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Belangrijk

Veiligheid
Waarschuwing
Verwijder de behuizing van dit apparaat
nooit.
Smeer nooit enig onderdeel van dit product.
Plaats deze radio nooit op andere
elektrische apparatuur.
Houd de radio uit de buurt van direct
zonlicht, open vuur of hitte.
Zorg ervoor dat u altijd gemakkelijk toegang
hebt tot het netsnoer, de stekker of de
adapter om de radio los te koppelen van de
stroom.

Lees en volg deze instructies.
Zorg voor voldoende vrije ruimte rondom
het apparaat om goede ventilatie te
verzekeren.
Laat onderhoud over aan gekwalificeerde
technici. Onderhoud is vereist wanneer
de radio op enigerlei wijze is beschadigd,
bv. als het netsnoer of de stekker defect
is, als vloeistof in het apparaat is gemorst,
voorwerpen in de radio zijn gevallen, de
radio is blootgesteld aan regen of vocht,
niet normaal functioneert, of is gevallen.
Gebruik alleen hulpstukken/accessoires
gespecificeerd door de fabrikant.
Gebruik alleen voeding die in de
gebruikershandleiding worden vermeld.
Koppel het apparaat los van het
stopcontact bij onweer of wanneer het
apparaat lange tijd niet wordt gebruikt.
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Het product mag niet worden
blootgesteld aan vocht of water.
Plaats geen voorwerpen op het apparaat
(bijv. met vloeistof gevulde vazen,
brandende kaarsen).
Wanneer de stekker van de Direct
Plug-in Adapter wordt gebruikt als
ontkoppelapparaat, moet het
ontkoppelapparaat gemakkelijk
bedienbaar blijven.
Gebruik dit apparaat niet in de buurt van
water.
Installeer het apparaat volgens de
instructies van de fabrikant.
Niet installeren in de buurt van
warmtebronnen zoals radiatoren,
warmteroosters, kachels of andere
apparaten (inclusief versterkers) die
warmte produceren.
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Uw FM/DAB-radio

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.

Inleiding
Met deze radio kunt u:
luisterren naar FM- en Digital Audio
Broadcasting (DAB)-radio;
de tijd aflezen
twee alarmen instellen

Verpakkingsinhoud
Controleer en identificeer de inhoud van de
verpakking:
FM/DAB-radio
Oplader
Snelstartgids
Veiligheids- en garantieblad
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Overzicht van de wekkerradio

Alarm

SCAN/SELECT

Stel alarm in.

Indrukken om een keuze te

Alarmtimer inschakelen of uitschakelen

bevestigen.

SOURCE
Een bron selecteren: DAB- of FM-radio.

Houd ingedrukt om automatisch
alle zenders in de FM-tunermodus
te scannen.

SLUIMEREN
Radio inschakelen.
Stand-bymodus inschakelen.

TUNING+/Afstemmen op een FM-zender.
Navigeren door een DAB-zenderlijst.
Navigeren door een FM/DAB-menu.

Voorkeurzenders (1, 2, 3, 4)
Preset 1, 2, 3 of 4 opslaan/inschakelen.

VOLUME +/Drukken om het volume aan te passen.

PRESET
Radiozenders opslaan
Voorkeurzenders tonen en selecteren.

Alarm in sluimerstand zetten

SLAPEN
Wekker instellen

INFO/MENU
Houd ingedrukt voor informatie in
de FM/DAB-modus.
Houd ingedrukt om het
hoofdmenu te openen.

DISPLAYSCHERM
Toon huidige status.

radioantenne
Radio-ontvangst verbeteren.

DC IN
Aansluiting voor meegeleverde
netadapter.
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Aan de slag

De aanwijzingen in dit hoofdstuk in de
beschreven volgorde uitvoeren.

Radioantenne instellen
De antenne volledig uittrekken en instellen
voor optimaal ontvangst.

Opmerking
Plaats de antenne zo ver mogelijk uit de buurt van andere
stralingsbronnen om interferentie te voorkomen.

