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1 Belangrijk

Veiligheid
Lees en begrijp alle instructies voordat u het 
apparaat gebruikt. Als schade wordt veroorzaakt 
door het niet opvolgen van instructies, vervalt de 
garantie.

OPGELET
RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN

NIET OPENEN

OPGELET: OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VERMINDEREN, 
DE KAP (OF ACHTERKANT) NIET VERWIJDEREN BINNENIN ZITTEN 
GEEN ONDERDELEN DIE DOOR DE GEBRUIKER MOETEN WORDEN 

ONDERHOUDEN. LAAT ONDERHOUD UITVOEREN DOOR AAN 
GEKWALIFICEERD SERVICEPERSONEEL.

Deze bliksemflits geeft aan dat niet-geïsoleerd 
materiaal in uw apparaat een elektrische schok 
kan veroorzaken. Verwijder de behuizing 
van het apparaat niet om onnodig gevaar 
te voorkomen. Het uitroepteken vestigt de 
aandacht op functies waarvoor u de bijgevoegde 
literatuur aandachtig moet lezen om bediening- 
en onderhoudsproblemen te voorkomen.
WAARSCHUWING: Om het risico op brand 
of elektrische schokken te verminderen, mag 
dit apparaat niet worden blootgesteld aan regen 
of vocht. Plaats geen met vloeistof gevulde 
voorwerpen, zoals bloemvazen, op dit apparaat.
OPGELET: Steek de stekker volledig in het 
stopcontact om elektrische schokken te 
voorkomen. (Voor regio's met gepolariseerde 
stekkers: De stekker met de brede pen in het 
daarvoor bestemde gat in het stopcontact 
drukken om elektrische schokken te 
voorkomen.)

Waarschuwing

 Verwijder nooit de behuizing van dit product.
 Smeer nooit enig onderdeel van dit product.
 Plaats dit apparaat nooit op andere elektrische 

apparatuur.
 Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht, open 

vuur of hitte.
 Zorg ervoor dat u altijd gemakkelijk toegang hebt tot het 

netsnoer, de stekker of de adapter om het apparaat los 
te koppelen van de stroom.

 Dit apparaat mag niet worden blootgesteld 
aan vocht of water.

 Plaats geen voorwerpen op het apparaat 
(bijv. met vloeistof gevulde vazen, 
brandende kaarsen). 

 Wanneer de hoofdstekker of een 
contactdoos wordt gebruikt als 
ontkoppelapparaat, moet deze gemakkelijk 
toegankelijk blijven.

 Zorg voor voldoende vrije ruimte rondom 
het apparaat om goed ventilatie te 
verzekeren.

 WAARSCHUWING voor batterijen - 
Voorkom dat batterijen gaan lekken en 
lichamelijk letsel, of schade aan het apparaat 
veroorzaken.

 Installeer de batterijen met de juiste 
polariteit zoals aangegeven.

 De batterijen niet blootstellen aan extreme 
hitte, zonlicht, vuur, enz.

 Verwijder de batterijen wanneer het 
apparaat langere tijd niet wordt gebruikt.

 Gebruik alleen hulpstukken en accessoires 
die door de fabrikant zijn gespecificeerd.

Opgelet

 Om gehoorschade te voorkomen, moet u de tijd dat u 
een koptelefoon met hoog volume gebruikt beperken. 
Zet het volume altijd op een veilig niveau.

 Hoe hoger het volume, hoe korter de veilige luistertijd is.

Gehoorschade
Neem de volgende richtlijnen in acht wanneer u 
het apparaat gebruikt.
 Luister op redelijke volumes gedurende een 

redelijke periode.
 Voorkom dat u het volume continu naar 

boven bijstelt terwijl uw gehoor zich 
aanpast.

 Zet het volume niet zo hoog dat u niet kunt 
horen wat er om u heen is.

 Wees extra voorzichtig of stop gebruik 
van het apparaat bij potentieel gevaarlijke 
situaties.

 Overmatige geluidsdruk van de koptelefoon 
kan gehoorverlies veroorzaken.
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2 Uw internetradio

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/support.

Inleiding
Met dit apparaat kunt u:
 Luisteren naar internetradio via met 

internetverbinding;
 Luisterren naar FM- en Digital Audio 

Broadcasting (DAB)-radio;
 Muziek afspelen van Bluetooth-apparaten.
 Uw telefoon, tablet of computer als 

afstandsbediening voor Spotify gebruiken.
 De tijd aflezen en een alarm instellen.

Inhoud van de verpakking
Controleer en identificeer de inhoud van de 
verpakking:
 Hoofdtoetsel
 Tafelstandaard
 1 x voedingsadapter
 1 x radio-antenne
 Afstandsbediening (met 2 x AAA-

batterijen)
 Bijgevoegde informatie

Overzicht van het hoofdtoestel

IR sensor

  LED-indicator
 Standby-indicator: wordt rood 

wanneer het apparaat in de stand-by 
wordt gezet.

  DISPLAY panel
 Toont huidige status.

 Koptelefoonaansluiting.

  AUX IN
 Extern audioapparaat aansluiten.

  
 Apparaat aan of in stand-by schakelen.

   KOPPELEN
 Indrukken om een bron te selecteren: 

FM, DAB+, AUDIO IN, BT.
 Houd in de Bluetooth-modus 

minimaal 2 seconden ingedrukt om de 
koppelingsmodus te activeren.

MENU 
 Het hoofdmenu openen.

  PRESET
 Vooraf ingesteld internetradiostation, 

FM-radiozenders of DAB+ zenders 
selecteren.
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  SELECTEREN 
 Keuze bevestigen.

  INFO / 

 Toon informatie.
 Achtergrondverlichting instellingen.

  SLAAP/ALARM
 Alarm- en slaapopties instellen.

