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1 Belangrijk
• Zorg ervoor dat het apparaat niet nat 

wordt.
• Plaats niets op het apparaat dat gevaar 

kan opleveren, zoals een glas water of 
een brandende kaars. 

• Steek geen voorwerpen in de 
ventilatiesleuven of andere openingen 
van het apparaat.

• Plaats het netsnoer zodanig dat 
niemand erop trapt en het niet wordt 
afgeklemd, in het bijzonder bij stekkers, 
stopcontacten en het punt waar het 
netsnoer uit het apparaat komt.

• Haal bij onweer de stekker van dit 
apparaat uit het stopcontact. Doe dit 
ook wanneer het apparaat gedurende 
langere tijd niet wordt gebruikt.

• Laat al het onderhoud verrichten 
door erkend onderhoudspersoneel. 
Onderhoud is vereist wanneer het 
apparaat, het netsnoer of de stekker 
is beschadigd, wanneer er 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.

• Wanneer de stekker van de Direct 
plug-in-adapter wordt gebruikt om 
het apparaat los te koppelen, moet u 
ervoor zorgen dat u altijd goed bij de 
stekker kunt.

2 Uw DAB+-
klokradio

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom 
bij Philips! Als u volledig wilt profiteren van 
de ondersteuning die Philips biedt, kunt u 
uw product registreren op www.philips.com/
welcome.

Introductie
Met dit apparaat kunt u:
• naar FM- of DAB+-radio (Digital Audio 

Broadcasting) luisteren
• zien hoe laat het is
• gewekt worden door de DAB+- of FM-

radio of de zoemer. 
Het apparaat beschikt over Dynamic Bass Boost 
(DBB) voor een rijker geluid. 

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



3NL

Overzicht van het apparaat
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a BACK
• Terug naar het vorige menu. 
• Hiermee annuleert u een keuze. 

b INFO/MENU
• Hiermee opent u het DAB+-/FM-

menu.
• Hiermee geeft u DAB+-/RDS-

informatie weer. 

c DBB
• Dynamische basversterking in- of 

uitschakelen.

d SLEEP
• Hiermee stelt u de sleeptimer in.

e  / 
• Hiermee navigeert u door het DAB+-/

FM-menu.
• Hiermee selecteert u een 

voorkeuzezender.
• Hiermee zoekt u naar de vorige/

volgende radiozender. 

f Display
• Hiermee wordt de status weergegeven.

g Lichtsensor
• Zorgt voor de juiste helderheid van de 

achtergrondverlichting.

h MINUTE/VOLUME
• Hiermee stelt u de minuten in.
• Pas het volume aan.

i HOUR/TUNING +/-
• Hiermee stelt u het uur in.
• Hiermee stemt u af op een 

radiozender.

j SET ALARM/CLOCK/SET TIME
• Hiermee stelt u het alarm of de tijd in.
• Hiermee schakelt u naar het 

klokscherm. 

k REPEAT ALARM •SELECT
• Hiermee zorgt u ervoor dat het alarm 

wordt herhaald.
• Selectie bevestigen.

l ALARM ON/OFF
• Hiermee schakelt u de alarmtimer in 

of uit.

m RADIO ON/OFF
• Hiermee schakelt u de radio in of uit.

n SOURCE
• HIermee selecteert u DAB+ of FM als 

bron. 

o AUTOSCAN
• Hiermee zoekt u naar radiozenders.
• Hiermee slaat u favoriete radiozenders 

op in het geheugen.

p DC IN
• Sluit de netspanning aan.

q FOR SOFTWARE UPDATE ONLY
• Werkt software bij via USB-aansluiting 

(indien beschikbaar).
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3 Aan de slag
Als u contact opneemt met Philips, wordt u 
gevraagd om het model- en serienummer 
van dit apparaat. Het model- en serienummer 
bevinden zich aan de onderkant van het 
apparaat. Noteer de nummers hier : 
Modelnummer 
__________________________
Serienummer 
___________________________

FM/DAB+-antenne 
voorbereiden
Trek voor een betere ontvangst de FM/DAB+-
antenne volledig uit en pas de positie aan tot u 
het sterkste signaal hebt gevonden.

