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Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw 
product op www.philips.com/support om optimaal gebruik te kunnen 
maken van de door Philips geboden ondersteuning.

1 Veiligheid
Belangrijke veiligheidsinstructies
a Lees deze instructies.
b Bewaar deze instructies.
c Let op waarschuwingen.
d Volg alle instructies.
e Plaats dit apparaat niet nabij water.
f Reinig alleen met een droge doek.
g Niet installeren in de nabijheid van warmtebronnen zoals 

radiatoren, warmeluchtroosters, kachels of andere apparaten 
(zoals versterkers) die warmte produceren. 

h Gebruik uitsluitend door de fabrikant gespecificeerde 
toebehoren/accessoires.

i Laat al het onderhoud verrichten door erkend 
onderhoudspersoneel. Onderhoud is vereist wanneer het 
apparaat is beschadigd doordat er bijvoorbeeld vloeistof in 
het apparaat is gekomen of er een voorwerp op het apparaat 
is gevallen, wanneer het apparaat is blootgesteld aan regen 
of vocht, wanneer het apparaat niet goed functioneert of 
wanneer het is gevallen.
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j WAARSCHUWING batterijgebruik – Om te voorkomen dat 
batterijen gaan lekken, wat kan leiden tot lichamelijk letsel of 
beschadiging van eigendommen of het apparaat: 
• Plaats alle batterijen met + en - zoals staat aangegeven op 

het apparaat. 
• Plaats geen oude en nieuwe of verschillende typen 

batterijen in het apparaat.
• Verwijder de batterijen wanneer u het apparaat langere 

tijd niet gebruikt.

k Stel het apparaat niet bloot aan vocht. 
l Plaats niets op het apparaat dat gevaar kan opleveren, zoals 

een glas water of een brandende kaars.

Gehoorbescherming 
Zet het volume niet te hard.
• Als u het volume van uw hoofdtelefoon te hard 

zet, kan dit uw gehoor beschadigen. Dit product kan geluiden 
produceren met een decibelbereik dat het gehoor kan 
beschadigen, zelfs als u minder dan een minuut aan het geluid 
wordt blootgesteld. Het hogere decibelbereik is bedoeld voor 
mensen die al slechter horen.

• Geluid kan misleidend zijn. Na verloop van tijd raken uw oren 
gewend aan hogere volumes. Als u dus gedurende langere tijd 
luistert, kan geluid dat u normaal in de oren klinkt, eigenlijk 
te luid en schadelijk voor uw gehoor zijn. Om u hiertegen 
te beschermen, dient u het volume op een veilig niveau te 
zetten voordat uw oren aan het geluid gewend raken en het 
vervolgens niet hoger te zetten.
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Een veilig geluidsniveau instellen:
• Zet de volumeregeling op een lage stand. 
• Verhoog langzaam het volume totdat het aangenaam en 

duidelijk klinkt, zonder storingen.

Gedurende langere tijd luisteren:
• Langdurige blootstelling aan geluid, zelfs op normale, ‘veilige’ 

niveaus, kan gehoorbeschadiging veroorzaken.
• Gebruik uw apparatuur met zorg en neem een pauze op zijn 

tijd.

Volg de volgende richtlijnen bij het gebruik van uw hoofdtelefoon.
• Luister op redelijke volumes gedurende redelijke perioden.
• Let erop dat u niet het volume aanpast wanneer uw oren aan 

het geluid gewend raken.
• Zet het volume niet zo hoog dat u uw omgeving niet meer 

hoort.
• Wees voorzichtig en gebruik de hoofdtelefoon niet in mogelijk 

gevaarlijke situaties. Gebruik geen hoofdtelefoon tijdens het 
besturen van een motorvoertuig, fiets, skateboard enz. Dit 
levert mogelijk gevaren op in het verkeer en is in veel gebieden 
niet toegestaan.

Opmerking

 • Het typeplaatje bevindt zich aan de achterkant van het apparaat.

2 Aan de slag
Volg altijd de instructies in dit hoofdstuk op volgorde.
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Batterijen plaatsen

Let op

 • Ontploffingsgevaar! Houd batterijen uit de buurt van hitte, zonlicht of 
vuur. Werp batterijen nooit in het vuur.

 • Risico op beschadiging! Verwijder de batterijen wanneer de 
afstandsbediening gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.

 • Batterijen bevatten chemische stoffen en mogen niet met het 
gewone huisvuil worden weggegooid.

1 Open het klepje van het batterijvak.
2 Plaats 2 alkalinebatterijen (niet meegeleverd), type AA, R06 of 

UM3, met juiste polariteit (+/-) zoals aangegeven.
3 Sluit het klepje van het batterijcompartiment.