   AFSTEMMEN 
 Naar vorige nummer; 
 Afstemmen op vorige radiozender.

  AFSTEMMEN  / 
 Naar volgende nummer;
 Afstemmen op volgende radiozender.

  VOL  en VOL 
 Volume instellen.

  DEMPEN
 Geluid dempen.

  ANTENNE
 Aansluiting voor de meegeleverde 

radioantenne.

  DC IN GELIJKSTROOMAANSLUITING

 Aansluiting voor meegeleverde 
netadapter.

Overzicht van afstandsbediening

 Apparaat aan of in stand-by schakelen.

  

 Indrukken om het grafische hoofdmenu 
te openen;

 Internet Radio, Spotify, DAB-radio, FM-
radio, BT- modus, AUX IN-modus.

 Ingedrukt houden om de BT-modus in 
te schakelen.

  

 Afspeelinformatie of radioservice-
informatie weergeven.

 FM-zender selecteren.
 DAB+ zender selecteren.
 Radiozenders opslaan.
 Radiozenders automatisch opslaan.
 Volume instellen.
 Druk herhaaldelijk op AUX IN om de 

AUDIO IN-bron te selecteren.

  

 Voorkeurzender selecteren.

  

 Terug naar het vorige menu.

  GELUID / DBB
 Vooraf ingesteld geluidse�ect 

selecteren.
 DBB in- of uitschakelen.

 Alarm instellen.

  

 Wekker instellen.

  

 Achtergrondverlichting instellingen.

  

 Dempen of volume herstellen.
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3 Ingebruikname

Opgelet

 Gebruik van bedieningsknoppen, instellingen of 
toepassingen die niet in deze handleiding zijn beschreven 
kan leiden tot gevaarlijke blootstelling aan schokken of 
onveilige situatie.

Volg de aanwijzingen in dit hoofdstuk op in de 
beschreven volgorde.
Als u contact opneemt met Philips, houdt dan 
het model- en serienummer van dit apparaat bij 
de hand. 
Modelnummer  
Serienummer  

Radio-antenne aansluiten
Sluit de meegeleverde radioantenne aan om 
naar de radio te luisteren

ANTENNE

FM

Sluit de stroom aan
Sluit de netadapter aan op het stopcontact.

DC IN

Opgelet

 Risico op beschadiging van het apparaat! Controleer of 
de voedingsspanning overeenkomt met de spanning die 
op de achterkant of de onderkant van het product is 
aangegeven.

 Gevaar voor elektrische schok! Voordat u de 
wisselstroomadapter aansluit, moet u ervoor zorgen dat 
de adapterstekker goed is aangesloten. Trek altijd de 
stekker uit het stopcontact wanneer u de netadapter 
loskoppelt. Trek nooit aan het snoer.

 Controleer of alle andere verbindingen gemaakt zijn 
voordat u het netsnoer aansluit.

Plaatsing van het toestel
Voordat u dit apparaat op de tafel plaatst, 
bevestigt u de meegeleverde tafelstandaard aan 
het hoofdtoestel. Zie onderstaande afbeelding.

Tip

 Zie het bijgevoegde blad voor wandmontage met 
informatie over het bevestigen van dit apparaat aan de 
muur.
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Afstandsbediening gereed 
maken

Opgelet

 Risico op beschadiging van het apparaat! Verwijder de 
batterijen wanneer de afstandsbediening lange tijd niet 
wordt gebruikt.

 Batterijen bevatten chemische sto�en en moeten op de 
juiste manier worden weggegooid.

Batterij van afstandsbediening vervangen:

1  Open het klepje 
van het batterijvak.

2  Plaats de 2 
meegeleverde 
AAA-batterij en 
let daarbij op de 
polariteit (+/-), 
aangegeven in het 
batterijvak.

3  Sluit het klepje van 
het batterijvak.

Inschakelen
Druk op .

  Als het apparaat wordt ingeschakeld, 
wordt op de laatst geselecteerde bron 
afgestemd.

Druk opnieuw op  om de stand-bymodus in 
te schakelen.

  Het display wordt gedimd.
  De tijd en datum (indien ingesteld) 

worden weergegeven.

Opmerking

 Als het apparaat 15 minuten niet wordt gebruikt, 
schakelt de radio automatisch naar de stand-bymodus.

Het hoofdmenu openen:

1  Druk op .
  Het displaypaneel toont het volgende:

Internetradio

2  Druk op de navigatieknoppen om de 
menuopties te kiezen.

Eerste instelling
Volg de onderstaande instructies om 
basisinstellingen te configureren.
Als u naar internetradio wilt luisteren, moet 
u eerst een wifi-verbinding instellen. Wi-Fi 
Protected Setup (WPS) is een standaard van 
de Wi-Fi Alliance voor het eenvoudig instellen 
van een veilig draadloos thuisnetwerk. Als uw 
draadloze router WPS ondersteunt, kunt u de 
radio snel en veilig verbinden met de router 
via een van de twee installatiemethoden: Push 
Button Configuration (PBC), van Personal 
Identification Number (PIN).
Voor apparaten die WPS niet ondersteunen, 
is een andere optie nodig om de radio met de 
draadloze router te verbinden.

Opmerking

 Maak uzelf vertrouwd met de netwerkrouter voordat u 
verbinding maakt met een netwerk. 

 Controleer eerst of uw wifi-thuisnetwerk is ingeschakeld.

1  Wanneer het apparaat voor het eerst 
wordt ingeschakeld, wordt het display 
ingeschakeld.

2  Druk op .

3  [Taal] wordt vertoond.
 Druk op de navigatieknoppen om uw 

taal te kiezen.
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4  [Privacyverklaring] wordt getoond.
 Druk op [Selecteren] of [OK] om te 

bevestigen.

5  [Installatiewizard] wordt getoond.
 Volg de onderstaande instructies om 

basisinstellingen te configureren.

