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Nederlands
1 Belangrijk
Veiligheid

Belangrijke veiligheidsinstructies

a Lees deze instructies.
b Bewaar deze instructies.
c Neem alle waarschuwingen in acht.
d Volg alle instructies.
e Reinig alleen met een droge doek.
f Niet installeren in de nabijheid van warmtebronnen zoals 

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

g	 Gebruik	uitsluitend	door	de	fabrikant	gespecificeerde	
toebehoren/accessoires.

h Laat al het onderhoud verrichten door erkend 
onderhoudspersoneel. Onderhoud is vereist wanneer het 
apparaat is beschadigd.

i WAARSCHUWING met betrekking tot batterijgebruik –  
Om te voorkomen dat batterijen gaan lekken, wat kan leiden tot 
lichamelijk letsel of beschadiging van eigendommen of het apparaat: 
• Plaats alle batterijen correct met + en - zoals aangegeven op 

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

in het apparaat.



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

j Batterijen (batterijdelen of geplaatste batterijen) mogen niet 
worden blootgesteld aan hoge temperaturen (die worden 
veroorzaakt door zonlicht, vuur en dergelijke).

Kennisgeving
Gibson Innovations verklaart hierbij dat dit product voldoet aan 
de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 
2014/53/EU. U kunt de conformiteitsverklaring lezen op www.philips.
com/support.
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.

Recycling

 

Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen 
en onderdelen die gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden.
Wanneer een product is voorzien van een symbool van een 
afvalcontainer met een kruis erdoorheen, valt het product onder de 
Europese richtlijn 2012/19/EG:

 

Gooi het product nooit weg met ander huishoudelijk afval. Informeer 
u over de lokale regels inzake gescheiden afvalophaling van 
elektrische en elektronische toestellen. Een goede afvalverwerking 



van uw oude product draagt bij tot het voorkomen van mogelijke 
schade voor het milieu en de volksgezondheid.
Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese 
richtlijn 2013/56/EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen 
worden weggegooid. 

  

Informeer u over de lokale regels inzake de gescheiden ophaling 
van gebruikte batterijen. Een goede afvalverwerking van uw oude 
product draagt bij tot het voorkomen van mogelijke schade 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.

2 Uw badkamerradio
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.

Inleiding
Met dit apparaat kunt u:
• zien hoe laat het is
• naar FM/MW-radiozenders luisteren



Wat zit er in de doos?
Controleer de inhoud van het pakket:
• Apparaat
• Gebruikershandleiding

Overzicht van het apparaat 1 
a /VOL

• Hiermee schakelt u de radio in of uit.
• Hiermee past u het volume aan. 
• Hiermee worden radiozenders automatisch gezocht en 

opgeslagen. 
• Hiermee stemt u af op de vorige/volgende radiozender. 
• Hiermee selecteert u de vorige/volgende voorkeuzezender. 
• Hiermee past u de cijfers voor het uur/de minuten aan. 

b TIMER/BAND
• Hiermee stelt u de tijd in. 
• Hiermee schakelt u de timer in of uit.
• Hiermee selecteert u de FM- of MW-band. 

c TUNE/PRESET
• Hiermee stemt u af op een radiozender. 
• Hiermee programmeert u voorkeuzezenders. 

d Antenne
• Hiermee verbetert u de radio-ontvangst. 

e Weergavedisplay
• Hiermee geeft u de tijd/radio-informatie weer.

f +/-
• Hiermee selecteert u de vorige/volgende voorkeuzezender. 
• Hiermee past u de cijfers voor het uur/de minuten aan. 



3 Aan de slag
Volg altijd de instructies in dit hoofdstuk op volgorde.

Batterij plaatsen 2

Let op

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

 • Het product kan beschadigd raken! Verwijder de batterij wanneer 
het apparaat 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 3 AA-batterijen (niet meegeleverd) met de juiste 

polariteit (+/-) zoals aangegeven.
3 Sluit het klepje van het batterijcompartiment.  

Plaatsing 3
U kunt het apparaat op een vlakke ondergrond plaatsen of in uw 
badkamer ophangen aan het koord.

Tip

 • Het koord is afneembaar. 



Tijd instellen
1 Druk op  om de radio uit te schakelen. 
2 Houd TIMER/BAND ingedrukt. 

