andere mobiele apparaten, opladen.
Opmerking
•• De maximale stroom voor opladen via USB is 1 A.
•• U kunt mogelijk niet alle apparaten opladen met dit
product.

•

Gebruik een USB-kabel (niet meegeleverd)
om uw apparaat te verbinden met de
klokradio.
»» Zodra het apparaat wordt herkend,
wordt het opgeladen.

Volume aanpassen
•

Draai aan de knop VOL om het volume te
verhogen of te verlagen.

De helderheid van het display
aanpassen
•

Druk herhaaldelijk op BRIGHTNESS om
verschillende helderheden te kiezen.

NL
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8 Productinformatie
Opmerking
•• Productinformatie kan zonder voorafgaande
kennisgeving worden gewijzigd.

Specificaties
Versterker
Totaal uitgangsvermogen

2W

Tuner
Frequentiebereik (FM)
Frequentiebereik (DAB+)
Frequentierooster
– mono, signaalruisverhouding 26 dB
– stereo, signaalruisverhouding 46 dB
Zoekgevoeligheid
Harmonische vervorming
Signaal-ruisverhouding

87,5 - 108 MHz
174,928 - 239,200
MHz
50 kHz
< 22 dBf
< 43 dBf
< 28 dBf
< 2%
> 55 dB

USB
Ondersteuning voor
opladen

16
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5 V, 1 A

Algemene informatie
Netspanning
Stroomverbruik in
werking
Stroomverbruik in
stand-by
Afmetingen - apparaat
(b x h x d)
Gewicht - apparaat

100 - 240 V ~,
50/60 Hz
< 10 W
< 1W
129 x 104 x 105 mm
0,6 kg

9 Problemen
oplossen
Waarschuwing
•• Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.

••

Wanneer u uw apparaten oplaadt of
luistert naar audio van externe apparaten,
houd dan de USB- of AUDIO-IN-kabel zo
ver mogelijk uit de buurt van de antenne
om interferentie te voorkomen.

Het alarm functioneert niet
•• Stel de klok/alarm correct in.

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
•• Controleer of de stekker van de klokradio
goed in het stopcontact zit.
•• Zorg ervoor dat er stroom op het
stopcontact staat.
Geen geluid
•• Pas het volume aan.
De klokradio reageert niet
•• Haal de stekker uit het stopcontact en
steek deze er vervolgens weer in. Schakel
de klokradio opnieuw in.
Slechte radio-ontvangst
•• Houd de klokradio uit de buurt van andere
elektronische apparaten om radiostoring te
vermijden.
•• Trek de antenne helemaal uit en plaats
deze in de juiste positie.
•• Als in de DAB-modus het aantal
signaalfouten hoger is dan 50, dan kan
het geluid soms wegvallen of worden
uitgeschakeld. Wijzig de stand van de
antenne voor een betere ontvangst.

NL
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10 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 oude product weggooien

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

Dit symbool op een product betekent dat
het product voldoet aan EU-richtlijn 2012/19/
EU. Stel uzelf op de hoogte van de lokale
procedures voor gescheiden inzameling van
afval van elektrische en elektronische producten.
Volg de lokale regels op en werp het product
nooit samen met ander huisvuil weg. Als u
oude producten correct verwijdert, voorkomt
u negatieve 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).
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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.

Specifications are subject to change without notice.
2015 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
Philips and the Philips’ Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.
and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.
AJB4300_12_UM_V1.0