6  Wanneer [Installatiewizard] wordt getoond, 
 Druk op de navigatieknoppen om [JA] 

te selecteren en start de installatie.
 Druk op [Selecteren] of [OK] om te 

bevestigen. Als u [NEE] selecteert, 
wordt u de volgende keer gevraagd de 
installatiewizard weer uit te voeren.

7  Wanneer het [12/24-uur formaat] wordt 
getoond,

 Druk op de navigatieknoppen om 12- 
of 24-uursformaat te selecteren en 
druk vervolgens op [Selecteren] of 
[OK] om te bevestigen.

8  Wanneer de lijst [Automatische update] 
wordt getoond,

 Druk op de navigatieknoppen om de 
gewenste methode voor tijdupdate 
te kiezen en druk vervolgens op 
[Selecteren] of [OK] om te bevestigen. 

[Update van DAB]: Synchroniseer tijd met 
DAB-zenders.
[Update van FM]: Synchroniseer tijd met FM-
zenders.
[Update van Netwerk]: Tijd synchroniseren met 
internetradiozenders.

  Als [Update van Netwerk] is geselecteerd, 
herhaalt u stap 6 om de tijdzone in te 
stellen en herhaalt u vervolgens stap 6 
om de zomertijd in te stellen, en om in te 
stellen of het apparaat het netwerk altijd 
verbonden houdt.

[Geen update]: Tijdsynchronisatie uitschakelen.
  Als [Geen update] is geselecteerd, herhaalt 

u stap 7 om de datum en tijd in te stellen.

9  Wanneer [Tijdzone instellen] wordt 
weergegeven,

 Druk op de navigatieknoppen om de 
tijdzone te selecteren waarin u zich 
bevindt.

10  Wanneer [Zomertijd] wordt weergegeven,
 Druk op de navigatieknoppen om 

[JA] te selecteren om zomertijd te 
gebruiken.

 Druk op [OK] om te bevestigen.
 Als u [NEE] selecteert, wordt u 

de volgende keer gevraagd de 
installatiewizard weer uit te voeren.

11  Wanneer [Netwerkinstellingen] wordt 
weergegeven,

 Druk op de navigatieknoppen om [JA] 
te selecteren om de netwerkverbinding 
aangesloten te houden.

 Druk op [OK] om te bevestigen.
  De radio gaat automatisch naar 

draadloze netwerken zoeken. 
  Een lijst met beschikbare wifi-

netwerken verschijnt.

12  Wanneer [SSID] wordt weergegeven,
 Druk op de navigatieknoppen om het 

netwerk te selecteren.
 Druk op [OK] voor een optie om uw 

draadloze router te verbinden.

WPS-instellingen
Druk op de WPS-knop op uw draadloze router. 
Druk op [Selecteren] op het apparaat om door 
te gaan.
 [Druk op de knop]: Selecteer deze optie 

als uw draadloze router de WPS en PBC-
installatiemethode ondersteunt. U wordt 
gevraagd om op de verbindingsknop op uw 
router te drukken en vervolgens op [OK] 
te drukken om door te gaan.

 [Pin]: Selecteer deze optie als uw draadloze 
router de WPS en PIN-installatiemethode 
ondersteunt. De radio genereert een 
codenummer van 8 cijfers dat u in de 
router kunt invoeren.

 [WPS overslaan]: Selecteer deze optie als 
uw draadloze router WPS niet ondersteunt. 
U wordt gevraagd om de sleutel voor uw 
wifi-netwerk in te voeren.
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13  Volg de aanwijzingen op het display. Druk 
op de WPS-knop of voer de pin op uw 
draadloze router in, of voer de sleutel in 
om verbinding te maken met uw netwerk 
(de weergegeven opties zijn afhankelijk 
van het type netwerk en de gebruikte 
netwerkbeveiliging).

 Bij het invoeren van de sleutel van 
het netwerk: druk op een van de 
navigatieknoppen om een leesteken te 
selecteren, en druk vervolgens op [OK] 
om te bevestigen.

 Om te annuleren kiest u 
[ANNULEREN] met de 
navigatieknoppen. Druk vervolgens op 
[OK] om te bevestigen.

 Om uw invoer te verwijderen, gaat u 
met de navigatieknoppen naar [BKSP]. 
Druk vervolgens op [OK] om te 
bevestigen.

 Druk op de instelling af te sluiten op 
[MENU]. Als de netwerkverbinding 
tot stand is gebracht, verschijnt 
[Verbonden] op het display.

14  Wanneer [Installatiewizard voltooid] 
verschijnt, drukt u op [OK] om de instelling 
te verlaten.

Opmerking

 Voor sommige wifi-routers moet u mogelijk de WPS-
knop ingedrukt houden om de wifi-verbinding te maken. 
Zie de gebruikershandleidingen van de specifieke routers 
voor details. 

 Om de installatiewizard opnieuw uit te voeren selecteert 
u het menu [Systeeminstellingen] > [Installatiewizard] 
(zie Hoofdstuk "Systeeminstellingenmenu gebruiken").

4 Luisteren naar 
internetradio

Opmerking

 Controleer eerst of uw wifi-thuisnetwerk is ingeschakeld.

De radio kan via de internetverbinding duizenden 
radiozenders van over de hele wereld afspelen.

Gebruik het menu in de 
zenderlijst van internetradio.
Zodra de internetverbinding tot stand is 
gebracht, vindt u een lijst met zenders. Selecteer 
de gewenste zender.

1  Selecteer internetradiomodus. 
  De radio maakt verbinding met het 

eerder verbonden netwerk en stemt 
vervolgens af op uw laatst beluisterde 
internetradiostation. 

