Klokkeradio
DR402

Brukerhåndbok
Registrer produktet og få brukerstøtte på
www.philips.com/support
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1 Viktig

•

Når kontakten på Direct Plug-in-adapteren
brukes som frakoblingsenhet, må denne
alltid være klar til bruk.

Fare for svelging av batterier!

Sikkerhet

•

Advarsel
• T
 a aldri dekselet av klokkeradioen.
• Det må ikke benyttes noen form for smøring på
noen deler av klokkeradioen.
• Klokkeradioen må aldri plasseres oppå annet
elektrisk utstyr.
• Hold klokkeradioen unna direkte sollys, åpen
flamme eller varme.
• Sørg for at du alltid har lett tilgang til strømkabelen,
kontakten eller adapteren for å koble
klokkeradioen fra strømmen.

•
•
•
•
•
•

•
•
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Les og følg disse instruksjonene.
Sørg for at det er nok åpent rom for
ventilasjon rundt klokkeradioen.
Bruk kun ekstrautstyr/tilbehør spesifisert av
produsenten.
Bruk kun strømtilførsel som beskrevet i
brukerhåndboken.
Trekk ut klokkeradioens kontakt under
tordenvær eller når den ikke er i bruk over
lang tid.
FORSIKTIGHET ved bruk av batteri –
For å forhindre batterilekkasje, som kan
føre til skade på person, eiendom eller på
klokkeradioen:
• Installer batteriet riktig, + og - som
markert på klokkeradioen.
• Fjern batteriet når klokkeradioen ikke
er i bruk over lang tid.
• Batteriet må ikke utsettes for
overdreven varme, slik som solskinn, ild
eller lignende.
Klokkeradioen må ikke utsettes for drypp
eller sprut.
Det må ikke plasseres kilder til fare oppå
klokkeradioen (f.eks. væskefylte gjenstander,
tente stearinlys).

NO

•
•

•

Enhet kan inneholde et mynt- eller knapplignende batteri, som potensielt kan
svelges. Hold alltid batteriet utenfor barns
rekkevidde! Hvis batteriet svelges kan det
føre til alvorlig skade eller død. Det kan
oppstå alvorlig, innvendig brannskade innen
to timer etter svelging.
Ta øyeblikkelig kontakt med lege hvis du
mistenker at batteriet er blitt svelget eller
befinner seg inne i kroppen.
Hold alltid alle nye og brukte batterier
utenfor barns rekkevidde ved bytte av
batteri. Sørg for at batterirommet er helt
lukket etter at du har byttet batteri.
Hvis batterirommet ikke kan lukkes
ordentlig, må bruk av produktet opphøre.
Hold det utenfor barns rekkevidde og
kontakt produsenten.
Merk:

• Platen med typenavn finnes bak på apparatet.

2 Klokkeradioen
Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips!
For å få full nytte av støtten som Philips tilbyr, må
du registrere produktet på
www.philips.com/welcome.

Introduksjon
Med denne klokkeradioen kan du:
• lytte til FM radio
• Lade de mobile enhetene dine, og
• stille inn to alarmer som ringer på forskjellig
tidspunkt

Hva finnes i esken
Kontroller og identifiser innholdet i pakken:

Quick start guide

•
•

Klokkeradio
Trykt materiale
NO
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Oversikt over klokkeradioen
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Kilde/
• Slå radioen på eller av
• Still inn alarm (trykk og hold)






TUNE/
• Aktiver radioinnstilling (FM-modus)
• Still inn søvntid





FORHÅNDSINNSTILT/
• Finn og lagre radiostasjoner (FM-modus)
• Justere lysstyrke for display



VOLUM/
• Justere volum (FM-modus)
• Still inn FM radiostasjoner (FM-modus)
• Juster time og minutter
• Juster 12-/24-timers format



Klokke/Displaypanel
• Aktiver berøringstaster
• Vis nåværende status



Slumre
• Slumre alarmen

4

NO

Batterirom
USB ladeport
• Lade de mobile enhetene dine
Strømadapter jack

3 Kom i gang
Følg alltid instruksene i dette kapittelet i riktig
rekkefølge.

Installer batteriet
Forsiktig
• F are for eksplosjon! Hold batteriet unna varme,
solskinn eller ild. Kast aldri batteriet inn i ild.
• Fare for eksplosjon hvis batteriet byttes feil. Bytt
kun med tilsvarende type batteri.
• Batteriet inneholder kjemiske stoffer, og bør
avhendes på riktig måte.
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Sett inn 1 x CR2032-batteri som illustrert.

Koble til strøm
Forsiktig
• F are for skade på produktet! Sørg for at
spenningen samsvarer med det som står trykt på
bak- eller undersiden av klokkeradioen.
• Fare for elektrisk støt! Når du trekker ut
vekselstrømkontakten, trekk alltid kontakten ut av
støpselet.Trekk aldri i kabelen.

Koble strømadapteren til vegguttaket.

