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Gehoorbescherming
Zet het volume niet te hard.
•

Als u het volume van uw hoofdtelefoon te hard zet, kan dit uw
gehoor beschadigen. Dit product kan geluiden produceren met een
decibelbereik dat het gehoor kan beschadigen, zelfs als u minder dan
een minuut aan het geluid wordt blootgesteld. Het hogere decibelbereik is bedoeld voor mensen die al slechter horen.

•

Geluid kan misleidend zijn. Na verloop van tijd raken uw oren
gewend aan hogere volumes. Als u dus gedurende langere tijd luistert,
kan geluid dat u normaal in de oren klinkt, eigenlijk te luid en
schadelijk voor uw gehoor zijn. Om u hiertegen te beschermen, dient
u het volume op een veilig niveau te zetten voordat uw oren aan het
geluid gewend raken en het vervolgens niet hoger te zetten.
Een veilig geluidsniveau instellen:

•

Zet de volumeregeling op een lage stand.

•

Verhoog langzaam het volume totdat het aangenaam en duidelijk
klinkt, zonder storingen.
Gedurende langere tijd luisteren:

•

Langdurige blootstelling aan geluid, zelfs op normale, 'veilige' niveaus,
kan gehoorbeschadiging veroorzaken.

•

Gebruik uw apparatuur met zorg en neem een pauze op zijn tijd.
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Volg de volgende richtlijnen bij het gebruik van uw
hoofdtelefoon.
•

Luister op redelijke volumes gedurende redelijke perioden.

•

Let erop dat u niet het volume aanpast wanneer uw oren aan het
geluid gewend raken.

•

Zet het volume niet zo hoog dat u uw omgeving niet meer hoort.

•

Wees voorzichtig en gebruik de hoofdtelefoon niet in mogelijk
gevaarlijke situaties.

•

Gebruik geen hoofdtelefoon tijdens het besturen van een motorvoertuig, fiets, skateboard enz. Dit levert mogelijk gevaren op in het verkeer en is in veel gebieden niet toegestaan.
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Nederlands
Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips!
Wilt u volledig profiteren van de ondersteuning die Philips u
kan bieden Registreer dan uw product op
www.philips.com/welcome.
MEEGELEVERDE ACCESSOIRES

– 1 netsnoer
– 3 houders (voor verschillende iPod-typen)
– 1 AUX-IN-kabel
KNOPPEN (zie 1)
1 POWER
– hiermee schakelt u het systeem of de stand-bymodus in
2 SOURCE
– hiermee selecteert u de modi TUNER/iPod/USB/AUX
3 iPod MENU
– hiermee opent u het iPod-menu
– hiermee keert u terug naar het bovenliggende menuniveau in de iPod-modus
MODE
– houd deze knop ingedrukt om naar radiostations te zoeken en deze op te slaan
4 DBB
– hiermee verbetert u de lage tonen
5 VOLUME -/+
– hiermee past u het volume aan
6 ¡1 / 2™
– hiermee stemt u af op een radiostation
– hiermee selecteert u de vorige/volgende tracks in de iPod/USB-modus
2;
– hiermee start/onderbreekt u de weergave in de iPod/USB-modus
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PRESET -/+
– hiermee selecteert u een voorkeurstation
– (USB) hiermee schakelt u tussen de afspeelopties van tracks/albums, zoals herhaald afspelen of afspelen in willekeurige volgorde.
7 Stationsaansluiting
– hier sluit u de iPod-speler aan
8 USB-aansluiting
– hier sluit u een extern USB-apparaat voor massaopslag aan
9 FM-antenne
– hiermee verbetert u de FM-ontvangst
0 AUX IN-aansluiting (3,5 mm)
– hiermee kunt u een externe audiobron aansluiten
!p
– stereohoofdtelefoonaansluiting (3,5 mm)
@ Stroomaansluiting
– aansluiting voor netsnoer
# Batterijklep
– open deze klep om de 6 R-14/UM2/C-celbatterijen van 1,5 V te plaatsen
Opmerking:
Sommige toetsen van de DC185 komen overeen met andere toetsen op een iPod. Voor
gedetailleerde functies in verschillende modi raadpleegt u de volgende tabel.
Functie
iPod-weergavemodus
Toetsen van de DC185
iPod-menu
Menu
PRESET +
Herhalen
PRESET shuffle
¡1
ingedrukt houden: snel achteruit
zoeken indrukken: vorige track
2™
ingedrukt houden: snel vooruit
zoeken indrukken: volgende track
2;
afspelen/onderbreken