  Als er nog geen netwerkverbinding 
tot stand is gebracht, zoekt de radio 
automatisch naar draadloze netwerken 
(zie "Beginnen" > "Eerste installatie 
uitvoeren" of "Systeeminstellingen 
gebruiken" > "Netwerkinstellingen 
aanpassen" om een netwerkverbinding 
tot stand te brengen).

2  Druk op  om het hoofdmenu te 
openen. 

3  Druk op de navigatieknoppen om de 
menuopties te kiezen:

[Zenderlijst]: Stem af op alle beschikbare 
internetradiozenders.
[Systeeminstellingen]: Systeeminstellingen 
aanpassen (dezelfde menuoptie voor alle 
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functies. Zie hoofdstuk "Systeeminstellingen 
menu gebruiken").
[Hoofdmenu]: Open het hoofdmenu (dezelfde 
menuoptie voor alle functies. Zie het hoofdstuk 
"Hoofdmenu gebruiken" voor details).

4  Druk op [OK] om een optie te selecteren.

5  Herhaal stap 3 tot en met 4 als er een 
suboptie beschikbaar is onder één optie.

 Om terug te keren naar het vorige 
menu drukt u op .

[Zenderlijst]
[China]: Stem af op alle beschikbare 
internetradiozenders in China, zoals popmuziek, 
klassieke muziek, zakelijk nieuws enzovoort.
[Zenders]
[Geschiedenis]: Blader door 
internetradiozenders op basis van geschiedenis.
[Zoeken]: Zoek naar internetradiozenders. 
Om te zoeken drukt u op de navigatieknoppen 
om een trefwoord in te voeren door tekens te 
selecteren en op [SELECTEREN] te drukken.
[Locatie]: Blader door internetradiozenders op 
basis van locatie.
[Populair]: Stem af op de populairste zenders op 
internet.
[Ontdek]: Afstemmen om een lijst met 
internetzender te vinden.

Internetradiozenders opslaan

Opmerking

 U kunt maximaal 20 internetradiozenders opslaan.

1  Stem in de internetradiomodus af op een 
internetradiozender.

2  Houd [PRESET] 2 seconden ingedrukt.
  De lijst met voorkeurzenders wordt 

weergegeven.

3  Druk op de navigatieknoppen om het 
nummer van een voorkeurzender 
te selecteren en druk vervolgens op 
[SELECTEREN].

  [Preset stored] wordt getoond.
  Het station wordt opgeslagen in de 

geselecteerde positie.

Selecteer een vooraf ingesteld 
internetradiostation

1  Druk in internetradiomodus op [PRESET]. 

2  Druk op de navigatieknoppen om een 
nummer te selecteren en druk vervolgens 
op [SELECTEREN] om te bevestigen.

Informatie over 
internetradiozenders 
weergeven
Terwijl u naar internetradio luistert drukt u 
herhaaldelijk op [INFO] om door de volgende 
informatie te bladeren (indien beschikbaar):
 Naam artiest en nummer
 Zenderbeschrijving
 Genre en locatie van zender
 Codec en sampling rate
 Afspeelbu�er
 Datum

Opmerking

 Als er binnen 15 seconden geen knop wordt ingedrukt, 
wordt het menu afgesloten.

 Zenderlijsten en submenu's kunnen van tijd tot tijd 
veranderen en per locatie verschillen.

5 Luisteren naar 
Spotify

 Uw telefoon, tablet of computer als 
afstandsbediening voor Spotify gebruiken.

 Ga naar www.spotify.com/connect voor 
bijzonderheden.

 De Spotify-software is onderworpen aan 
licenties van derden: www.spotify.com/
connect/third-party-licenses/
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6 Naar DAB-radio 
luisteren

Op DAB-radiozenders 
afstemmen
De eerste keer dat u de DAB-radiomodus 
selecteert, of als de zenderlijst leeg is, voert de 
radio automatisch een volledige scan uit.

1  Druk op  om het hoofdmenu te 
openen. 

2  Druk op de navigatieknoppen om de 
menuopties te kiezen en selecteer 
vervolgens de [DAB] modus.

  [Scan] wordt getoond.
  De radio scant en slaat alle DAB-

radiozenders automatisch op. 
Vervolgens wordt op het eerste 
beschikbare station afgestemd.

  De zenderlijst wordt in de radio 
opgeslagen. De volgende keer dat u de 
radio inschakelt, wordt de zenderscan 
niet uitgevoerd.

Afstemmen op een zender 
uit de lijst met beschikbare 
zenders
Druk in de DAB-modus op de navigatieknoppen 
om door de beschikbare DAB-stations te 
bladeren.

Tip

 De zenders kunnen van tijd tot tijd veranderen. Om de 
zenderlijst bij te werken, selecteert u het menu [Scan] 
om een volledige scan uit te voeren.

DAB-radiozenders opslaan

Opmerking

 Nieuwe zenders en diensten worden van tijd tot tijd 
toegevoegd aan DAB-uitzendingen. Voer de scan regelmatig 
uit om nieuwe DAB-zenders en -diensten te vinden.

 U kunt maximaal 20 DAB-radiozenders opslaan.

1  Stem in de DAB-modus af op een DAB-
radiozender.

2  Houd [PRESET] langer dan 2 seconden 
ingedrukt.

  De lijst met voorkeurzenders wordt 
weergegeven.

3  Druk op de navigatieknoppen om een 
vooraf ingesteld nummer te selecteren en 
druk vervolgens op [SELECTEREN] of 
[OK] om te bevestigen.

  [Preset stored] wordt getoond.
  Het station wordt opgeslagen in de 

geselecteerde positie.

Selecteer een voorkeur DAB-
radiostation
1  Druk in de DAB-modus op [PRESET].

2  Druk op de navigatieknoppen om een 
nummer te selecteren en druk vervolgens op 
[SELECTEREN] of [OK] om te bevestigen.

