Clockradio
DR402

Brugervejledning
Registrer dit produkt, og få support på
www.philips.com/support
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1 Vigtigt

•

Hvis den direkte strømadaptor
bruges som frakoblingsenhed, skal
frakoblingsanordningen være let tilgængelig.

Risiko for indtagelse af batterier!

Sikkerhed

•

Advarsel
• F jern aldrig clockradioens kabinet.
• Smør aldrig nogen af clockradioens dele.
• Placer aldrig clockradioen oven på andet elektrisk
udstyr.
• Hold denne clockradio væk fra direkte sollys,
flammer eller varme.
• Sørg for altid at have nem adgang til en
strømledning, stik eller adaptor til at fjerne
clockradioen fra strømmen.

•
•
•
•
•

•

•
•
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Læs og følg disse instrukser.
Sørg for, at der er nok fri plads omkring
clockradioen til ventilation.
Brug kun ekstraudstyr/tilbehør, som er
specificeret af producenten.
Brug kun strømforsyninger, der er anført i
brugermanualen.
I tilfælde af tordenvejr, eller hvis clockradioen
ikke skal bruges i længere perioder, skal du
tage ledningen ud af stikkontakten.
Batteriforbrug FORSIGTIG - for at forhindre
lækage fra batteriet, der kan resultere i
personskader, materielle skader eller skader
på clockradioen:
• Sæt batteriet korrekt i, + og - as
markeret på clockradioen.
• Fjern batteriet, når clockradioen ikke
bruges i en længere periode.
• Batteriet må ikke udsættes for kraftig
varme, såsom solskin, ild eller lignende.
Clockradioen må ikke udsættes for dryp
eller stænk.
Anbring ikke farekilder på clockradioen (f.eks.
væskefyldte genstande, tændte stearinlys).
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•

•

•

Enheden kan indeholde et mønt- eller
knapcellebatteri, der potentielt kan sluges.
Opbevar altid batteriet uden for børns
rækkevidde! Hvis batteriet sluges, kan det
forårsage alvorlige personskader eller død.
Der kan opstå alvorlige indre forbrændinger
inden for to timer efter indtagelse.
Hvis du tror, at et batteri kan være blevet
indtaget eller placeret i en del af kroppen,
skal du søge lægehjælp omgående.
Når du udskifter batterier, skal du altid holde
alle nye og brugte batterier uden for børns
rækkevidde. Sørg for, at batterirummet er
helt lukket, efter du har udskiftet batteriet.
Hvis batterirummet ikke kan lukkes helt, skal
du stoppe brugen af produktet. Opbevar
uden for børns rækkevidde, og kontakt
producenten.
Bemærk

• Typeskiltet sidder på bagsiden af enheden

2 Din clockradio
Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! For
at kunne bruge den støtte Philips tilbyder, bør du
registrere dit produkt på
www.philips.com/welcome.

Introduktion
Med denne clockradio kan du:
• lytte til FM-radio;
• oplade dine mobile enheder; og
• indstille to alarmer til at ringe på forskellige
tidspunkter.

Hvad er der i æsken
Kontroller og identificer indholdet af pakken:

Quick start guide

•
•

Clockradio
Printede materialer
DK
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Oversigt over clockradioen










 

Kilde/
• Tænd eller sluk for radioen
• Indstil alarmen (langt tryk)






INDSTILLING/
• Aktiver radioindstilling (FM-tilstand)
• Indstil sleep-timer





FORUDINDSTILLING/
• Scan og gem radiostationer
(FM-tilstand)
• Indstil skærmens lysstyrke



LYDSTYRKE/
• Justér lydstyrke (FM-tilstand)
• Find FM-radiostationer (FM-tilstand)
• Juster timer og minutter
• Juster 12/24-timers format



Ur / Skærmpanel
• Aktiver berøringsfølsomme taster
• Vis nuværende status



Slumre
• Slumre alarmen

4
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Batterikasse
USB-opladningsstik
• Oplad dine mobile enheder
Strømadapter

3 Kom i gang

2

Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den
angivne rækkefølge.

Forbind med strøm

Sæt 1 x CR2032-batteri i, som vist.

Advarsel

Sæt batteriet i
Advarsel
• R
 isiko for eksplosion! Hold batteriet væk fra varme,
sollys eller ild. Kassér aldrig batterier i ild.
• Eksplosionsfare hvis batteriet udskiftes forkert.
Udskiftning må kun ske med batteri af samme
fabrikat og type.
• Batterier indeholder kemiske stoffer, og skal derfor
bortskaffes korrekt.

• R
 isiko for produktskade ! Sørg for, at
strømforsyningens svarer til spændingen, der er
trykt på bagsiden eller undersiden af clockradioen.
• Risiko for elektrisk stød! Når du trækker stikket ud,
skal du altid trække stikket fra stikkontakten. Du må
aldrig trække i selve ledningen.

Forbind strømadapteren til stikkontakten.