iPod-menumodus
Menu
navigatie omhoog
navigatie omlaag
Menu
OK
OK
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STROOMVOORZIENING
Hoogspanning! Niet openen. U loopt het risico een elektrische schok te krijgen. Dit apparaat bevat alleen onderhoudsvrije onderdelen. Breng geen
wijzigingen aan het apparaat aan om blootstelling aan straling te
voorkomen.

1

2

Batterijen (niet meegeleverd)
Open het batterijcompartiment en plaats zes batterijen van het type R-14, UM-2
of C-cel (bij voorkeur alkalinebatterijen) met de polen aan de juiste zijde. Let
daarbij op de symbolen "+" en "–" in het batterijcompartiment. (Zie 1)
Plaats het klepje weer terug en zorg ervoor dat de batterijen stevig op hun
plaats zitten. U kunt het apparaat nu gebruiken.
– Batterijen bevatten chemische stoffen en mogen niet bij het
gewone huisvuil worden gedaan.

•
•
•
•

1

2

– Er is mogelijk een speciale behandeling van toepassing op perchloraathoudend materiaal. Zie www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.
Onjuist gebruik van de batterijen kan lekkage van elektrolyt veroorzaken,
waardoor het compartiment gaat roesten of de batterijen barsten:
Plaats geen verschillende typen batterijen in het apparaat. Gebruik voor het
apparaat alleen batterijen van hetzelfde type.
Plaats geen oude en nieuwe batterijen in het apparaat.
Verwijder de batterijen als u het apparaat gedurende lange tijd niet gaat
gebruiken.
Netspanning gebruiken
Controleer of het netsnoervoltage, weergegeven op het typeplaatje aan de
onderkant van het apparaat, overeenkomt met uw lokale netspanning. Neem
contact op met de leverancier of het servicecentrum als dit niet het geval is.
Sluit het netsnoer aan op de AC MAINS-aansluiting en het stopcontact. Het
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netsnoer is nu aangesloten en klaar voor gebruik.
3

Als u het apparaat volledig wilt uitschakelen, trekt u de stekker uit het stopcontact.

3

Plaats het apparaat in de buurt van een stopcontact en op een plaats waar
u gemakkelijk bij de stekker kunt.

•

Haal de stekker uit het stopcontact om uw apparaat te beschermen tijdens
zware onweersbuien. Als u alleen het ene uiteinde van het netsnoer uit de
achterzijde van het apparaat trekt, is het netsnoer mogelijk niet vrij van
stroom. Kinderen kunnen in dit geval ernstig lichamelijk letsel oplopen.