DAB-menuselectie en 
informatiedisplay
1  Druk in de DAB-modus op [MENU] om 

het DAB-menu te openen.

2  Druk op de navigatieknoppen om tussen 
de menuopties te schakelen.

[Zenderlijst]: Toon alle DAB-radiozenders. Als 
er geen zender wordt gevonden, begint de radio 
met het scannen van DAB-zenders en voegt 
deze toe aan de zenderlijst.
[Scan]: Scan alle beschikbare DAB+ radiozenders 
en sla ze op.
[Handmatig afstemmen]: Stem handmatig af op 
een DAB+ zender.
[Ongeldige zenders verwijderen]: Verwijder 
ongeldige stations uit de zenderlijst.
[DRC]: Comprimeer het dynamische bereik van 
een radiosignaal, zodat het volume van zachte 
geluiden wordt verhoogd en het volume van 
harde geluiden wordt verlaagd.
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[Zendervolgorde]: Hiermee kunt u aangeven 
hoe de zenders worden gerangschikt tijdens het 
bladeren door de zenderlijst.
[Systeeminstellingen]: Pas systeeminstellingen aan.
[Hoofdmenu]: Open hoofdmenu (zie hoofdstuk 
"Hoofdmenu gebruiken").

3  Druk op om een optie te selecteren op 
[SELECTEREN] of [OK].

4  Herhaal stap 2-3 als er een suboptie 
beschikbaar is.

 Druk op om het menu af te sluiten 
nogmaals op [MENU] /[INFO].

[Ongeldige zenders verwijderen]:
  [Ja]: Verwijder alle ongeldige stations uit de 

zenderlijst.
  [Nee]: Keer terug naar het vorige menu.

[DRC]
  [DRC hoog]: Schakel DRC in op een 

hoog niveau (de standaardoptie die wordt 
aanbevolen voor lawaaierige omgevingen).

  [DRC laag]: Schakel DRC in op een laag 
niveau.

  [DRC uit]: Schakel DRC uit.
[Zendervolgorde]

  [Alfanumeriek]: Rangschik de zenders in 
alfabetische volgorde (standaardinstelling).

  [Ensemble]: Maak een lijst van groepen 
zenders die samen worden uitgezonden 
op hetzelfde ensemble (dwz: BBC of Zuid-
Wales lokaal).

Opmerking

 Als er binnen 15 seconden geen knop wordt ingedrukt, 
wordt het menu afgesloten.

Toon DAB+ informatie
Druk tijdens het luisteren naar DAB-radio 
herhaaldelijk op [MENU] / [INFO] om 
verschillende informatie weer te geven (indien 
beschikbaar).
 Zendernaam
 Dynamic Label Segment (DLS)
 Signaalsterkte
 Programmatype (PTY)
 Ensemble naam
 frequentie
 Signaalfoutpercentage
 Bitsnelheid en audiostatus
 Codec
 Tijd en datum

7 Naar FM-radio 
luisteren

Stem af op FM-radiozenders

1  Selecteer in het hoofdmenu de [FM] 
modus.

2  Houd (  of ) langer dan 2 seconden 
ingedrukt.

  De radio stemt automatisch af op een 
FM-radiozender met goed ontvangst.

3  Herhaal stap 2 om af te stemmen op meer 
zenders.

  Afstemming op een station met 
een zak signaal: Houd (  of ) 
herhaaldelijk ingedrukt totdat u een 
optimale ontvangst vindt.

FM-radiozenders opslaan

Opmerking

 U kunt maximaal 20 FM-stations opslaan.

1  Stem in de FM-modus af op een FM-
zender.

2  Houd [PRESET] 2 seconden ingedrukt 
totdat [Opslaan in preset] wordt getoond.

3  Druk op de navigatieknoppen om een 
nummer van 1-20 toe te wijzen aan 
deze radiozender en druk vervolgens op 
[SELECTEREN] om te bevestigen.

  [Preset stored] wordt getoond.

4  Herhaal stap 1-3 om meer zenders te 
programmeren.

Opmerking

 Om een voorkeurzender te verwijderen, slaat u een 
andere zender op.
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Selecteer een voorkeur FM-
radiozender

1  Druk in de FM-modus op [PRESET].

2  Druk op de navigatieknoppen om een 
nummer te selecteren en druk vervolgens 
op [SELECTEREN] om te bevestigen.

Menu in FM-modus gebruiken

1  Druk in de FM-modus op [MENU] om het 
FM-menu te openen.

2  Druk op de navigatieknoppen om door de 
menuopties te bladeren:

[Scan-instelling]
[Audio-instelling]
[Systeeminstellingen]: Pas de systeeminstellingen 
aan (zie het hoofdstuk "Systeeminstellingen 
menu gebruiken").
[Hoofdmenu]: Open hoofdmenu (zie hoofdstuk 
"Hoofdmenu gebruiken").

3  Druk om een optie te kiezen op 
[SELECTEREN].

4  Herhaal stap 2-3 als er een suboptie 
beschikbaar is onder één optie.

 Druk op [MENU] om terug te gaan 
naar het vorige menu.

[Scan-instelling]
[Alleen sterke zenders?]

  [JA]: Scan alleen FM-radiozenders met 
sterke signalen.

  [NEE]: Scan alle beschikbare FM-
radiozenders.

[Audio-instelling]
[Alleen in Mono luisteren?]

  [JA]: Selecteer mono-uitzending
  [NEE]: Selecteer stereo-uitzending

Opmerking

 Als er binnen 15 seconden geen knop wordt ingedrukt, 
wordt het menu afgesloten.

Toon RDS informatie
RDS (Radio Data System) is een dienst waarmee 
FM-zenders aanvullende informatie kunnen 
geven. Als u naar een FM-zender met een RDS-
signaal luistert, wordt een RDS-pictogram en de 
zendernaam weergegeven.

