Wekkerradio
DR402

Handleiding
Registreer uw product voor ondersteuning op
www.philips.com/support

Inhoud
1

Belangrijk
Veiligheid

2
2

2

Uw wekkerradio
Inleiding
Verpakkingsinhoud
Overzicht van de wekkerradio

3
3
3
4

3

Ingebruikname
Installeer de batterij
Sluit de stroom aan
De klok instellen
Inschakelen

5
5
5
6
6

4	Luisteren naar FM-radio
FM-antenne instellen
Stem af op FM-radiozenders
Sla FM-radiozenders automatisch op
Sla FM-radiozenders handmatig op
Selecteer een voorkeur FM-radiozender
Pas het volume aan

7
7
7
7
8
8
8

5	Stel de alarmtimer in
Stel alarm in
Activeer/deactiveer de alarmtimer
Sluimer/stop het alarm

9
9
9
9

6

Andere functies
Slaaptimer instellen
Pas de helderheid van het display aan
Nachtverlichting
Apparaat opladen via USB-poort

10
10
10
10
11

7

P roductinformatie
Specificaties

12
12

8	Problemen oplossen

13

9

14
14

Mededeling
Zorg voor het milieu

NL

1

1 Belangrijk
Veiligheid
Waarschuwing
• V
 erwijder nooit de behuizing van de wekkerradio.
• Smeer nooit een deel van de wekkerradio.
• Plaats de wekkerradio nooit op andere elektrische
apparatuur.
• Stel de wekkerradio niet bloot aan direct zonlicht,
open vuur of warmetebronnen.
• Zorg ervoor dat u altijd gemakkelijk toegang hebt
tot het netsnoer, de stekker of de adapter om de
wekkerradio los te koppelen van de stroom.

•
•
•
•
•

•

•
•
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Deze instructies lezen en opvolgen.
Zorg voor voldoende vrije ruimte rond de
wekkerradio voor ventilatie.
Gebruik alleen accessoires die door de
fabrikant zijn gespecificeerd.
Gebruik de voeding die in de
gebruikershandleiding worden vermeld.
Koppel de wekkerradio los tijdens onweer
of wanneer deze lange tijd niet wordt
gebruikt.
Batterijgebruik: OPGELET - Voorkom dat de
batterijen gaan lekken en lichamelijk letsel of
schade veroorzaken:
• Plaats de batterij correct, + en - zoals
aangegeven op de wekkerradio.
• Verwijder de batterij wanneer het
apparaat lange tijd niet wordt gebruikt.
• De batterij niet blootstellen aan
extreme hitte, zonlicht, vuur en
dergelijke.
De wekkerradio niet blootstellen aan vocht
en water.
Plaats geen voorwerpen op de wekkerradio
(bijv. met water gevulde vazen, brandende
kaarsen).
NL

•

Wanneer de stekker van de Direct
Plug-in Adapter wordt gebruikt
als ontkoppelapparaat, moet het
ontkoppelapparaat gemakkelijk bedienbaar
blijven.

Voorkom dat kinderen batterijen
inslikken!
•

•
•

•

Het apparaat kan een knoopcelbatterij
bevatten die mogelijk door kinderen kan
worden ingeslikt. Houd de batterij altijd
buiten bereik van kinderen! Inslikken van
de batterij kan ernstig letsel of de dood tot
gevolg hebben. Het kan binnen twee uur
na inslikken ernstige interne brandwonden
veroorzaken.
Roep onmiddellijk medische hulp in als u
vermoedt dat een batterij door kinderen is
ingeslikt.
Wanneer u de batterijen vervangt, moet
u alle nieuwe en gebruikte batterijen altijd
buiten bereik van kinderen houden. Zorg
ervoor dat het batterijcompartiment
goed gesloten is nadat u de batterij hebt
vervangen.
Het apparaat niet gebruik als het
batterijcompartiment niet volledig kan
worden gesloten. Buiten bereik van kinderen
houden en contact opnemen met de
fabrikant.
Opmerking

• H
 et typeplaatje bevindt zich aan de achterkant van
het apparaat

2 Uw wekkerradio
Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij
Philips! Als u volledig wilt profiteren van de
ondersteuning die Philips biedt, registreer uw
product dan op
www.philips.com/welcome.