•

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

ALGEMENE AANWIJZINGEN
Het systeem inschakelen
• Druk op POWER.
™ Het systeem schakelt over naar de laatst geselecteerde bron.
Het systeem in de stand-bymodus zetten
• Druk in een willekeurige bronmodus op POWER.
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TUNER
1 Druk herhaaldelijk op SOURCE om de radio (alleen FM) in te schakelen.
™ Op het scherm wordt de radiofrequentie van de laatst geselecteerde golfband weergegeven. Uw voorkeurstation wordt ook weergegeven als u naar
een voorkeurstation luistert.
2 Pas het volume aan met de knop VOLUME -/+.
3 Als u voorkeurstations wilt selecteren, drukt u een of meerdere keren op PRESET -/+
AFSTEMMEN OP RADIOSTATIONS
1 Houd ¡1/2™ ingedrukt totdat de frequentie op het display verandert.
™ Nadat het systeem heeft afgestemd op een station met voldoende ontvangst,
wordt hiervan de frequentie weergegeven
• Als u wilt afstemmen op een zwak station, drukt u herhaaldelijk kort op ¡1/2™
totdat de ontvangst optimaal is.
De ontvangst verbeteren (FM):
Om een zo goed mogelijke ontvangst te krijgen, dient u de draadantenne volledig uit te
rollen.
Handmatig programmeren
U kunt maximaal 20 FM-radiostations opslaan in het geheugen.
1 Stem af op het gewenste radiostation (zie AFSTEMMEN OP RADIOSTATIONS).
2 Druk op MODE om het programmeren te activeren en druk vervolgens op
PRESET -/+ om een gewenst voorkeurstation te selecteren.
3 Druk nogmaals op MODE om te bevestigen.
4 Druk op PRESET -/+ om naar een voorkeurstation te luisteren.
Automatisch programmeren
1 Houd MODE langer dan twee seconden ingedrukt.
™Beschikbare radiostations worden automatisch opgeslagen.
STATION
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Als u een iPod aansluit op uw DC185, kunt u luisteren naar de muziek die u op de
iPod-speler hebt opgeslagen via de krachtige luidsprekers van het apparaat.
COMPATIBELE DRAAGBARE SPELERS
• Het basisstationsysteem is compatibel met alle bestaande Apple iPod-modellen met een 30-pins-aansluiting.
INHOUD VAN DE IPOD AFSPELEN MET DE DC185
1 Verwijder het bovenste paneel van het station.
2 Klik de compatibele iPod vast in de stationsaansluiting.
3 Druk herhaaldelijk op SOURCE om de iPod-modus in te schakelen.
• Zorg dat u uw Apple iPod hebt ingeschakeld voordat u de iPod-bron
selecteert..
™ Op het display van de DC185 wordt "iPod" weergegeven als de iPod is
aangesloten.
4 De aangesloten iPod-speler begint automatisch met afspelen.
Opmerkingen:
– Met de knoppen ( 2;, ¡1, 2™ en VOLUME ) op de DC185 kunt u de volgende
afspeelfuncties bedienen: afspelen/onderbreken, volgende/vorige track selecteren
en volume.
– De knoppen ( 2;, ¡1, 2™ en VOLUME ) op de DC185 werken alleen voor het
afspelen van audio-inhoud die is opgeslagen op de op het basisstation aangesloten speler.
– Als u door het iPod-menu wilt navigeren, kunt u de knoppen iPod MENU, ¡1 /
2 ™ en 2; op het apparaat gebruiken.
– Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw iPod-speler voor de bediening en functies van de iPod.
– Met dit apparaat kunt u geen video's vanaf uw iPod bekijken.
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De iPod-batterij opladen met het station
• Als u de draagbare iPod-speler wilt opladen, plaatst u deze in de iPod/tuner/standby/AUX-modus rechtstreeks in het station.
Een USB-apparaat voor massaopslag gebruiken
• Als u een USB-apparaat voor massaopslag aansluit op het systeem, kunt u door de
krachtige luidsprekers van het systeem genieten van de muziek die is opgeslagen
op het apparaat.
Compatibele USB-apparaten voor massaopslag:
U kunt gebruik maken van
– USB-flashgeheugen (USB 2.0 of USB 1.1)
– USB-flashspeler (USB 2.0 of USB 1.1)
Opmerkingen:
In sommige USB-flashspelers (of geheugenapparatuur) zijn de opgeslagen
gegevens opgenomen met een kopieerbeveiliging. Zulke beveiligde gegevens kunnen niet worden afgespeeld op andere apparaten (zoals de DC185).
INFORMATIE OVER USB DIRECT:
1. Compatibiliteit van de USB-aansluiting op het systeem:
a) Dit product ondersteunt de meeste apparaten voor USB-massaopslag die voldoen
aan de normen voor dergelijke apparaten.
i) De meest gangbare apparaten voor USB-massaopslag zijn flashdrives, memory
sticks, jumpdrives enz.