1  Afstemmen op een RDS-station.

2  Druk herhaaldelijk op [MENU] / [INFO] 
om RDS-informatie weer te geven (indien 
beschikbaar):

 Zendernaam
 Radiotekstberichten
 Programmatype
 Frequentie
 Datum
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8 Afspelen vanaf 
Bluetooth-
apparaat

1  Druk op  om de Bluetooth-bron te 
selecteren met de afstandsbediening.

  [BT] wordt getoond.
  De Bluetooth LED-indicator knippert 

blauw.

2  Als u apparaat Advanced Audio Distribution 
Profile (A2DP) ondersteunt: Bluetooth 
inschakelen en zoeken naar apparaten die 
kunnen worden gekoppeld (raadpleeg de 
gebruikershandleiding van uw Bluetooth-
apparaat).

3  Selecteer "Philips M2805" op uw 
Bluetooth-apparaat en voer indien nodig 
'0000' in als het koppelingswachtwoord.

  Als u "Philips M2805" niet kunt vinden 
of niet kunt koppelen met dit apparaat, 
de knop  langer dan 2 seconden om 
de koppelingsmodus te openen.

  Na het koppeling en het maken van de 
verbinding wordt de Bluetooth-LED-
indicator blauw.

4  Speel audio af op het aangesloten apparaat.
  Audiostreams van uw Bluetooth-

apparaat naar dit apparaat.
Als u de verbinding met het Bluetooth-apparaat 
wilt verbreken, deactiveert u Bluetooth op uw 
apparaat.

Opmerking

 Compatibiliteit is niet met alle Bluetooth-apparaten 
gegarandeerd.

 Obstakels tussen dit apparaat en uw Bluetooth-apparaat 
kan het operationele bereik verminderen.

 Het bereik tussen dit apparaat en een Bluetooth-
apparaat is ongeveer 10 meter. 

 Dit toestel kan tot 8 eerder verbonden Bluetooth-
apparaten onthouden.

9 Systeem 
instellingenmenu 
gebruiken

1  Druk op  voor toegang tot het 
hoofdmenu.

2  Druk op de navigatieknoppen om tussen 
de menuopties te schakelen.

3  Selecteer [Systeeminstellingen], en druk 
op [OK] om te bevestigen.

4  Herhaal stap 2 en 3 om een optie te 
selecteren.

[Equalizer]: Selecteer equalizermodus.
[Netwerk]: Hiermee kunt u een 
netwerkverbinding tot stand brengen.
[Tijd/Datum]: Stel tijd en datum in.
[Taal]: Selecteer systeemtaal.
[Fabrieksinstellingen]: Zet de radio terug in de 
standaardinstellingen.
[Software-update]: Controleer de software-
update informatie.
[Installatiewizard]: Vraagt u om de eerste 
installatie uit te voeren.
[Info]: Controleer huidige softwareversie.
[Privacybeleid]: Lees privacyverklaring.
[Achtergrondverlichting]: 
Achtergrondverlichting instellingen

Opmerking

 Als er binnen 15 seconden geen knop wordt ingedrukt, 
wordt het menu afgesloten.
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Systeemtaal instellen

1  Selecteer [Systeeminstellingen] > [Taal].
  Een taallijst wordt getoond.

2  Druk op de navigatieknoppen om tussen 
de menuopties te schakelen.

3  Druk op [SELECTEREN] om te bevestigen.

Netwerkinstellingen aanpassen

1  Selecteer [Systeem instellingen] > 
[Netwerk]. 

2  Druk op de navigatieknoppen om tussen 
de menuopties te schakelen.

3  Druk op [SELECTEREN] om te bevestigen.
[Netwerkwizard]: Helpt u een 
netwerkverbinding tot stand te brengen.
[PBC WLAN-configuratie]: Selecteer deze 
optie als uw draadloze router de WPS en PBC-
installatiemethode ondersteunt.
[Bekijk instellingen]: Bekijk de huidige 
netwerkinformatie.
[Handmatige instellingen]
[DHCP inschakelen]: IP-adres automatisch 
toewijzen.
[DHCP uitschakelen]: IP-adres handmatig 
toewijzen.
[NetRemote PIN-instellingen]: Setup net 
remote enter password.
[Netwerkprofiel]: Geef een lijst weer van de 
netwerken die door de radio worden onthouden.
[Netwerkinstellingen wissen]: Selectie van 
netwerkinstellingen wissen.
[Netwerk verbonden houden?]: Selecteer of 
het netwerk verbonden moet blijven.

Tijd/datum instellen

1  Selecteer [Systeeminstellingen] > [Tijd/
Datum]. 

2  Druk op de navigatieknoppen om tussen 
de menuopties te schakelen.

3  Druk op [SELECTEREN] om te bevestigen.

[Tijd/Datum instellen]: Stel tijd en datum in.
[Automatische update]
[Update van DAB]: Synchroniseer tijd met 
DAB-zenders.
[Update van FM]: Synchroniseer tijd met FM-
zenders.
[Update van Network]: Tijd synchroniseren met 
internetradiozenders.
[Geen update]: Tijdsynchronisatie uitschakelen.
[Formaat instellen]: 12/24 uur formaat instellen.
[Tijdzone instellen]: Tijdzone instellen.
[Zomertijd]: Zomertijd in- of uitschakelen.

Opmerking

 Als u de tijd instelt vanuit DAB of FM, heeft de 
zomertijdoptie geen e�ect.

 Stel uw tijdzone in als u de tijd instelt via het netwerk.

Alle instellingen resettten

1  Selecteer [Systeeminstellingen] > 
[Fabrieksinstellingen].

2  Druk op de navigatieknoppen om tussen 
de menuopties te schakelen.

3  Druk op [SELECTEREN] om te bevestigen.
[Ja]: Zet de radio terug in de 
standaardinstellingen.
[Nee]: Resetten naar het vorige menu.