Verpakkingsinhoud
Controleer en identificeer de inhoud van de
verpakking:

Inleiding
Met deze klokradio kunt u:
• luisteren naar FM-radio;
• uw mobiele apparaten opladen; en
• twee alarmen op verschillende tijden
instellen.

Quick start guide

•
•

Wekkerradio
Bijgevoegde informatie

NL
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Overzicht van de wekkerradio










 



Bron/
• Schakel de radio in of uit
• Alarm instellen (lang indrukken)



TUNE/
• Radio-afstemming activeren (FMmodus)
• Slaaptimer instellen



VOORKEUR/
• Radiozenders scannen en opslaan (FMmodus)
• Pas de helderheid van het display aan



VOLUME/
• Volume aanpassen (FM-modus)
• Stem af op FM-radiozenders (FMmodus)
• Stel uur en minuut in
• Selecteer 12/24 uurformaat



Klok / displaypaneel
• Activeer aanraaktoetsen
• Toon huidige status

4
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Sluimer
• Zet alam in sluimerstand




Batterijvak



USB-oplaadpoort
• Laad uw mobiele apparaten op
Voedingsadapteraansluiting

3 Ingebruikname

2

Volg de aanwijzingen in dit hoofdstuk op volgorde.

Sluit de stroom aan

Installeer de batterij
Opgelet
• E
 xplosiegevaar! Houd de batterij uit de buurt van
hitte, zonlicht of vuur. Gooi de batterij nooit in vuur.
• Er bestaat ontploffingsgevaar als de batterij door
een verkeerd type wordt vervangen.Vervang alleen
door hetzelfde of een gelijksoortig type.
• De batterij bevat chemische stoffen en moet
daarom op de juiste manier worden weggegooid.

Plaats 1 x CR2032-batterij zoals afgebeeld.

Opgelet
• R
 isico op productschade! Controleer of de
netspanning overeenkomt met de spanning die
op de achterkant of onderkant van de klokradio is
getoond.
• Risico op elektrische schok! Hanteer altijd de
stekker wanneer u de stekker uit het stopcontact
haalt.Trek nooit aan het snoer.

Sluit de stroomadapter aan op het stopcontact.

Opmerking
• U
 kunt alleen wisselstroom als voeding gebruiken.
De lithium CR2032-batterij kan alleen een back-up
maken van de klok- en alarminstellingen.
• Wanneer de stroom wordt uitgeschakeld,
is de achtergrondverlichting van het display
uitgeschakeld.

Eerste keer gebruiken:
Verwijder het beschermlipje om de batterij te
activeren.
De batterij vervangen:

1

Duw de clip naar links en trek de batterijlade
naar buiten.

NL
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De klok instellen

Inschakelen
Druk op

Het apparaat schakelt naar de FMtunermodus.

3 sec

1

Druk 3 seconden op het klokoppervlak
van het apparaat om de klokinstelling te
activeren.
	[12H] begint te knipperen.

2

Druk op
te stellen.

3
4

Druk op

om het 12/24 uurformaat in
om bevestigen.

Druk herhaaldelijk op
te stellen.

om het uur in

5
6

Druk op

7

Druk op bevestigen.
De ingestelde tijd wordt weergegeven.

6
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bevestigen.

Druk herhaaldelijk op
in te stellen.

om de radio aan te zetten.

om de minuten

4	Luisteren naar
FM-radio
FM-antenne instellen
Trek voor een betere ontvangst de antenne
volledig uit en pas de positie aan.

4

De knop / drie seconden ingedrukt
houden.
	De wekkerradio stemt automatisch af
op een station met sterke ontvangst.

5

Herhaal stap 4 om af te stemmen op meer
radiozenders.

Handmatig afstemmen op een zender
Druk in de afstemmodus op
frequentie te selecteren.

/

om een 

Sla FM-radiozenders
automatisch op
Opmerking
• U kunt maximaal 20 FM-radiostations opslaan.

Opmerking
• H
 oud de antenne zo ver mogelijk uit de buurt van
andere elektrische apparaten om interferentie te
voorkomen.

Stem af op FM-radiozenders
(STANDBY)

1

Raak het klokoppervlak aan om de
aanraaktoetsen te activeren.