ii) Als er een schijfstation op uw computer verschijnt nadat u het apparaat voor massaopslag op uw computer hebt aangesloten, voldoet het hoogstwaarschijnlijk aan
de normen voor apparaten voor USB-massaopslag en is het compatibel met uw
systeem.
b) Als u voor het apparaat voor massaopslag een batterij of voedingsbron nodig hebt,
zorg er dan voor dat u een nieuwe batterij in het apparaat hebt geplaatst of het
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USB-apparaat hebt opgeladen, voordat u het op het systeem aansluit.
2. Ondersteunde muziekformaten:
a) Dit apparaat biedt alleen ondersteuning voor niet-beveiligde muziek met de volgende bestandsextensies: .mp3 .wma
b) Muziekbestanden die u hebt aangeschaft bij een online-muziekwinkel worden niet
ondersteund, omdat deze bestanden beveiligd zijn met Digital Rights Management
(DRM).
c) Bestanden met de volgende extensies worden niet ondersteund: wav; .m4a; .m4p;
mp4; .aac and etc.
3. U kunt geen audiobestanden via de luidsprekers van het systeem afspelen als u de
USB-aansluiting rechtstreeks aan de computer koppelt.
Ondersteunde formaten:
– USB of bestandsindeling van geheugen FAT12, FAT16, FAT32 (sectorformaat: 5124096 bytes).
– MP3-bitsnelheid (gegevenssnelheid): 32-320 kbps en variabele bitsnelheid.
– WMA versie 9 of eerder
– Mappen met maximaal 8 niveaus
– Aantal albums/mappen: maximaal 99
– Aantal tracks/titels: maximaal 999
– ID3-tag versie 2.0 of later
– Bestandsnaam in Unicode UTF8 (maximumlengte: 128 bytes).
Het volgende wordt niet door het systeem ondersteund en afgespeeld:
– ELege albums: een leeg album is een album dat geen MP3- of WMA-bestanden
bevat. Lege albums worden niet op het display weergegeven.
– Niet-ondersteunde bestandsformaten worden overgeslagen. Dit houdt in dat
bijvoorbeeld Word-documenten
– (.doc) of MP3-bestanden met de extensie .dlf worden genegeerd en niet worden
afgespeeld.
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– AAC-, WAV- en PCM-audiobestanden
– WMA-bestanden die beveiligd zijn met DRM
– WMA-bestanden in 'lossless'-indeling.
MUZIEK AFSPELEN VANAF EEN USB-APPARAAT VOOR MASSAOPSLAG
1 Controleer of de DC185 op netspanning is aangesloten.
2 Druk herhaaldelijk op SOURCE om de USB-modus te selecteren.
3 Sluit een compatibel USB-apparaat voor massaopslag aan op de USB-poort
van de DC185 met de markering
.
™ Het apparaat wordt automatisch ingeschakeld.
• Als het apparaat niet wordt ingeschakeld, schakel het dan handmatig in en sluit
het apparaat opnieuw aan.
TRACKNUMMERS PROGRAMMEREN
1 Druk op MODE om de programmeermodus te openen.
2 Druk op ¡1 / 2™ om het gewenste albumnummer te selecteren.
™ Het huidige albumnummer knippert.
3 Druk op MODE om het gewenste tracknummer te selecteren.
4 Druk op ¡1 / 2™ om het gewenste tracknummer te selecteren.
™ Het huidige tracknummer knippert.
5 Druk op MODE om te bevestigen.
6 Herhaal de stappen 2 tot en met 5 om alle gewenste tracks te selecteren en op te
slaan.
7 Als u uw programma wilt afspelen, drukt u op 2;.
Handige tips
– Op de DC185 kunnen maximaal 999 audiobestanden worden afgespeeld die
zijn opgeslagen op een USB-apparaat voor massaopslag.
– Op de DC185 kunnen maximaal 99 albums worden geselecteerd en
weergegeven die zijn opgeslagen op een USB-apparaat voor massaopslag.
– De bestandsnamen van MP3-bestanden moeten eindigen op .mp3. en de
bestandsnamen van
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– WMA-bestanden moeten eindigen op .wma.
– Bij WMA-bestanden die beveiligd zijn met DRM dient u gebruik te maken van
Windows Media Player 10 (of hoger) tijdens de conversie. Ga naar
www.microsoft.com voor meer informatie over Windows Media Player en
WM DRM (Windows Media Digital Rights Management)
– Als u wilt afspelen via een USB-apparaat en er wordt op het display "OL"
weergegeven, dan betekent dit dat het USB-apparaat de DC185 elektrisch
overbelast. U dient een ander USB-apparaat te gebruiken.
EEN EXTERN APPARAAT AANSLUITEN
U kunt het geluid van het aangesloten externe apparaat beluisteren met de luidsprekers van de DC185.
1 Druk herhaaldelijk op SOURCE om de AUX-modus te selecteren.
2 Sluit met de meegeleverde AUX IN-kabel de AUX IN-aansluiting van de
DC185 aan op een AUDIO OUT- of hoofdtelefoonaansluiting op een extern
apparaat (zoals een CD-speler of videorecorder).
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Veiligheidsinformatie
•