Bemærk
• Du kan kun bruge vekselstrøm som strømkilde.
Litiumbatteriet CR2032 kan kun drive uret og
alarmindstillinger.
• N
 år strømmen er slået fra, er skærmens baggrundslys
slået fra.

Ibrugtagning:
Fjern forseglingen for at aktivere batteriet.
Udskiftning af batteriet:

1

Skub klemmen til venstre, og træk
batterikassen ud.
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Stil uret

3 sek.

1
2
3
4
5
6
7

Tryk på urets overflade i 3 sekunder for at
aktivere urets indstillingerne.
	[12H] begynder at blinke.
Tryk på
format.
Tryk på
Tryk på
time.
Tryk på
Tryk på
minutter.

for at indstille 12/24-timers
for at bekræfte.
gentagne gange for at indstille
for at bekræfte.
gentagne gange for at indstille

Tryk på for at bekræfte.
Den indstillede tid vises.

Tænd
Tryk på

for at tænde radioen.
Produktet skifter til FM-tuner.

6
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4	Lytte til
FM-radio

3
4
5

Tryk på og hold TUNE inde i tre sekunder.
Tryk på og hold / inde i tre sekunder.
	Clockradioen finder automatisk en
station med en kraftig forbindelse.
Gentag trin 4 for at finde flere radiostationer.

Forbered FM-antenne

For at finde en station manuelt

For bedre modtagelse skal du folde antennen
fuldt ud, og justere dens position.

Tryk på / gentagne gange i tuner-tilstand
for at vælge en frekvens.

Gem FM-radiostationer
automatisk
Bemærk
• Du kan maksimalt gemme 20 FM-radiostationer.

Bemærk
• F or at forhindre forstyrrelser bør du placere
antennen så langt væk som muligt fra andre
elektroniske apparater.

Find FM-radiostationer
(STANDBY)

1
2

Tryk på og hold
finde i tuner-tilstand.
Clockradioen gemmer alle tilgængelige
FM-radiostationer automatisk.
	De først tilgængelige stationer sendes
automatisk.

Rør ved clockradioens overflade for at
aktivere berøringsfølsomme taster.
Tryk på

for at tænde FM radio.

DK
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Gemme FM-radiostationer
manuelt
Bemærk
• Du kan maksimalt gemme 20 FM-radiostationer.

Vælg en forindstillet
FM-radiostation
Tryk på
i FM-tuner-tilstand.
Tryk på / gentagne gange for at
forudindstille en radiostation.

Justér lydstyrke
Tryk på
gentagne gange for at øge eller
mindske lydstyrken, mens du lytter til FM-radio.

1

I FM-tuner-tilstand skal du trykke på og
holde TUNE inde i tre sekunder.
	

2
3
4
5
6

Tryk på /
en frekvens.

gentagne gange for at vælge

Tryk på
for at bekræfte.
	Der forudindstillede nummer begynder
at blinke.
Tryk på

/

for at vælge et nummer.

Tryk på

for at bekræfte.

Gentag trinnet 2 til 5 gange for at gemme
andre stationer.
Bemærk

• F or at fjerne en forudindstillet station skal du
gemme en anden station på dens plads.

8
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5 Indstil alarm

Aktivere/deaktivere alarmen

Indstil alarm
Du kan indstille to alarmer til at ringe på
forskellige tidspunkter.
Bemærk
• Sørg for, at du har indstillet uret korrekt.

1	Rør ved clockradioens overflade for at aktivere
berøringsfølsomme taster.

2
3
4
5

Tryk på og hold
inde i tre sekunder for at
aktivere indstilling af alarm.
Tryk på

/

for at vælge AL1 eller AL2.

Tryk øverst på uret for at vælge alarm til eller fra.
Tryk på

for at bekræfte.

Slumre/stoppe alarmen
1	Rør ved clockradioens overflade for at aktivere
berøringsfølsomme taster.

2
3
4
5
6
7
8
9

 ryk på og hold
T
inde i tre sekunder for at
aktivere indstilling af alarm.
Tryk på

/

for at vælge AL1 eller AL2.

Tryk på
for at bekræfte.
Timetallene begynder at blinke.
Tryk på
timer.

/

gentagne gange for at indstille

Tryk på
for at bekræfte.
Minuttallene begynder at blinke.
Tryk på
minutter.

/

gentagne gange for at indstille

Tryk på

for at bekræfte.

9 min.

Når alarmen ringer, så tryk øverst på uret for at
aktivere slumre.
	Alarmen slumrer og ringer igen ni minutter
senere.

24 timer

Når alarmen ringer, så tryk på urets skærm for at
stoppe alarmen.
Alarmen gentages dagen efter.

Tryk på
/
for at vælge alarmkilde: brummen
eller den radiostation, du sidst har lyttet til.