Inschakelen
Druk op
De radio schakelt naar de laatst
geselecteerde bron.

Pas het volume aan
Druk op VOLUME +/- om het volume
aan te passen.

Schakel over naar
stand-bymodus
Druk opnieuw op

.

Het display wordt gedimd.

Sluit de stroom aan
Opgelet
Risico op beschadiging van het apparaat! Controleer
of de netspanning overeenkomt met de spanning die
op de achterkant of onderkant van het apparaat is
aangegeven.

De tijd en datum (indien ingesteld)
worden weergegeven.

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

Gevaar voor elektrische schok! Hanteer altijd de
stekker wanneer u de stekker uit het stopcontact haalt.

Sluit de stroomadapter aan op:
de DC IN aan de achterkant van
de radio, en op een stopcontact.
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Luisteren naar
DAB-radio

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.
Druk op SOURCE om [DAB] te selecteren:
[Scanning] 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, vindt de
zenderscan niet plaats.
Afstemmen op een zender uit de lijst met
beschikbare zenders:
in de DAB-modus op TUNING+/drukken om door de beschikbare
DAB-zenders te navigeren.

DAB-radiozenders opslaan
Opmerking
U kunt maximaal 20 DAB-radiozenders opslaan.

Stem in de DAB-modus af op een
DAB-radiozender.
De knop PRESET 2 seconden ingedrukt
houden.
De Preset store wordt getoond.
Druk op TUNING+/- om een
presetnummer te selecteren.
Druk op

om te bevestigen.

[Preset stored] wordt getoond.
De zender wordt opgeslagen in de
geselecteerde positie.

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

Bij stap 2 kunt u ook de presetknop 1, 2, 3 of 4
ingedrukt houden om de huidige zender op te slaan
in de overeenkomstige positie.
Om een preset DAB-radiozender te verwijderen, slaat
u een andere zender op.

NL

Selecteer een preset
DAB-radiozender.
In de DAB-modus hebt u twee manieren om
een radiozender preset te selecteren.
Optie A:
Druk op PRESET.
De Preset Recall wordt getoond.
Druk op TUNING+/- om een
voorkeurnummer te selecteren.
Druk op

om te bevestigen.

Optie B:
Druk op de gewenste numerieke toets
1-4.

Toon DAB-informatie
Druk tijdens het luisteren naar DAB-radio herhaaldelijk op
om door de
volgende informatie te bladeren (indien
beschikbaar):
Radiomodus
Slaaptimer
Dynamic Label Segment (DLS)
Signaalsterkte
Programmatype (PTY)
Naam van ensemble
Frequentie
Signaalfoutpercentage
Bitsnelheid en audiostatus
Tijd
Datum

Menu in DAB-modus gebruiken
In de DAB-modus de knop
ingedrukt
houden om het DAB-menu te openen.
Druk op TUNING+/- om door de menu-opties te bladeren:
[Full scan]: scan en sla alle beschikbare
DAB-radiozenders op.
[Manual tuning]: stem handmatig af op
een specifieke zender/frequentie en
voeg deze toe aan de zenderlijst.
[DRC]: comprimeer het dynamische
bereik van een radiosignaal, zodat het
volume van stille geluiden wordt
verhoogd en het volume van harde
geluiden wordt verminderd.
[Prune]: verwijder alle ongeldige
stations uit de zenderlijst.
[Clock]: tijd/datum instellen, 12/24 uur
selecteren en tijdsynchronisatie instellen.
[Backlight]: achtergrondverlichting
instellen (3 opties: Timeout/Aan-niveau/
Gedimd)
[System]: pas systeeminstellingen aan.
[Language]: systeemtaal instellen
(Engels/Duits/Italiaans/Frans/Nederlands/Noors)
[Factory Reset]: de klok opnieuw
instellen.
[SW version]: controleer huidige
softwareversie.
Druk op de
selecteren

knop om een optie te

Herhaal stap 2 tot en met 3 als er een
suboptie onder een optie beschikbaar is.
om terug te keren naar het vorige
menu, drukt u op