Opmerking

 • Plaats de antenne zo ver mogelijk uit de buurt van 
de TV, videorecorder en andere stralingsbronnen om 
storing te voorkomen.

Op netspanning aansluiten
Let op

 • Risico op beschadiging! Controleer of het 
netspanningsvoltage overeenkomt met het voltage 
dat staat vermeld op de achter- of onderzijde van het 
apparaat.

 • Risico op elektrische schok! Wanneer u de 
netspanningsadapter loskoppelt, moet u altijd de stekker 
uit het stopcontact halen. Trek nooit aan het snoer.

 • Zorg ervoor dat u alle andere aansluitingen hebt 
gemaakt voordat u de netspanningsadapter op het 
stopcontact aansluit.

Opmerking

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

 
De klok instellen

1 Draai SET ALARM/CLOCK/SET TIME 
in de stand-bymodus naar de stand SET 
TIME.
 » Het uur en de minuten beginnen te 

knipperen.

2 Draai HOUR om het uur in te stellen.
3 Draai MINUTE om de minuten in te 

stellen. 
4 Draai SET ALARM/CLOCK/SET TIME 

naar de stand CLOCK om te bevestigen.

De radio in- of uitschakelen
Druk in de stand-bymodus op RADIO ON/
OFF om de radio in te schakelen.

 » De laatst beluisterde DAB+- of FM-
zender wordt automatisch uitgezonden.
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Tip

 • U kunt de radio ook inschakelen door herhaaldelijk op 
SOURCE te drukken.

 • Druk nogmaals op RADIO ON/OFF om de radio uit 
te schakelen.

4 Naar digitale 
audio-
uitzendingen 
(DAB+) 
luisteren

Digital Audio Broadcasting (DAB+) is het 
uitzenden van digitale radio via een netwerk van 
zenders. U kunt meer radiozenders kiezen, de 
kwaliteit is beter en u krijgt meer informatie. 

Afstemmen op DAB+-
radiozenders

Opmerking

 • Controleer of de antenne helemaal is uitgetrokken.

1 Druk herhaaldelijk op SOURCE om de 
DAB-modus te kiezen.
 » [FULL SCAN]  (Volledige scan) wordt 

weergegeven.

2 Druk op SELECT om een volledige scan 
te starten.    
 » Het apparaat slaat alle beschikbare 

DAB+-radiozenders op en zendt dan 
de eerst beschikbare zender uit.

 » De zenderlijst wordt opgeslagen op 
het apparaat. Wanneer u het apparaat 
de volgende keer inschakelt, wordt de 
zenderscan niet uitgevoerd.

 » Als er geen DAB+-zender beschikbaar 
is, wordt [No DAB Station] 
(Geen DAB-zender) weergegeven 
en vervolgens wordt [FULL 
SCAN] (Volledig scannen) opnieuw 
weergegeven.
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Op een beschikbare zender afstemmen vanuit 
de zenderlijst:
1 Draai in de DAB+-modus aan TUNING 

+/- om door de beschikbare DAB+-
zenders te navigeren.

2 Druk ter bevestiging op SELECT. 

DAB+-radiozenders 
automatisch opslaan

Tip

 • Aan de DAB+-uitzendingen worden geregeld nieuwe 
radiozenders en services toegevoegd. Voer de scan 
regelmatig uit om nieuwe DAB+-zenders en -services 
te krijgen.

Houd in de DAB+-modus AUTO SCAN 3 
seconden ingedrukt.

 » Het apparaat zoekt naar alle 
beschikbare DAB+-radiozenders en 
zendt dan de eerst beschikbare zender 
uit. 

DAB+-radiozenders 
handmatig opslaan
U kunt maximaal 20 DAB+-radiozenders 
opslaan onder een voorkeuzenummer.
1 Stem af op een DAB+-radiozender.
2 Druk op AUTO SCAN.

 » Het voorkeurzendernummer wordt 
weergegeven.