Ingeschakeld
Druk opnieuw op 
• Druk opnieuw op  als u het product in de stand-bymodus 

wilt zetten.

De klok instellen
1 Houd in de stand-bymodus SET TIME ingedrukt.

• Houd de knop ingedrukt tot de klok is ingesteld.
2 Druk herhaaldelijk op HOUR of houd deze knop ingedrukt om 

het uur in te stellen.
3 Druk herhaaldelijk op MIN of houd deze knop ingedrukt om de 

minuten in te stellen.
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4 Laat SET TIME los.
 » De ingestelde klok wordt weergegeven.

3 Luisteren via de hoofdtelefoon
Steek een hoofdtelefoon in de  -aansluiting van het apparaat.

4 Radio luisteren
Opmerking

 • Voor optimale ontvangst kunt u het beste de antenne volledig 
uittrekken en de positie ervan aanpassen.

1 Druk op FM of MW om een band te kiezen.
2 Draai aan de draaiknop TUNING om op de gewenste 

radiozender af te stemmen.
• Draai aan de draaiknop  om het volume te 

verhogen of te verlagen.

5 De timer gebruiken
U kunt een tijd instellen waarop het product automatisch wordt 
ingeschakeld.
1 Houd in de stand-bymodus SET TIMER ingedrukt.

• Houd de knop ingedrukt tot de timer is ingesteld.
2 Druk herhaaldelijk op HOUR of houd deze knop ingedrukt om 

het uur in te stellen.
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3 Druk herhaaldelijk op MIN of houd deze knop ingedrukt om de 
minuten in te stellen.

4 Laat SET TIMER los.
• Druk op SET TIMER als u de timer wilt deactiveren.
• Druk opnieuw op SET TIMER als u de timer wilt activeren.

6 De helderheid van het display 
aanpassen

Druk opnieuw op LIGHT

7 Problemen oplossen
Waarschuwing

 • Verwijder de behuizing van dit product nooit.

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Hierdoor wordt de 
garantie ongeldig. 
Als er zich problemen voordoen bij het gebruik van dit apparaat, 
controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als 
het probleem onopgelost blijft, gaat u naar de website van Philips 
(www.philips.com/support). Houd het product en het model- en 
serienummer bij de hand wanneer u contact opneemt met Consumer 
Care.

Geen stroom
• De batterijen zijn niet goed geplaatst. Plaats de batterijen zoals 

aangegeven op het batterijvak.
• De batterijen zijn leeg. Vervang de batterijen.
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Geen geluid
• Pas het volume aan.
• Koppel de hoofdtelefoon los van het apparaat.

Slechte radio-ontvangst
• Voor FM: schuif de telescopische antenne helemaal uit en wijzig 

de stand voor een betere ontvangst.
• Voor MW: het apparaat heeft een ingebouwde antenne. Wijzig 

de stand van het apparaat voor een betere ontvangst.

8 Kennisgeving
Eventuele wijzigingen of modificaties aan het apparaat die niet 
uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Gibson Innovations kunnen tot 
gevolg hebben dat gebruikers het recht verliezen het apparaat te 
gebruiken.

Compliance 
Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot 
radiostoring van de Europese Unie.

De zorg voor het milieu 
Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige 
materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycleerd 
en herbruikt. 
 

Als u op uw product een symbool met een doorgekruiste 
afvalcontainer ziet, betekent dit dat het product valt onder de 
EU-richtlijn 2002/96/EG.
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Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en 
elektronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld.
Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving 
in acht en doe deze producten niet bij het gewone huishoudelijke 
afval. Als u oude producten correct verwijdert, voorkomt u negatieve 
gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.
  

Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese 
richtlijn 2006/66/EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval 
mogen worden weggegooid.Win informatie in over de lokale 
wetgeving omtrent de gescheiden inzameling van batterijen. Door u 
op de juiste wijze van de batterijen te ontdoen, voorkomt u negatieve 
gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Milieu-informatie
Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben 
ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden 
in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en 
polyethyleen (zakken en afdekking). 
Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en 
opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd 
door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke 
regelgeving inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege 
batterijen en oude apparatuur.

Copyright
2015 © Gibson Innovations Limited. Alle rechten voorbehouden.
Philips en het Philips-schildembleem zijn geregistreerde 
handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. en worden gebruikt door 
Gibson Innovations Limited onder licentie van Koninklijke Philips N.V.”
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Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden 
gewijzigd. Gibson behoudt zich het recht voor om op elk gewenst 
moment producten te wijzigen en is hierbij niet verplicht eerdere 
leveringen aan te passen.





2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.
This product has been manufactured by, and is sold 
under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and 
Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to 
this product.
Philips and the Philips Shield Emblem are registered 
trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under 
license from Koninklijke Philips N.V.
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