Controleer software-
informatie en upgrade de 
firmware (indien beschikbaar)

1  Selecteer [Systeem instellingen] > 
[Software-update].

2  Druk op de navigatieknoppen om tussen 
de menuopties te schakelen.

3  Druk op [SELECTEREN] om te bevestigen.
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[Automatische controleren]: Selecteer of 
u regelmatig nieuwe softwareversies wilt 
controleren.
[Controleer nu]: Controleer nieuwe 
softwareversies.

Opmerking

 Als de radio signaleert dat er nieuwe software beschikbaar 
is, wordt er gevraagd of u door wilt gaan met een 
update. Als u akkoord gaat, wordt de nieuwe software 
gedownload en geïnstalleerd. Zorg er vóór de software-
upgrade voor dat de radio is aangesloten op een stabiele 
netaansluiting. Als u de stroom uitschakelt tijdens een 
software-update, kan het apparaat beschadigd worden.

Controleer de softwareversie

1  Selecteer [Systeeminstellingen] > [Info].

2  Druk op de navigatieknoppen om door de 
menuopties te bladeren.

3  Druk op [SELECTEREN] om te bevestigen.
  De huidige softwareversie wordt 

weergegeven.

Achtergrondverlichting 
instellingen

1  Selecteer [Systeem instellingen] > 
[Achtergrondverlichting]. 

2  Druk op de navigatieknoppen om tussen 
de menuopties te schakelen.

3  Druk op [SELECTEREN] om te bevestigen.
[Timeout]: Selecteer een time-outperiode voor 
schermverlichting.
[Niveau]: Selecteer een helderheidsniveau voor 
de achtergrondverlichting.
[Dim-niveau]: Selecteer een helderheidsniveau 
voor het scherm tussen Medium, Laag en Uit.

10 Hoofdmenu 
van systeem 
gebruiken

1  Druk op  voor toegang tot het 
hoofdmenu.

2  Druk op de navigatieknoppen om door de 
menuopties te bladeren.

3  Selecteer [Hoofdmenu].

4  Druk op [OK] om te bevestigen.

5  Herhaal stappen 2 en 3 om een optie te 
selecteren:

[Internetradio]: Selecteer internetradiomodus.
[Spotify]: Selecteer Spotify-modus.
[DAB]: Selecteer DAB-modus.
[FM]: Selecteer FM-modus.
[Bluetooth]: Selecteer Bluetooth-modus.
[Slapen]: Slaaptimer instellen.
[Alarm]: Alarmtimer instellen.
[Systeeminstellingen]: Pas de systeeminstellingen 
aan (zie het hoofdstuk "Systeeminstellingen 
menu gebruiken").

Opmerking

 Als er binnen 15 seconden geen knop wordt ingedrukt, 
wordt het menu uitgeschakeld.

 U kunt ook op de bronknop drukken om een modus te 
selecteren: Internetradio, Spotify, DAB-radio, FM-radio 
of Bluetooth.

Klok en alarm instellen
Dit apparaat kan gebruikt worden als alarmtimer.

1  Druk op de knop [MENU] om het 
hoofdmenu te openen.

2  Druk op de navigatieknoppen om tussen 
de menuopties te schakelen.

3  Selecteer [Alarmem]. 
  Als de klok niet is ingesteld, wordt u 

gevraagd de klok in te stellen.
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4  Druk op [OK] om door te gaan.
  Het dagcijfer knippert.

5  Druk op de navigatieknoppen om de dag 
in te stellen en druk vervolgens op [OK] 
doorte gaan.

  Het maandcijfer knippert.

6  Herhaal stap 5 om respectievelijk de 
maand, het jaar en de tijd in te stellen. 

  De opties [Alarm 1: uit [00:00]] en 
[Alarm 2: uit [00:00]] worden getoond.

7  Herhaal stap 5 en selecteer [Alarm 1: uit 
[00:00]] > [Inschakelen] of [Uit].

8  Herhaal stap 5 om de alarmtimer in of uit 
te schakelen:

[Uit]: Schakel de alarmtimer uit.
[Dagelijks]: Het alarm klinkt elke dag.
[Eenmaal]: Het alarm gaat maar één keer af.
[Weekends]: Het alarm gaat elke zaterdag en 
zondag af.
[Doordeweekse dagen]: Het alarm klinkt elke 
dag van maandag tot en met vrijdag.

9  Herhaal stap 5 en selecteer [Tijd], en stel 
vervolgens de alarmtijd in.

10  Herhaal stap 5 tot en selecteer [Modus], 
en stel vervolgens de alarmbron in.

[Zoemer]: Selecteer zoemer als alarmbron.
[Internetradio]: Selecteer de laatst beluisterde 
internetradiozender als alarmbron.
[DAB]: Selecteer de laatst beluisterde DAB-
radiozender als alarmbron.
[FM]: Selecteer de laatst beluisterde FM-
radiozender als alarmbron.

11  Herhaal stap 5 en selecteer [Preset], 
selecteer vervolgens het laatst beluisterde 
station of een vooraf ingesteld radiostation 
als alarmbron.

12  Herhaal stap 5 en selecteer [Volume], en 
stel vervolgens het alarmvolume in.

13  Herhaal stap 5 en selecteer [Opslaan]. 
Alarm 1 is ingesteld.

14  Herhaal stap 7 tot 13 om Alarm 2 in te 
stellen.

Opmerking

 Als het alarm is ingeschakeld, wordt een alarmpictogram 
voor Alarm 1 of Alarm 2 getoond.

 Druk op ALARM op het apparaat om het alarm te 
stoppen.

