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Advarsel: For å redusere faren for brann eller elektrisk støt; skal
apparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet.
Typeskilt finnes på apparatens bakside.
Observer: Nettbryteren er sekundert innkoplet. Den innebygde
netdelen er derfor ikke frakoplet nettet så lenge apparatet er
tilsluttet nettkontakten.
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
Si dichiara che l’apparecchio AQ 6691 Philips risponde alle
prescrizioni dell’art. 2 comma 1 del D. M. 28 Agosto 1995 n.
548. 
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VOEDING
Netadapter (niet bijgeleverd)
De netspanning van de 3-voltnetadapter moet overeenkomen
met de plaatselijke netspanning. De 1,3 mm-middenpen van
de 3,5 mm-adapterstekker van de adapter moet aangesloten
worden op de minpool -.
• Sluit een netadapter aan op de bus DC 3V van het apparaat

en steek de stekker in het stopcontact.
• Haal de stekker van de adapter steeds uit als u die niet

gebruikt.

Batterij (niet bijgeleverd)
• Open het batterijklepje en plaats zoals aangegeven twee

alkaline batterijen, type R6, UM3 of AA in het apparaat.
• Verwijder de batterijen als ze leeg zijn of als u het apparaat

lange tijd niet zult gebruiken.
– Wanneer de batterijen bijna leeg zijn, knippert in het

display . Staat de radio aan dan wordt deze
automatisch uitgeschakeld.

– Het kan zijn dat u de voorkeurzenders dan opnieuw moet
programmeren.

INSTELLEN VAN DE KLOK
Klokdisplay
In het display wordt de tijd weergegeven door een 24-
uursklok. Het display geeft de tijd aan wanneer de radio en de
cassetterecorder uitstaan.

1 Druk op TIME SET.
– Wanneer u op TIME SET drukt, knipperen de cijfers van

de klok gedurende 5 seconden.
2 Druk op HOUR of MIN terwijl het display nog aan het

knipperen is om de uren/minuten in te stellen.
– Wanneer u HOUR ingedrukt houdt dan lopen de uren

langzaam vooruit van 0 naar 23. Laat HOUR los zodra u
het gewenste uur bereikt heeft.

– Wanneer u MIN ingedrukt houdt dan lopen de minuten
steeds sneller vooruit. Wilt u de minuten langzaam
instellen, druk dan verschillende keren kort.

– Wanneer de cijfers van de klok ophouden met knipperen, is
de tijd ingesteld.

RADIO-ONTVANGST
1 Sluit de hoofdtelefoon aan op de aansluitbus p.
2 Druk op RADIO ON/OFF•BAND om de radio aan te zetten.
3 Druk één of meerdere keren op RADIO ON/OFF•BAND om

AM of FM te kiezen.
– Zolang de radio aanstaat, geeft het display informatie

over de radiozender.
– FM ST verschijnt wanneer u een FM-stereozender

ontvangt.
4 Kies de gewenste zender door een zendernummer in te

toetsen (1-5), of met TUNING + of –.
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Verbeteren van de ontvangst:
FM: Het snoer van de hoofdtelefoon doet ook dienst als FM-

antenne. Trek het snoer helemaal uit en richt het.
AM: Gebruikt de ingebouwde antenne. Draai het apparaat om

de beste stand te vinden.

5 Stel het geluid in met VOLUME en DBB ON/OFF (Dynamic
Bass Boost).

6 Om de radio uit te zetten, druk één of meerdere keren op
RADIO ON/OFF•BAND tot in het display OFF verschijnt.
– In het display wordt nu opnieuw de tijd weergegeven.

AFSTEMMEN
Handmatig afstemmen
• Druk één of meerdere keren kort op TUNING + of – tot u

de juiste frequentie gevonden heeft. Op deze manier wordt
de frequentie stap voor stap gewijzigd.

Automatisch afstemmen
1 Houd de knop TUNING + of – ingedrukt tot in het display

de frequentie begint te lopen.
2 Is een zender van voldoende sterkte gevonden dan wordt

het zoeken beëindigd; u kunt het automatisch zoeken ook
zelf stoppen door nogmaals op TUNING + of – te drukken.

3 Herhaal de stappen 1 en 2 tot u de gewenste zender
gevonden heeft.

KIEZEN & OPSLAAN VAN FREQUENTIES: PRESETS
U kunt in het totaal van 10 zenders de frequentie in het
geheugen opslaan, 5 voor elk golfgebied. U kunt een
geprogrammeerde zender wissen door een andere frequentie
onder het betreffende nummer op te slaan.
1 Kies het gewenste golfgebied en stem af op de gewenste

zender (zie AFSTEMMEN).
2 Druk 2 seconden of langer op één van de nummers (1-5) om

de zender op te slaan.
– In het display verschijnt PRESET.

3 Om af te stemmen op een geprogrammeerde zender: kies
het golfgebied en druk vervolgens op het nummer van de
gewenste zender.

Wissen van geprogrammeerde zenders
• Gebruik de punt van de stekker van de hoofdtelefoon of een

balpen om RESET - op de achterkant van de deur van de
cassettehouder - in te drukken.
– In het display verschijnt 0:00. Alle eerder

geprogrammeerde zenders zijn gewist en de tijd moet nu
opnieuw ingesteld worden.
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AFSPELEN VAN EEN CASSETTE
1 Sluit de hoofdtelefoon aan op de aansluitbus p.
2 Open de cassettehouder en plaats er een cassette in.
3 Druk zacht op de cassettehouder om die te sluiten.
4 Druk op 1 om het afspelen te starten.

– Zolang de cassetterecorder aanstaat, ziet u in het
display tAPE.