Merk
• D
 u kan kun bruke vekselstrøm som strømtilførsel.
Litiumbatteriet CR2032 kan kun drive klokke og
alarminnstillinger.
• Når strømmen er frakoblet vil bakgrunnslyset på
displayet være av.

For førstegangs bruk:
Ta av beskyttelseslappen for å aktivere batteriet.
For å skifte batteri:

1

Dytt klipsen mot venstre og trekk ut
batteribrettet.
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Still kokken

3 sek

1
2
3
4
5
6
7

Trykk og hold klokkeoverflaten inne i
3 sekunder for å aktivere stilling av klokken.
	[12H] begynner å blinke.
Trykk på
format.
Trykk på

for å stille inn 12-/24-timers
for å bekrefte.

Trykk gjentatte ganger på
timen.
Trykk på

for å stille

for å bekrefte.

Trykk gjentatte ganger på
inn minutter.

for å stille

Trykk på for å bekrefte.
Den innstilte tiden vises.

Slå på
Trykk på

for å slå på radioen.
Produktet skifter til FM-tunermodus.
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4	Lytte til FM
radio

4
5

Trykk og hold på / i tre sekunder.
	Klokkeradioen finner automatisk en
stasjon med sterkt mottak.
Gjenta trinn 4 for å finne flere radiostasjoner.

For å finne en stasjon manuelt

Forberede FM-antenne
Strekk antennen helt ut og juster stillingen for
bedre mottak.

I tunermodus, trykk gjentatte ganger på
for å velge en frekvens.

/

Lagre FM radiostasjoner
automatisk
Merk
• Du kan lagre maksimalt 20 FM radiostasjoner.

Merk
• S till antennen så langt som mulig unna andre
elektriske apparater for å unngå forstyrrelser.

Still inn FM radiostasjoner
(STANDBY)

1
2
3

I FM tunermodus, trykk og hold på
i tre
sekunder.
	Klokkeradioen lagrer automatisk alle
tilgjengelige FM radiostasjoner.
De første tilgjengelige stasjonene sender
automatisk.

Ta på klokkeoverflaten for å aktivere
berøringstaster.
Trykk på

for å slå på FM radio.

Trykk og hold på TUNE i tre sekunder.
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Lagre FM radiostasjoner
manuelt
Merk
• Du kan lagre maksimalt 20 FM radiostasjoner.

Velg en forhåndsinnstilt FM
radiostasjon
I FM tunermodus, trykk på .
Trykk gjentatte ganger på /
forhåndsinnstilt radiostasjon.

for å velge en

Justere volum
Mens du lytter til FM-radio, trykk gjentatte ganger
på
for å øke eller senke volumet.

1

I FM tunermodus, trykk og hold på TUNE i
tre sekunder.
	

2
3
4
5
6

Trykk gjentatte ganger på
frekvens.

/

for å velge

Trykk på
for å bekrefte.
Det forhåndsinnstilte nummeret
begynner å blinke.
Trykk på

/

for å velge et nummer.

Trykk på

for å bekrefte.

Gjenta trinn 2 til 5 for å lagre andre
stasjoner.
Merk

• F or å fjerne en forhåndslagret stasjon, lagre en
annen stasjon i dens sted.
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5 Still inn alarm

Aktivere/deaktivere alarm

Still inn alarm
Du kan stille inn to alarmer som ringer på
forskjellig tidspunkt.
Merk
• Pass på at du har stilt inn klokken riktig.

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ta på klokkeoverflaten for å aktivere
berøringstaster.

Ta på klokkeoverflaten for å aktivere
berøringstaster.
Trykk og hold på
i tre sekunder for å
aktivere alarminnstillingsmodus.
Trykk på

/

for å velge AL1 eller AL2.

Trykk på toppen av klokken for å velge alarm
på eller av.
Trykk på

for å bekrefte.

Slumre/stanse alarmen

 rykk og hold på
T
i tre sekunder for å
aktivere alarminnstillingsmodus.
Trykk på

/

for å velge AL1 eller AL2.

Trykk på for å bekrefte.
Timetallene begynner å blinke.
Trykk gjentatte ganger på
inn timen.

/

for å stille

9 min

Når alarmen går, trykk på toppen av klokken for
å aktivere SLUMRE.
	Alarmen slumrer og begynner på nytt ni
minutter senere.

Trykk på for å bekrefte.
Minutttallene begynner å blinke.
Trykk gjentatte ganger på
inn minutter.
Trykk på

/

for å stille

for å bekrefte.

Trykk på / for å velge alarmkilde: ringelyd
eller den FM-stasjonen du lyttet til sist.

10 Trykk på

for å bekrefte.

24 T

Nå alarmen går, trykk på klokkedisplayet for å
stanse alarmen.
Alarmen ringer på nytt neste dag.
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6 Andre funksjoner

Justere lysstyrke for display

Still inn søvntid

1
2

Ta på klokkeoverflaten for å aktivere
berøringstaster.
Trykk gjentatte ganger på
lysstyrke:
•
•
•

for å velge

Høy
Middels
Lav

Nattlys

Trykk på
gjentatte ganger for å velge
søvntidsperiode (i minutter).
	Klokkeradioen bytter automatisk til
standbymodus etter innstilt periode.
For å deaktiver søvntid:
I innstillingsmodus for søvntid, trykk gjentatte
ganger på
til [OFF] vises.

