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1 Vigtigt
Sikkerhed
a Læs disse instruktioner.
b Opbevar disse instruktioner.
c Respekter alle advarsler.
d Følg alle instruktioner.
e Benyt ikke dette apparat i nærheden af vand.
f Rengør kun enheden med en tør klud.
g Ventilationsåbninger må ikke blokeres. Installer apparatet i 

overensstemmelse med producentens instruktioner.
h Installer ikke apparatet i nærheden af varmekilder som 

f.eks. radiatorer, varmeapparater, ovne eller andre 
apparater (inkl. forstærkere), der producerer varme. 

i Sørg for, at netledningen ikke trædes på, navnlig ved 
stikkene og stikforbindelserne samt det sted, hvor 
ledningen føres ud af apparatet.

j Brug kun tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt af 
producenten.

k Tag stikket ud af stikkontakten under tordenvejr, eller hvis 
apparatet ikke skal bruges gennem længere tid.

l	 Al	servicering	skal	udføres	af	kvalificeret	personale.	
Apparatet skal serviceres, hvis det er blevet beskadiget, 
f.eks. hvis netledningen beskadiges, der er blevet spildt 
væske på apparatet, der er kommet fremmedlegemer ind 
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i apparatet, apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, 
eller hvis apparatet ikke fungerer normalt eller er blevet 
tabt.

m Apparatet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt. 
n Placer aldrig farlige genstande på apparatet (f.eks. 

væskefyldte genstande eller tændte lys). 
o Hvis netstikket eller et apparatstik bruges til at afbryde 

enheden, skal disse kunne betjenes.

Advarsel

 • Kabinettet bør aldrig tages af apparatet. 
 • Forsøg aldrig at smøre nogen del på apparatet.
 • Placer aldrig dette apparat på andet elektrisk udstyr.
 • Udsæt ikke apparatet for direkte sollys, åben ild eller varmekilder. 
 • Se aldrig på laserstrålen inde i dette apparat.
 • Sørg for, at du altid kan komme til ledningen, stikkontakten eller 

adapteren, så du kan afbryde strømmen til apparatet.

Meddelelse 
Dette produkt overholder EU’s krav om 
radiointerferens.
Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt 
af WOOX Innovations, kan annullere brugerens ret til at betjene 
dette udstyr.

Genanvendelse 
Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og 
komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.
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Når et produkt bærer et affaldsspandssymbol med et kryds 
på, betyder det, at produktet er underlagt det europæiske 
direktiv 2002/96/EC:  
Bortskaf aldrig produktet sammen med andet 
husholdningsaffald. Sørg for at kende de lokale regler om separat 
indsamling af elektriske og elektroniske produkter. Korrekt 
bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ 
påvirkning af miljøet og menneskers helbred.

Miljøoplysninger
Al unødvendig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og 
består af tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og 
polyethylen (poser, beskyttende skumfolie). 
Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles 
af	et	specialfirma.	Overhold	de	lokale	regler	angående	udsmidning	
af emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.

2 Din clockradio
Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have 
fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere 
dit produkt på www.philips.com/welcome.

Indledning
Med denne clockradio kan du:
•	 nyde FM-radio
•	 holde styr på tiden
•	 vågne til en brummelyd eller din foretrukne radiostation
•	 indstille to alarmer til at ringe på forskellige tidspunkter. 
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Hvad er der i kassen
Kontroller	og	identificer	indholdet	af	pakken:
•	 Hovedenhed (med tilsluttet strømadapter)
•	 Brugervejledning
•	 Lynvejledning
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Oversigt over hovedenheden 

a

f

c

d

e

b

g

i

j

d

k

e

h

100

l



7DA

a TUNING
•	 Find en radiostation.

b REPEAT ALARM/SLEEP OFF
•	 Gentag alarmen.
•	 Deaktiver sleep-timeren.

c SLEEP
•	 Indstil sleep-timeren.

d +/-
•	 Juster tider for uret, alarmen og sleep-timeren.

e AL1, AL2
•	 RADIO: Indstil den aktuelle radiostation som alarmtone.
•	 BUZ: Indstil brummelyd som alarmtone.
•	 OFF: Sluk for alarm-timeren.

f VOL
•	 Juster lydstyrken for radioen.

g Display 
h AL RESET

•	 Stop alarmen.

i RADIO ON/OFF
•	 Tænd/sluk for radioen.

j BRIGHTNESS CONTROL
•	 Juster lysstyrken på displayet.

k Urknap
•	 SET TIME: Aktiver indstilling af klokkeslæt.
•	 SET AL1/AL2  : Aktiver indstilling af alarmtidspunkt; vis 

det indstillede alarmtidspunkt.
•	 CLOCK: Vis klokkeslættet.
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l FM ANT
•	 Tilsluttet FM-radioantenne. 

3 Kom godt i gang
Advarsel

 • Benyttes betjening og indstillinger på anden måde end anvist i denne 
brugsvejledning, er der risiko for, at du udsætter dig for farlig bestråling 
og andre risici.

Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den angivne rækkefølge.
Hvis du kontakter Philips, vil du blive bedt om apparatets 
modelnummer og serienummer. Modelnummeret og 
serienummeret står på undersiden af apparatet. Skriv numrene 
her: 
Modelnr. __________________________
Serienr. ___________________________

Tilslutning af strømmen
Advarsel

 • Risiko for produktskade! Kontroller, at forsyningsspændingen 
svarer til den spænding, der er trykt bag på eller på undersiden af 
produktet.