2
3

Druk op

Druk in de FM-tunermodus drie seconden op
.
	De wekkerradio slaat alle beschikbare
FM-radiozenders automatisch op.
	De eerste beschikbare zenders worden
automatisch ontvangen.

om FM-radio in te schakelen.

De knop TUNE drie seconden ingedrukt
houden.
NL
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Selecteer een voorkeur FMradiozender

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

Druk in de FM-tunermodus op .
Druk herhaaldelijk op / om een
voorkeurzender te selecteren.

Pas het volume aan
Druk tijdens het luisteren naar FM-radio
herhaaldelijk op
om het volume te
verhogen of te verlagen.

1

Druk in de FM-tunermodus drie seconden
op de knop TUNE.
	

2

Druk herhaaldelijk op /
frequentie te selecteren.

3

Druk op
om te bevestigen.
	De voorkeuzezender begint te
knipperen.

4

Druk op /
selecteren.

5
6

Druk op

om een 

om een nummer te

om te bevestigen.

Herhaal stappen 2 tot 5 om andere zenders
op te slaan.
Opmerking

• O
 m een voorkeurzender te verwijderen, slaat u
een andere zender op.

8
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5	Stel de
alarmtimer in

10 Druk op

om te bevestigen.

Activeer/deactiveer de
alarmtimer

Stel alarm in
U kunt twee alarmen op verschillende tijdstippen
instellen.
Opmerking
• Zorg ervoor dat u de klok correct hebt ingesteld.

1
2
3
4

1

Raak het klokoppervlak aan om de
aanraaktoetsen te activeren.
knop
drie seconden ingedrukt
2	De
houden om de alarminstellingsmodus in te
schakelen.
	
3 Druk op / om AL1 of AL2 te selecteren.
4	Druk op om te bevestigen.
De uurcijfers beginnen te knipperen.

5
6
7
8
9

Druk herhaaldelijk op / om het uur in
te stellen.
Druk op om te bevestigen.
De minuten beginnen te knipperen.
Druk herhaaldelijk op / om de minuut
in te stellen.
Druk op om te bevestigen.
Druk op / om de alarmbron te
selecteren: zoemer of laatst beluisterde FMzender.

5

Raak het klokoppervlak aan om de
aanraaktoetsen te activeren.
De knop
drie seconden indrukken om
de alarminstellingsmodus te activeren.
Druk op / om AL1 of AL2 te
selecteren.
Druk op de bovenkant van de klok om
alarm aan of uit te selecteren.
Druk op

om te bevestigen.

Sluimer/stop het alarm

9 min

Wanneer het alarm afgaat, drukt u op de
bovenkant van de klok om SNOOZE te activeren.
Het alarm sluimert en wordt negen
minuten later herhaald.

24U

Wanneer het alarm afgaat, drukt u op het  
klokdisplay om het alarm te stoppen.
	Het alarm wordt de volgende dag herhaald.
NL
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6 Andere functies

Pas de helderheid van het
display aan

Slaaptimer instellen

1

Raak het klokoppervlak aan om de
aanraaktoetsen te activeren.

2

Druk herhaaldelijk op om verschillende
helderheidsniveaus te selecteren:
•
•
•

Hoog
Medium
Laag

Nachtverlichting
Druk herhaaldelijk op
om de
slaaptimerperiode (in minuten) te selecteren.
	De klokradio schakelt automatisch
naar de stand-bymodus na de vooraf
ingestelde periode.
De slaaptimer deactiveren:
Druk in de slaaptimer instellingsmodus
herhaaldelijk op
totdat [OFF] verschijnt.

Hoog
Laag
Uit
Druk in de standby-modus herhaaldelijk op
de bovenkant van de klok om verschillende
helderheidsniveaus van de nachtverlichting te
selecteren.

10
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•
•
•

Hoog
Laag
Uit

Apparaat opladen via USBpoort

Sluit het uiteinde van een USB-kabel (niet
meegeleverd) aan op de USB-poort aan de
achterkant van het apparaat en sluit het andere
uiteinde aan op de oplaadpoort op uw apparaat.