10 Tryk på

for at bekræfte.
DK
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6	Øvrige
funktioner

Indstil skærmens lysstyrke

Indstil sleep-timer

1
2

Rør ved clockradioens overflade for at
aktivere berøringsfølsomme taster.
Tryk på gentagne gange for at vælge
forskellige lysstyrkeniveauer:
•
•
•

Kraftig
Mellem
Lav

Natbelysning

Tryk på
gentagne gange for at vælge en
sleep-timer-periode (i minutter).
	Efter den forudindstillede periode
skifter produktet automatisk til
standby-tilstand.
For at deaktivere sleep-timer:
I sleep-timerens indstillingstilstand skal du trykke
på
gentagne gange indtil [OFF] vises.

Høj
Lav
Slukket
I standbytilstand skal du trykke flere gange øverst
på uret for at vælge forskellige lydstyrkeniveauer
for natbelysningen.
• Kraftig
• Lav
• Fra

10
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Opladning af enhed via USB

Forbind enden af USB-kablet (ikke inkluderet)
til USB-stikket bag på enheden, og forbind den
anden ende med opladningsstikket på din enhed.

DK
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7 Produktoplysninger

Generelle oplysninger
Strømforsyning -

Model:

Bemærk

AS150-050-AE150

• Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

Indgang: 100-240 V~,
50/60 Hz, 0,7 A;

Specifikationer

Udgang: 5 V 1,5 A
Strømforsyning - Batteri CR2032
(urets backup)

Forstærker
Samlet

1 W RMS

Tuner (FM)
Tuningsområde

87,5-108 MHz

Indstilling af tuning

50 KHz

Forudindstillede stationer

20

USB-opladning

DC 5 V, 1 A /
Type-A-kontakt

12
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Mærkenavn: PHILIPS;

Strømforbrug i standby < 1 W
Mål - Hovedenhed
(B x H x D)

110 x 110 x 55 mm

Vægt - hovedenhed

0,27 kg

Vægt - med forpakning 0,47 kg

8	Fejlfinding
Advarsel
• Fjern aldrig enhedens kabinet.

Forsøg aldrig selv at reparere systemet, da dette
vil påvirke garantiens gyldighed.
Hvis du oplever problemer under brugen af
denne enhed, bør du kontrollere følgende
punkter, inden du anmoder om reparation. Hvis
der fortsat er problemer, skal du gå til Philips
hjemmeside (www. philips.com/support). Når du
kontakter Philips, skal du sørge for, at enheden
er i nærheden, og at modelnummeret og
serienummeret er tilgængelige.
Ingen strømforsyning
•

Sørg for, at clockradioens strømforsyning er
korrekt forbundet.
• Sørg for, at der er strøm i stikkontakten.
Ingen reaktion fra clockradioen
•

Afbryd og genopret forbindelsen til
strømforsyningen, tænd derefter igen for
clockradioen.
Dårlig radiomodtagelse
•

Hold clockradioen væk fra andre
elektroniske enheder for at undgå
forstyrrelser.
• Fold antennen fuldt ud, og juster dens
position.
Alarmen virker ikke
•

Indstil uret/alarmen korrekt.

DK
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9 Bemærk
Enhver ændring eller modifikation, der ikke
er udtrykkeligt godkendt af MMD Hong
Kong Holding Limited, kan ugyldiggøre
brugerens ret til at betjene udstyret. Hermed
erklærer MMD Hong Kong Holding Limited,
at dette udstyr er i overensstemmelse med
de grundlæggende krav og øvrige relevante
bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. Du kan
finde overensstemmelseserklæringen på
www.philips.com/support.

Omsorg for miljøet
Bortskaffelse af dit gamle produkt og batteri

Dit produkt er designet og fremstillet med
materialer og komponenter i høj kvalitet, som
kan genbruges og genanvendes.

Dette symbol på et produkt betyder, at produktet
er dækket af det europæiske direktiv 2012/19/
EU.

Dette symbol betyder, at produktet indeholder
batterier, der er dækket under det europæiske
direktiv 2013/56/EU, som ikke må bortskaffes
sammen med normalt husholdningsaffald.
Undersøg dit lokale sorteringssystem for
elektriske og elektroniske produkter samt
batterier. Følg de lokale regler, og bortskaf aldrig
produktet og batterier sammen med normalt
14
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husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af
gamle produkter og batterier hjælper med at
forebygge negative konsekvenser for miljøet og
den menneskelige sundhed.
Fjernelse af engangsbatterier
Se afsnittet om installation af batterier for at
fjerne engangsbatterier.
Miljøoplysninger
Al unødvendig emballage er udeladt.Vi har
forsøgt at forenkle emballagen ved at dele den op
i tre materialer: Pap (kasse), papirmasse (buffer)
og polyethylen (poser, beskyttende skumfolie).
Dit system består af materialer, der kan genbruges,
hvis det afmonteres af et specialfirma. Overhold
de lokale regler angående bortskaffelse af
emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.

2019 © Philips og Philips mærket er registrerede varemærker tilhørende
Koninklijke Philips N.V. og er bruges under licens. Dette produkt er blevet
fremstillet af og solgt under ansvar af MMD Hong Kong Holding Limited eller
et af dennes datterselskaber, og MMD Hong Kong Holding Limited er garant
i forhold til dette produkt.