 • Risiko for elektrisk stød! Tag altid stikket ud af kontakten, når 
netledningen skal frakobles. Hiv aldrig i ledningen.

 • Før du tilslutter netledningen, skal du sørge for at have udført alle 
andre tilslutninger.
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1 Slut strømadapteren til stikkontakten.

Indstil klokkeslæt
1 Skift urknappen til SET TIME .
2 Tryk på +/- for at indstille klokkeslæt (24-timers tilstand).
3 Skift urknappen til CLOCK.

Tip

 • Hold + nede for hurtigt at ændre cifrene.
 • Tryk på - for at ændre cifrene enkeltvis.

4 Lyt til radio
Find en radiostation.
1 Tryk på RADIO ON/OFF for at tænde for radioen.
2 Juster TUNING	langsomt	for	at	finde	en	radiostation.

•	 Tryk på RADIO ON/OFF igen for at slukke radioen.

Lydstyrkeregulering
1 Drej VOL med eller mod uret.
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5 Indstil alarm-timeren
Indstil alarmtidspunktet
Du kan indstille to forskellige alarmer. Du kan vælge en brummelyd 
eller FM-radio som alarmtone.

Bemærk

 • Sørg for, at tiden er indstillet korrekt, før du starter.

1 Skift urknappen til AL1 eller AL2 (på SET AL1/AL2).
2 Tryk på +/- for at indstille alarmtidspunktet.
3 Skift urknappen til CLOCK. 

Tænd for alarm-timeren

Bemærk

 • Sørg for, at alarmtidspunktet er indstillet korrekt.

1 Skift AL1/AL2 til BUZ eller RADIO.
 » /  vises.
 » Brummelyden eller FM-radio er indstillet som 

alarmtone.
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Få vist alarmtidspunktet
1 Skift urknappen til AL1 eller AL2 (på SET AL1/AL2).

 »  eller  vises.
 » Det forudindstillede alarmtidspunkt vises.

Gentag alarm
1 Tryk på REPEAT ALARM/SLEEP OFF, når alarmen går i gang.

 » Alarmen gentages 7 minutter senere.

Stop alarmens ringen
1 Tryk på AL RESET, når alarmen går i gang.

 » Alarmen stopper, men alarmindstillingerne gælder 
stadig.

Sluk for alarm-timeren
1 Skift AL1/AL2 til OFF.

 » /  vises.

6 Andre funktioner
Indstil sleep-timeren
Du kan indstille clockradioen til at slukke automatisk efter et 
bestemt stykke tid (0 til 59 minutter).
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Bemærk

 • Sørg for, at urknappen står på CLOCK, og at radioen er slukket, før du 
begynder indstillingen.

1 trykke på SLEEP og holde den nede.
 » Cifrene tæller ned fra 0:59 til 0:00.
 » Radioen tænder.

2 Tryk på +/- gentagne gange for at indstille klokkeslættet.
3 Slip SLEEP, når det ønskede ciffer vises.

Sådan slukkes sleep-timeren:
1 Tryk på REPEAT ALARM/SLEEP OFF.

Juster lysstyrken for displayet
1 Skift BRIGHTNESS CONTROL til HI eller LO.

•	 HI: For højere lysstyrke
•	 LO: For lavere lysstyrke

7 Produktinformation
Bemærk

 • Produktoplysninger kan ændres uden varsel.
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Specifikationer

Tuner (FM)
Indstillingsområde 87,5-108 MHz

Sensitivitet
 - Mono, 26 dB S/N ratio < 22 dBf

Samlet harmonisk forvrængning < 3 %

Signal-/støjforhold > 50 dB

Generelle oplysninger
Vekselstrøm Input:  100-240V~ 50/60Hz 

150mA
Output: 5VDC, 500mA

Strømforbrug ved drift 3 W

Mål
 - Hovedenhed (B x H x D)

 
185 x 85 x 52 mm

Vægt
 - Hovedenhed

 
0,37 kg
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8 Fejlfinding
Advarsel

 • Kabinettet bør aldrig tages af apparatet.

Prøv aldrig selv at reparere systemet, da garantien i så fald 
bortfalder. 
Hvis der opstår fejl på apparatet, bør du kontrollere følgende 
punkter, inden du bestiller reparation. Hvis der fortsat er 
problemer, skal du gå til websted (www.philips.com/support). Hav 
dit apparat, modelnummer og serienummer i nærheden, når du 
kontakter Philips.

Ingen strøm
•	 Kontroller, at netledningen er tilsluttet korrekt.
•	 Kontroller, at der er strøm i stikkontakten.

Ingen lyd
 • Juster lydstyrken.

Ingen reaktion fra enheden
 • Fjern strømkablet, tilslut det igen, og tænd derefter for 

enheden igen.

Dårlig radiomodtagelse
 • Øg afstanden mellem dit apparat og dit TV eller din VCR.
 • Træk antennen helt ud.
 • Tilslut en udendørs antenne i stedet for.



15DA

Timeren fungerer ikke
 • Indstil uret korrekt.
 • Aktiver timeren.

Ur-/timerindstillingen er blevet slettet
 • Strømmen er blevet afbrudt, eller strømkablet er blevet 

frakoblet. 
 • Nulstil uret/timeren.

Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning når sikkerhedsafbrydere 
er ude af funktion. Undgå utsættelse for stråling. 
Bemærk: Netafbryderen er sekundært indkoblet og ofbryder 
ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor 
tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.
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