Høy
Lav
Av
I standbymodus, trykk gjentatte ganger på toppen
av klokken for å velge lysstyrke for nattlys.
• Høy
• Lav
• Av
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Lade enhet via USB-port

Koble enden på en standardstørrelse USB-kabel
(ikke inkludert) til USB-porten på baksiden av
klokkeradioen og koble den andre enden til
ladeporten på enheten.

NO
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7 Produktinformasjon

Generell informasjon
Strømtilførsel vekselstrøm

Merk

Modell: AS100-050AE150 eller AS100050-AD150

• P
 roduktinformasjonen er underlagt endringer uten
forvarsel.

Inngang: 100 – 240 V~,
50/60 Hz, 0,5 A

Spesifikasjoner

Utgang: 5 V 1,5 A
Strømtilførsel - batteri CR2032
(klokkebackup)

Forsterker
Total utgangseffekt

Merkenavn: PHILIPS

1 W RMS

Strømforbruk i standby <1 W
Mål - hovedenhet
(B x H x D)

110 x 110 x 55 mm

Tuner (FM)

Vekt - hovedenhet

0,27 kg

Tuning rekkevidde

87,5 – 108 MHz

Vekt med innpakning

0,47 kg

Tuning nett

50 KHz

Forhåndsinnstilt stasjon

20

USB-lading

DC 5 V, 1 A / Type-A
kontakt
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8	Feilsøking
Advarsel
• Ta aldri dekselet av enheten.

For at garantien skal være gyldig, må du aldri
forsøke å reparere systemet selv.
Hvis det oppstår problemer når du bruker
enheten ber vi deg kontrollere følgende punkter
før du kontakter kundeservice. Hvis problemet
fremdeles ikke er løst, gå til Philips nettside
(www.philips.com/support). Når du kontakter
Philips ber vi deg sørge for å ha enheten i
nærheten, og modell- og serienummer tilgjengelig.
Ingen strøm
• Sørg for at klokkeradioens
vekselstrømkontakt er ordentlig koblet til.
• Sørg for at det er strøm i strømuttaket.
Ingen reaksjon i klokkeradioen
• Koble fra strømkontakten og koble den i på
nytt. Slå deretter på klokkeradioen igjen.
Dårlig radiomottak
• Hold klokkeradioen unna andre elektroniske
enheter for å unngå radioforstyrrelse.
• Strekk antennen helt ut og juster stillingen.
Alarmen virker ikke
• Still inn klokken/alarmen riktig.

NO
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9 Merknad

av gamle produkter og batterier hjelper til med
å forhindre negative konsekvenser for miljøet og
menneskers helse.

Enhver endring eller modifikasjon som gjøres på
denne enheten, og som ikke er tydelig godkjent
av MMD Hong Kong Holding Limited, kan
ugyldiggjøre brukerens autoritet til å bruke utstyret.
MMD Hong Kong Holding Limited erklærer
herved at dette produktet er i overensstemmelse
med grunnleggende krav og andre relevante
bestemmelser i EU-direktivet 2014/53/EU.
Du finner samsvarserklæringen på
www.philips.com/support.

Fjerning av utskiftbare batterier
For fjerning av utskiftbare batterier, se avsnittet
for batteriinstallering.

Omtanke for miljøet
Avhending av gammelt produkt og batteri

Produktet er utformet og produsert av
materialer og komponenter med høy kvalitet,
som kan resirkuleres og brukes på nytt.

Dette symbolet på et produkt betyr at produktet
er dekket av  EU-direktivet 2012/19/EU.

Dette symbolet betyr at produktet inneholder
batterier dekket av EU-direktivet 2013/56/EU,
og at det ikke kan avhendes sammen med vanlig
husholdningsavfall.
Gjør deg kjent med det lokale, separate
innsamlingssystemet for elektriske og elektroniske
produkter og batterier. Følg lokale regler, og
avhend aldri produktet eller batteriene sammen
med vanlig husholdningsavfall. Riktig avhending

14
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Miljømessig informasjon
All unødvendig forpakning er utelatt.Vi har
forsøkt å gjøre innpakningen enkel å dele opp i
tre materialer: papp (eske), papirmasse (buffer)
og polyetylen (poser, beskyttende skum).
Systemet består av materialer som kan
resirkuleres og brukes på nytt hvis de demonteres
av en spesialisert bedrift. Følg lokale regler i når
det gjelder avhending av pakningsmaterialer,
utslitte batterier og gammelt utstyr.

2019 © Philips og Philips Shield Emblem er registrerte varemerker under
Koninklijke Philips N.V. Og bruker på lisens. Dette produktet er produsert
av og solgt under MMD Hong Kong Holding Limiteds, eller en av deres
agenters, ansvar, og MMD Hong Kong Holding Limited er garantist i forhold
til dette produktet.