5 Stel de klank in met VOLUME en DBB ON/OFF (Dynamic
Bass Boost).

6 Druk op 5 om snel te spoelen. Druk op 9 om het
snelspoelen te onderbreken.

7 Druk op 9 om het afspelen te beëindigen; het apparaat
wordt uitgeschakeld.
– Aan het einde van de cassette wordt de cassettetoetsen

automatisch ontgrendeld en wordt het apparaat
uitgeschakeld.

– In het display verschijnt kort OFF en daarna wordt
opnieuw de tijd weergegeven.

Accessoires (bijgeleverd)
1 stereohoofdtelefoon AY 3360, 1 bevestigingsclip

Gebruik van de bevestigingsclip
1 Om de clip vast te zetten moet u deze zo houden dat de pin

op de achterkant van de bevestigingsclip) in de opening
voor de clip 1 past.
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2 Duw de clip naar beneden 2 en draai 3 op LOCK (vast)
zoals aangegeven op het apparaat.

3 Om de clip los te maken moet u deze voorzichtig omhoog
trekken en in de richting van RELEASE (los) draaien, zoals
aangegeven op het apparaat.

ALGEMENE FUNCTIES
RESET-toets
Mocht u storingen van buitenaf ontvangen, bijvoorbeeld
statische elektriciteit van een tapijt of onweer, die het display
en de elektronische functies van uw apparaat beïnvloeden dan
kunt u met de RESET-toets alle instellingen wissen
(bijvoorbeeld de ingestelde tijd, de geprogrammeerde zenders)
en het apparaat opnieuw opstarten.
• Gebruik de punt van de stekker van de hoofdtelefoon of een

balpen om RESET - op de achterkant van de deur van de
cassettehouder - in te drukken.

Beveiligen van het geheugen
De geheugenbeveiliging dient als back-up in geval van een
stroomstoring of -onderbreking.
Wanneer u de batterijen of de netvoeding vervangt dan blijven
de tijdsinstelling, de geprogrammeerde zenders en de zender
waar u het laatst naar luisterde ten minste 30 minuten
bewaard. Zodoende kunt u de batterijen of de netvoeding
vervangen zonder dat u het apparaat helemaal opnieuw moet
instellen en programmeren.

Opmerking: Als de geheugenbeveiliging actief is dan blijft de
tijd in het display stilstaan. Wanneer het apparaat
weer gevoed wordt (batterij/ netvoeding) dan
moet de tijd opnieuw ingesteld worden.
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Blokkeren
Deze toets helpt te voorkomen dat één van de andere toetsen
op de voorkant per ongeluk ingedrukt wordt terwijl u naar de
radio luistert of wanneer u de radio niet gebruikt.
1 Druk op LOCK.

verschijnt wanneer de blokkeerfunctie ingeschakeld is.
2 Druk opnieuw op LOCK om de blokkeerfunctie terug uit te

schakelen.
verdwijnt uit het display.

HOOFDTELEFOON OP: HOUD HET HOOFD ERBIJ
Bescherm uw gehoor: Zet het volume van de hoofdtelefoon
niet te hard om blijvend letsel aan uw gehoor te voorkomen.

Veilig in het verkeer: Zet de hoofdtelefoon niet op terwijl u
achter het stuur of op de fiets zit. U kunt zo een ongeluk
veroorzaken.

ONDERHOUD
• Reinig de koppen één keer per maand met een

wattenstaafje met een beetje alcohol of door een
schoonmaakcassette af te spelen.

• Verwijder stof en vuil met een zachte, vochtige doek.
Gebruik geen wasbenzine of schuurmiddel om het apparaat
schoon te maken.

• Bescherm het apparaat tegen regen, vocht, zand en
extreem hoge temperaturen zoals in een wagen die in de
volle zon geparkeerd staat.

• Gebruik geen C-120-cassettes.

MET HET OOG OP HET MILIEU
• De verpakking kan in twee materialen gescheiden worden:

karton en plastic. Houd u zich aan de plaatselijke
voorschriften voor het weggooien van het
verpakkingsmateriaal.

• Informeer waar u oude apparatuur voor recycling kunt
inleveren.

1 C-120

✗✗✓
A B
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Als zich een probleem voordoet, controleer dan eerst de punten op de onderstaande lijst voor u het apparaat in reparatie geeft.
Kunt u het probleem niet oplossen aan de hand van deze aanwijzingen, neem dan contact op met uw leverancier of
serviceorganisatie.
WAARSCHUWING: Probeer in geen geval het apparaat zelf te repareren want dan vervalt de garantie.
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Storingen bij het gebruik van een adapter
– Ongeschikte adapter
• Gebruik een goede gestabiliseerde 3V DC-adapter

Zwak geluid/ geen geluid
– De stekker van de hoofdtelefoon is niet goed aangesloten
• Sluit de stekker goed aan
– Het volume staat te zacht
• Zet het volume harder
– Vuil op de cassettekop
• Maak de cassettekop schoon (zie ONDERHOUD)

Aanhoudend ruis of storingen op de radio
– De FM-antenne (snoer van de hoofdtelefoon) is niet

helemaal uitgetrokken
• Trek de FM-antenne helemaal uit
– Het apparaat staat te dicht bij een tv, computer enzovoort.
• Zet het apparaat uit de buurt van andere elektrische

apparatuur
– De batterijen zijn bijna leeg
• Vervang de batterijen

De toetsen op de voorkant/ het display
functioneert niet zoals het hoort
– Elektrostatische ontlading
• Druk op RESET met de punt van de stekker van de

hoofdtelefoon of met een balpen en programmeer de
instellingen opnieuw

Het typenummer vindt u op de achterkant van het apparaat en het productienummer in het batterijvak.

Dit apparaat voldoet aan de radio-ontstoringseisen van de Europese Unie.