Plaats het apparaat op een harde, vlakke en stabiele ondergrond
zodat het niet kantelt.

•

Stel het apparaat, de batterijen en de CD's niet bloot aan vocht,
regen, zand of zeer hoge temperaturen die worden veroorzaakt door
verwarmingsapparatuur of direct zonlicht.

•

Zorg ervoor dat het apparaat niet nat wordt.

•

Zorg voor voldoende ventilatie. Plaats het apparaat met de ventilatiegaten minimaal 15 cm van andere voorwerpen zodat het niet te
warm wordt.

•

De ventilatie mag niet worden gehinderd door het afsluiten van de
ventilatieopeningen door kranten, tafelkleden, gordijnen enz.

•

Plaats geen voorwerpen die zijn gevuld met een vloeistof, zoals een
vaas, op het apparaat.

•

Plaats geen voorwerpen met een open vlam, zoals brandende
kaarsen, op het apparaat.

•

De mechanische delen van het apparaat bevatten zelfsmerende
onderdelen en mogen niet worden geolied of gesmeerd.

•

Reinig het apparaat met een droge doek. Gebruik geen schoonmaakmiddelen die alcohol, ammoniak, benzeen of schuurmiddelen bevatten, omdat hierdoor de behuizing kan worden beschadigd.

•

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.
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PROBLEMEN OPLOSSEN
Controleer als er een fout optreedt eerst de onderstaande punten voordat u het apparaat voor reparatie wegbrengt. Neem contact op met de leverancier of het servicecentrum als u het probleem na het volgen van deze tips niet kunt oplossen.
WAARSCHUWING: probeer in geen geval zelf het apparaat te repareren, anders vervalt de garantie. Open het apparaat niet zelf. U loop het risico
van een elektrische schok.
Geen geluid
– Volume niet aangepast
• Pas het volume aan.
Onderbroken, krakend geluid bij FM-ontvangst
– Zwak signaal
• Rol de draadantenne helemaal uit en plaats deze op de juiste plaats.
Stationsbediening
– U kunt de knoppen op de DC185 niet gebruiken om door het menu van de
speler te navigeren of foto's op de geplaatste speler weer te geven.
• Met knoppen op de DC185 kunt u alleen audio-inhoud afspelen. Als u door het
menu van de speler wilt navigeren, gebruikt u de knoppen op de speler zelf.
-
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Wegwerpen van uw afgedankt apparaat
Uw apparaat werd ontworpen met en vervaardigd uit onderdelen
en materialen van superieure kwaliteit, die gerecycleerd en
opnieuw gebruikt kunnen worden.
Wanneer het symbool van een doorstreepte vuilnisemmer op wielen op een product is bevestigd, betekent dit dat het product conform is de
Europese Richtlijn 2002/96/EC
Gelieve u te informeren in verband met het plaatselijke inzamelingsysteem
voor elektrische en elektronische apparaten.
Gelieve u te houden aan de plaatselijke reglementering en apparaten niet
met het gewone huisvuil mee te geven. Door afgedankte apparaten op een
correcte manier weg te werpen helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor
het milieu en de gezondheid te voorkomen.

Met het oog op het milieu
Wij hebben alle overbodig verpakkingsmateriaal weggelaten en ervoor gezorgd
dat de verpakking gemakkelijk in drie materialen te scheiden is: karton (doos),
polystyreenschuim (buffer) en plastic (zakken, beschermfolie).
Uw apparaat bestaat uit materialen die door een gespecialiseerd bedrijf gerecycleerd kunnen worden. Informeer waar u verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur kunt inleveren.

Batterijen niet weggooien,
maar inleveren als KCA.