Opmerking
Als binnen 15 seconden geen knop wordt ingedrukt,
wordt het menu afgesloten.
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Luisteren naar
FM-radio

Afstemmen op FM-radiozenders

Opmerking
Bij stap 2 kunt u ook de presetknop 1, 2, 3 of 4

Druk op SOURCE om [FM] te selecteren:

ingedrukt houden om de huidige zender op te slaan

De knop TUNING+/- 2 seconden
ingedrukt houden.

in de overeenkomstige positie.

De radio stemt automatisch af op een
FM-radiozender met goed ontvangst.
Herhaal stap 2 om af te stemmen op meer
radiozenders.
Handmatig afstemmen op een station:
Druk in de FM-tunermodus herhaaldelijk op
TUNING+/- om een frequentie te selecteren.

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

Selecteren van preset
FM-radiozender
In de FM-modus hebt u twee manieren om
een radiozender preset te selecteren.
Optie A:

FM-radiozenders opslaan

Druk op PRESET.
De Preset Recall wordt getoond.

Opmerking
U kunt maximaal 20 FM-zender opslaan.

Stem in de FM-modus af op een FM-radiozender.

Druk op TUNING+/- om een
voorkeurnummer te selecteren.
Druk op

om te bevestigen.

De knop PRESET 2 seconden ingedrukt houden.
De Preset store wordt getoond.
Druk op TUNING+/- om een
voorkeurnummer te selecteren.
Druk op

om te bevestigen.

[Preset stored] wordt getoond.
De zender wordt opgeslagen in de
geselecteerde positie.
FM-radiozenders automatisch opslaan
In plaats van handmatig stations op te slaan,
kunt u het apparaat ook automatisch
gevonden stations laten opslaan:
Houd de
knop ingedrukt om
automatisch te scannen voor de radiozenders;
nogmaals indrukken om het automatisch
scannen te stoppen.
NL

Optie B:
Druk op de gewenste numerieke toets 1-4.

Menu in FM-modus gebruiken
In de FM-modus de knop
ingedrukt
houden om het FM-menu te openen.
Druk op TUNING+/- om door de
menu-opties te bladeren:
[Scan setting]: selecteer de
scangevoeligheid (alleen sterke stations
of alle stations)

Toon FM-informatie
Druk tijdens het luisteren naar FM-radio
herhaaldelijk op
om door de
volgende informatie te bladeren (indien
beschikbaar):
Radiomodus
Slaaptimer
Radiotekstberichten

[Clock]: tijd/datum instellen, 12/24 uur
selecteren en tijdsynchronisatie instellen.

Programmatype

[Backlight]: achtergrondverlichting
instellen (3 opties:
Timeout/Aan-niveau/Gedimd)

Tijd

Naam
Datum

[System]: pas systeeminstellingen aan.
[Language]: systeemtaal instellen
(Engels/Duits/Italiaans/Frans/Nederlands/Noors)
[Factory Reset]: de klok opnieuw
instellen.
[SW version]: controleer huidige
softwareversie.
Druk op de
knop om een optie te
selecteren
Herhaal stap 2 tot en met 3 als er een
suboptie onder een optie beschikbaar is.
Om terug te keren naar het vorige
menu, drukt u op .

Opmerking
Als binnen 15 seconden geen knop wordt ingedrukt,
wordt het menu afgesloten.
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Andere functies

Alarmtimer instellen

Slaaptimer instellen

Stel alarm in
U kunt twee alarmen op verschillende
tijdstippen instellen.

Sleep OFF

Opmerking

15MINS

30MINS

60MINS

45MINS

Zorg ervoor dat de klok correct is ingesteld om het
alarm normaal te laten werken.

In Stand-by modus
ingedrukt houden.

Selecteer het [Sleep] menu
Druk op TUNING+/- om de slaaptijd te
selecteren (in minuten).

twee seconden

Wanneer [Sleep OFF] wordt
weergegeven, is de slaaptimer
gedeactiveerd.