3 Druk herhaaldelijk op  /  om een 
nummer te selecteren (1 tot 20).

4 Druk ter bevestiging op SELECT.
5 Herhaal de stappen 1 t/m 4 om andere 

zenders op te slaan.

Opmerking

 • Om een opgeslagen DAB+-zender te verwijderen, slaat 
u op de desbetreffende locatie een andere zender op.

Handmatig naar een DAB+-
radiozender zoeken

1 Houd in de DAB+-modus MENU 3 
seconden ingedrukt. 

2 Druk op  /  om [Manual tune] te 
selecteren en druk vervolgens op SELECT.

3 Draai aan TUNING +/- om de DAB+-
radiofrequentie te wijzigen. 

4 Druk ter bevestiging op SELECT. 
 » Het apparaat begint met zoeken.

5 Wacht tot het zoeken is voltooid en druk 
dan weer op SELECT om het afspelen te 
starten.

Naar een vooraf ingestelde 
DAB+-zender luisteren

1 Druk op  /  om een DAB+-
voorkeuzezender te selecteren.

2 Druk ter bevestiging op SELECT. 

DAB+-informatie tonen
Druk tijdens het beluisteren van DAB+-radio 
herhaaldelijk op INFO om tussen de volgende 
typen informatie (indien beschikbaar) te 
schakelen:

 » Dynamic Label Segment (DLS)
 » Signaalsterkte
 » Soort programma (PTY)
 » Ensemble-naam
 » Kanaal en frequentie
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 » Signaalfout
 » Bitsnelheid en audiostatus
 » Datum

Ongeldige DAB+-zenders 
verwijderen
U kunt alle ongeldige zenders verwijderen uit 
de lijst met beschikbare DAB+-zenders. 
1 Houd in de DAB+-modus MENU 3 

seconden ingedrukt.
2 Druk herhaaldelijk op  /  tot [Prune] 

wordt weergegeven.
3 Druk ter bevestiging op SELECT.

 » [No][Yes] wordt weergegeven. 

4 Druk op  /  om [Yes] te selecteren.
5 Druk op SELECT.

 » Alle ongeldige zenders worden 
verwijderd.

DRC-instellingen 
configureren
Tijdens het beluisteren van DAB+-radio 
kunt u de DRC-instellingen (Dynamic Range 
Control) wijzigen om de compensatie voor de 
audioprestaties te verhogen/verlagen.
1 Houd in de DAB+-modus MENU meer 

dan 3 seconden ingedrukt.
2 Druk op  /  tot [DRC] wordt 

weergegeven.
3 Druk ter bevestiging op SELECT.
4 Druk herhaaldelijk op  /  om een optie 

te selecteren:
• [DRC off]: DRC wordt uitgeschakeld.
• [DRC high]: DRC wordt ingeschakeld. 

Deze instelling wordt aangeraden voor 
luidruchtige omgevingen.

• [DRC low]: DRC wordt ingesteld op 
de helft van het normale niveau.

5 Druk op SELECT om uw keuze te 
bevestigen.
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5 Naar FM-radio 
luisteren

Op FM-radiozenders 
afstemmen

Tip

 • Plaats de antenne zo ver mogelijk uit de buurt van de 
TV, videorecorder en andere stralingsbronnen.

 • Trek voor een optimale ontvangst de antenne volledig 
uit en pas de positie van de antenne aan tot u het 
sterkste signaal hebt gevonden.

1 Druk herhaaldelijk op SOURCE  om FM-
tuner te selecteren.

2 Houd  of  ingedrukt.
 » De radio wordt automatisch afgestemd 

op een zender met een sterk 
ontvangstsignaal.

• Als u op een zwakke zender wilt 
afstemmen, draait u aan TUNING +/- 
tot u de optimale ontvangst hebt.

FM-radiozenders automatisch 
opslaan

1 Houd in de FM-radiomodus AUTO SCAN 
3 seconden ingedrukt.
 » Er worden maximaal 20 FM-zenders 

met een sterk signaal opgeslagen 
onder de nummers 1 t/m 20.

 » De zender onder nummer 1 wordt 
uitgezonden.