NL
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7 Productinformatie

Algemene informatie
Voeding - Wisselstroom Merknaam: PHILIPS;
Model:

Opmerking

AS150-050-AE150

• Productinformatie kan zonder voorafgaande
kennisgeving worden gewijzigd.

Output: 5V 1,5 A

Specificaties
Versterker
Totale
uitgangsvermogen

1 W RMS

Afstembereik

87,5-108 MHz

Tuning Grid

50 KHz

Voorkeurzender

20

USB-opladen

DC 5 V, 1 A / Type-A
aansluiting

NL

Voeding - Batterij
(klok back-up)

CR2032

Stroomverbruik in
stand-by

< 1W

Afmetingen - Hoofdunit 110 x 110 x 55 mm
(B x H x D)

Tuner (FM)

12

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

Gewicht - Hoofdunit

0,27 kg

Gewicht - Met
verpakking

0,47 kg

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

Probeer het systeem nooit zelf te repareren om
de garantie geldig te houden.
Als u problemen ondervindt bij het gebruik van
dit apparaat, controleer dan de volgende punten
voordat u om service vraagt. Als het probleem
onopgelost blijft, gaat u naar de Philips-webpagina
(www.philips.com/support). Zorg ervoor dat
het apparaat bij de hand houdt en dat het
modelnummer en serienummer beschikbaar zijn
wanneer u contact opneemt met Philips.
Geen voeding
•

Controleer of de stekker van de klokradio
correct is aangesloten.
• Controleer of er stroom op het stopcontact
staat.
Geen reactie van de klokradio
•

Trek de stekker uit het stopcontact en
schakel de klokradio weer in.
Slechte radio-ontvangst
•

Houd de klokradio uit de buurt van andere
elektronische apparaten om radiostoring te
voorkomen.
• Trek de staartantenne volledig uit en pas
deze aan.
Alarm werkt niet
•

Stel de klok/alarm correct in.

NL

13

9 Mededeling
Alle wijzigingen of aanpassingen aan dit apparaat
die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door
MMD Hong Kong Holding Limited kunnen de
bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur
te bedienen ongeldig maken. Hierbij verklaart
MMD Hong Kong Holding Limited dat dit
product voldoet aan de essentiële vereisten
en andere relevante bepalingen van Richtlijn
2014/53/EU. U vindt de conformiteitsverklaring
op www.philips.com/support..

Zorg voor het milieu
Verwijdering van uw oude product en batterij

Uw product is ontworpen en vervaardigd met
hoogwaardige materialen en componenten, die
kunnen worden gerecycled en hergebruikt.

Dit symbool op een product betekent dat het
product valt onder Europese Richtlijn 2012/19/
EU.

Dit symbool betekent dat het product batterijen
bevat die onder de Europese Richtlijn 2013/56/
EU vallen en niet bij het normale huishoudelijke
afval kunnen worden weggegooid.
Informeer uzelf over het plaatselijk gescheiden
inzamelsysteem voor elektrische en elektronische
producten en batterijen.Volg de lokale regels en
gooi het product en de batterijen nooit bij het
14
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normale huisvuil. Correcte verwijdering van oude
producten en batterijen helpt negatieve gevolgen
voor het milieu en de menselijke gezondheid te
voorkomen.
Wegwerpbatterijen verwijderen
Zie het hoofdstuk over het plaatsen van
de batterijen om de wegwerpbatterijen te
verwijderen.
Informatie over het milieu
Alle overbodige verpakkingen zijn weggelaten.Wij
hebben geprobeerd de verpakking gemakkelijk
in drie materialen te scheiden: karton (doos),
papierpulp (buffer) en polyethyleen (zakken,
beschermfolie.)
Uw systeem bestaat uit materialen die kunnen
worden gerecycled en hergebruikt als ze worden
gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf.
Neem de plaatselijke voorschriften in acht voor
het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege
batterijen en oude apparatuur.

2019 © Philips en het Philips Shield-embleem zijn geregistreerde
handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. en worden onder licentie
gebruikt. Dit product is vervaardigd door en wordt verkocht onder de
verantwoordelijkheid van MMD Hong Kong Holding Limited of een van
haar gelieerde ondernemingen, en MMD Hong Kong Holding Limited is de
garantiegever met betrekking tot dit product.