 » De uurcijfers gaan knipperen. 
3 Druk op +/- om het uur in te stellen. 
4 Druk op TIMER/BAND om te bevestigen. 

 » De minuten gaan knipperen.
5 Druk op +/- om de minuten in te stellen. 
6 Druk op TIMER/BAND om te bevestigen. 

Inschakelen
1 Druk op  om de radio in te schakelen.

4 Radio luisteren

De FM/MW-band selecteren
1 Druk op  om de radio in te schakelen.
2 Houd TIMER/BAND ingedrukt om te wisselen tussen FM/MW-

band. 

Afstemmen op een radiozender
1 Druk op  om de radio in te schakelen.
2 Druk op TUNE/PRESET om het afstemmen te starten. 

 » [FM] of [MW] begint te knipperen.
3 Draai  naar links of naar rechts om op een radiozender af te 

stemmen.



4 Druk nogmaals op TUNE/PRESET om te bevestigen. 

Radiozenders automatisch programmeren

Opmerking

 • U kunt maximaal 20 FM-voorkeuzezenders en 20 MW-
voorkeuzezenders programmeren.

1 Druk op  om de radio in te schakelen. 
2 Houd  2 seconden ingedrukt.

 » Alle beschikbare zenders worden geprogrammeerd op 
volgorde van de signaalsterkte van de band.

 » De eerste geprogrammeerde radiozender wordt automatisch 
weergegeven.

Radiozenders handmatig programmeren

Opmerking

 • U kunt maximaal 20 FM-voorkeuzezenders en 20 MW-radiozenders 
programmeren.

1 Druk op  om de radio in te schakelen.
2 Hiermee stemt u af op een radiozender. 
3 Houd TUNE/PRESET ingedrukt. 

 » Het nummer gaat knipperen.
4 Draai  naar links of naar rechts om een voorkeuzenummer te 

selecteren. 
5 Druk op TUNE/PRESET om te bevestigen. 



6 Herhaal stap 2 t/m 5 om meer zenders te programmeren.

Tip

 • U kunt een geprogrammeerde zender overschrijven door een andere 
zender onder het nummer op te slaan.

Een voorkeuzezender selecteren
1 Druk op  om de radio in te schakelen.
2 Druk op +/- om een voorkeuzezender te selecteren.

De sleeptimer instellen
U kunt de klokradio instellen om automatisch uit te schakelen na een 
bepaalde tijdsperiode.
1 Druk herhaaldelijk op TIMER/BAND om de tijd (in minuten)  

te selecteren.
 » Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld wanneer de 

ingestelde tijdsduur is verstreken.
Als u de sleeptimer wilt uitschakelen:
1 Druk herhaaldelijk op TIMER/BAND totdat [OFF] (uit)wordt 

weergegeven of druk op .
 »  wordt weergegeven als de sleeptimer is ingeschakeld en 

verdwijnt als de sleeptimer is uitgeschakeld.



5 Productinformatie
Opmerking

 • Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden 
gewijzigd.

TUNER

Frequentiebereik FM: 87,5 - 108 MHz
MW 531 - 1602 kHz

Frequentierooster 50 kHz (FM); 9 kHz (MW)

Aantal voorkeuzezenders FM: 20 
MW: 20

Algemeen

Voeding 3 AA-batterijen

Maximaal uitgangsvermogen 300 mW

Stroomverbruik in werking 100 mW

Afmetingen
 - Apparaat (h x b x d)

 
155 x 89 x 62 mm

Gewicht
 - Inclusief verpakking
 - Apparaat

 
0,41 kg
0,25 kg



6 Problemen oplossen
Waarschuwing

 • Verwijder de behuizing van dit apparaat 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
 • Zorg ervoor dat de batterij op de juiste wijze wordt geplaatst.
 • Vervang de lege batterij. 

De timer werkt niet
 • Stel de juiste kloktijd in.
 • Schakel de timer in.

Geen geluid
 • Pas het volume aan.

De ingestelde tijd op de klok/timer is verdwenen
 • Vervang de lege batterij. 
 • Stel de klok/timer opnieuw in.

Het apparaat reageert niet
 • Verwijder de batterijen en schakel het apparaat opnieuw in. 
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