 U kunt naar [System instellingen] > [Tijd/
Datum] gaan om de tijd en datum in te stellen (zie 
"Systeeminstellingen menu gebruiken" > "Tijd/datum 
instellen").

Slaaptimer instellen

1  Druk op de knop [MENU] om het 
hoofdmenu te openen.

2  Druk op de navigatieknoppen om tussen 
de menuopties te schakelen.

3  Selecteer [Slapen].

4  Druk op de navigatieknoppen om door de 
slaaptimerperiode te bladeren (in minuten).

  Wanneer [Slaap UIT] wordt getoond, 
is de slaaptimer uitgeschakeld.

Slaap UIT 15 MIN

60 MIN

30 MIN

45 MIN
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11 Productinformatie

Opmerking

 Productinformatie kan zonder voorafgaande 
kennisgeving worden gewijzigd.

Nominaal uitgangsver-
mogen (versterker)

Totaal 10 W RMS

Akoestisch frequentie-
respons

63 Hz - 20 kHz

Luidsprekerdriver 2 x 2,75" full range, 6 Ω
Bass-verbetering 2 x baspoort
Wi-Fi protocol 802.11a/b/g/n
Wi-Fi-frequentieband 2412 - 2472 MHz
Maximaal zendvermo-
gen 

15,08 dBm

Bluetooth-versie V4.2
Door Bluetooth onder-
steunde profielen

A2DP V1.3, AVRCP V1.6

Bluetooth-frequentie-
band/Uitgangsvermo-
gen

2402 - 2480 MHz ISM Band 
/ ≤ 4 dBm (Class 1)

Frequentiebereik tuner
FM 87,5 - 108 MHz; DAB 
174,928 MHz - 239,2 MHz

Voorkeurzenders 20
AUX IN-ingangsniveau 600 mV +/- 100 mV RMS
Hoofdtelefoon 3,5 mm stekker

Voeding

Model (Philips branded 
AC power adapter)

AS190-090-AD190

Voeding 100-240 V ~, 50/60 Hz, 0,7 A.
Uitvoer DC 9,0 V, 1,9 A
Normaal stroomver-
bruik

15 W

Stroomverbruik in 
stand-by

< 1 W (klokweergave uit)

Afmetingen
400 x 206 x 100 mm  
(zonder standaard)

Gewicht 1,7 kg

12 Problemen 
oplossen

Waarschuwing

 Verwijder nooit de behuizing van het product

Het apparaat nooit zelf 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 
niet is opgelost, ga dan naar de Philips-website 
(www.philips.com/support). Zorg ervoor dat 
u 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 het apparaat 

correct is aangesloten.
 Controleer of er stroom op het stopcontact 

staat.
 Om energie te besparen, wordt het 

apparaat 15 minuten nadat het afspelen is 
afgelopen, en er geen knoppen worden 
bediend, uitgeschakeld.

Geen geluid
 Pas het volume aan.

Afstandsbediening werkt niet
 Voordat u op een functieknop drukt, 

selecteert u eerst de juiste bron met de 
afstandsbediening in plaats van op het 
hoofdtoestel.

 Verklein de afstand tussen de 
afstandsbediening en het apparaat.

 Installeer de batterijen met de juiste 
polariteit zoals aangegeven.

 Vervang de batterijen.
 Richt de afstandsbediening rechtstreeks op 

de sensor aan de voorzijde van het apparaat.

Slechte radio-ontvangst
 Vergroot de afstand tussen het apparaat 

en uw tv of ander apparaat dat straling 
produceert.
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Correcte verwijdering van oude apparaten 
en batterijen helpt negatieve gevolgen voor 
het milieu en de menselijke gezondheid te 
voorkomen.
Wegwerpbatterijen verwijderen
Zie Plaatsen van batterijen voor informatie over 
verwijdering van wegwerpbatterijen.
Informatie over het milieu
Alle overbodige verpakking is weggelaten. Wij 
hebben geprobeerd de verpakking gemakkelijk 
in drie materialen te scheiden: karton (doos), 
polystyreenschuim (bu�er) en polyethyleen 
(zakken, beschermend schuimvel). 
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.

Het Bluetooth® woordmerk en logo's zijn 
geregistreerde handelsmerken van Bluetooth 
SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merken 
door MMD Hong Kong Holding Limited 
gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken 
en handelsnamen zijn van hun respectieve 
eigenaars.
De Spotify-software is onderworpen aan 
licenties van derden: 
www.spotify.com/connect/third-party-licenses/

Het maken van ongeautoriseerde kopieën 
van materiaal dat beveiligd is, inclusief 
computerprogramma's, bestanden, uitzendingen 
en geluidsopnamen, kan een inbreuk op 
auteursrechten vormen en strafbaar zijn. Deze 
apparatuur mag niet voor dergelijke doeleinden 
worden gebruikt.
Probeer het apparaat 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 u het apparaat bij de hand houdt 
en dat het modelnummer en serienummer 
beschikbaar zijn wanneer u contact opneemt 
met Philips.
5G WIFI
Gebruik van de 5,15-5,35 GHz-band is 
beperkt tot binnenshuis. Beperkingssymbool 
(het symbool blijft behouden voor 
gebruiksbeperkingen in elk EU-land, verwijder 
het als er geen gebruiksbeperking is in EU-
landen).
Weergegeven in pakket of handleiding, 
Beperkingswaarschuwing of Uitleg bij artikel 10, 
lid 2 (in ten minste 1 land operationeel) en 10, 
lid 10, informatie over beperkingen.

Frequentiebanden en vermogen
Deze mobiele telefoon biedt alleen de volgende 
frequentiebanden in EU-gebieden en een 
maximaal radiofrequentievermogen.
Bluetooth: < 6 dbm
Wi-Fi 2,4 GHz-band <16 dbm
5 GHz band 1~3 < 19 dbm
5,8 G band < 7 dbm
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