Druk op TUNING+/- om Alarm 1 of Alarm
2 te selecteren.
Druk op

om te bevestigen.

Herhaal stap 2 tot 3 als er een suboptie
beschikbaar is (alarmtijd, duur, bron,
dagen, volume, aan/uit)
Alarmtimer inschakelen/uitschakelen
Druk herhaaldelijk op
on de alarmtimer
te activeren of te deactiveren.
Als de alarmtimer is geactiveerd, wordt
[AL1] of [AL2] wordt getoond.
Om het alarm te stoppen, drukt u op
Het alarm wordt de volgende dag
herhaald.
Zet alarm in sluimerstand
Druk op

als het alarm afgaat.

Het alarm sluimert en wordt negen
minuten later herhaald.

NL
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Productinformatie

Specificaties
Versterker
Nominaal
uitgangsvermogen

1W RMS

Frequentierespons

95-20000 Hz, ± 3 dB

Signaal-/
ruisverhouding

> 65 dBA

Tuner
Afstembereik (FM)

87,5-108 MHz

Afstembereik (DAB)

174.928-239.2MHz
(Band III)

Luidspreker
Luidsprekerimpedantie

4 ohm

Gevoeligheid

86 ± 3dB/m/W

Algemene informatie
Voedingsadapter

Merknaam: PHILIPS
Voeding:
Output:

Normaal
stroomverbruik
Stroomverbruik in
stand-by

Afmetingen
Hoofdtoestel (B x H x L)

95 x 154,5 x 109,5mm

Gewicht
Hoofdtoetsel

0,52 kg
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Problemen oplossen
Waarschuwing
Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.

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.
Geen voeding
Controleer of de stekker van het apparaat
correct is aangesloten.
Controleer of er stroom op het stopcontact
staat.
Geen geluid of slecht geluid
Pas het volume aan.
Controleer of de radio is gedempt of de
radiozender nog buffert.
De radioantenne volledig uittrekken en
verstellen.
Houd de radio uit de buurt van andere
elektronische apparaten om radiostoring te
voorkomen.
Geen reactie van het apparaat
Trek de stekker uit het stopcontact en zet de
radio weer aan.
Controleer of de radio in de stand-bymodus
staat. Zo ja, zet de radio aan.
Slecht radio-ontvangst
Houd de radio uit de buurt van andere
elektronische apparaten om radiostoring te
voorkomen.
De radioantenne volledig uittrekken en
verstellen.
Alarm werkt niet
Stel de klok/alarm correct in.
NL
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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 doen vervallen.

Naleving

Hierbij verklaart TP Vision Europe B.V. 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

Houd u aan de plaatselijke regels voor
gescheiden inzameling van elektrische en
elektronische producten en batterijen. Volg
de plaatselijke regels en geef het apparaat en
de batterijen niet mee met het normale
huisvuil. Correcte verwijdering van oude
producten en batterijen helpt negatieve
gevolgen voor het milieu en de menselijke
gezondheid te voorkomen.
Verwijdering van de wegwerpbatterijen
Lees het gedeelte over de plaatsing van de
batterij voor informatie over het verwijderen
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 (buffer) 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.

Handelsmerken
Dit 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 de Europese Richtlijn
2012/19/EU.

Het Bluetooth®-woordmerk en de logo's zijn
geregistreerde handelsmerken van Bluetooth
SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merken
door MMD Hong Kong Holding Limited is
onder licentie. Andere handelsmerken en
handelsnamen zijn van hun respectieve
eigenaars.

Dit symbool betekent dat het product
batterijen bevat die onder de Europese
Richtlijn 2013/56/EU vallen en niet bij het
normale huishoudelijke afval mogen worden
weggegooid.
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Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.
Philips en het Philips-schildembleem 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 zijn dochterondernemingen en MMD Hong Kong Holding Limited is de
garantiegever met betrekking tot dit product.
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