FM-radiozenders handmatig 
opslaan

1 Stem af op een FM-radiozender.
2 Druk op AUTO SCAN.

 » Het voorkeurzendernummer wordt 
weergegeven.

3 Druk op  /  om een zender te 
selecteren (1 t/m 20).

4 Druk op SELECT.
 » De geselecteerde FM-radiozender 

wordt automatisch opgeslagen onder 
het geselecteerde nummer.

5 Herhaal de stappen 1 t/m 4 om andere 
zenders op te slaan.

Opmerking

 • Om een opgeslagen FM-zender te verwijderen, slaat u 
op de desbetreffende locatie een andere zender op.

Naar een vooraf ingestelde 
FM-zender luisteren
Druk op  /  om een voorkeuzenummer te 
selecteren.

 » Het afspelen begint na enkele 
seconden.

RDS-informatie weergeven
Radio Data System (RDS) is een service die 
extra uitzendinformatie meestuurt met FM-
zenders. Als u naar een FM-zender met RDS-
signaal luistert, wordt "RDS" weergegeven.
Druk op INFO/MENU om RDS-informatie 
zoals PTY (soort programma) en de 
zendernaam weer te geven.
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Zoekbereik voor FM-
radiozenders selecteren
U kunt het zoekbereik selecteren voordat u 
gaat zoeken naar FM-radiozenders.
1 Houd INFO/MENU meer dan 3 seconden 

ingedrukt.
2 Druk op  /  tot [Scan setting] wordt 

weergegeven en druk dan op SELECT.
3 Druk op  of  om een optie te 

selecteren:
• [Strong stations only]: er wordt alleen 

gezocht naar zenders met een sterk 
signaal.

• [All stations]: er wordt gezocht naar 
zenders met een sterk en zwak signaal.

4 Druk ter bevestiging op SELECT.

6 Andere functies

Systeeminstellingen aanpassen

1 Houd in de DAB+- of FM-modus 
INFO/MENU 3 seconden ingedrukt om 
het systeemmenu te openen.

2 Druk herhaaldelijk op  /  tot [System] 
wordt weergegeven. 

3 Druk ter bevestiging op SELECT. 
4 Herhaal stap 2 en 3 om een optie te 

selecteren. 
5 Druk op BACK om af te sluiten. 

[Time] [Set 
12/24 
hour]

Selecteer de 12-uurs- 
of 24-uurs modus.

[Set date] De datum instellen.
[Auto 
update]

Hiermee selecteert 
u hoe de tijd moet 
worden bijgewerkt.

[Set date 
format]

Hiermee selecteert 
u de indeling van de 
datum.

[Backlight] [Time out] Hiermee selecteert 
u wanneer de 
achtergrondverlichting 
moet worden 
uitgeschakeld.

[On level] Hiermee selecteert 
u het niveau van de 
achtergrondverlichting.

[Factory 
Reset]

[Yes] Hiermee herstelt u alle 
fabrieksinstellingen.

[No] Annuleren.
[SW 
version]

Hiermee geeft u de 
softwareversie weer.

[Software 
Upgrade]

[Yes] Selecteer deze optie 
als u de software wilt 
bijwerken.

[No] Annuleren.
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De indeling van datum en tijd 
instellen

1 Open het menu met systeeminstellingen. 
2 Druk herhaaldelijk op  /  tot [Time] 

wordt weergegeven en druk vervolgens op 
SELECT.

3 Druk op  /  om een optie te 
selecteren en druk vervolgens ter 
bevestiging op SELECT.

Opties Submenu Beschrijving
[Set 12/24 
hour]

[Set 12 
hour]

De tijd wordt 
weergegeven in de 12-
uurs indeling.

[Set 24 
hour]

De tijd wordt 
weergegeven in de 24-
uurs indeling.

[Set date] De datum instellen.
[Auto 
update]

[Update 
from DAB]

 De tijd van DAB+-
zenders wordt 
gesynchroniseerd.

[No 
update]

 De tijd wordt niet 
gesynchroniseerd.

[Set date 
format]

[DD-MM-
YYYY]

De datum wordt 
weergegeven in de 
volgorde dag, maand, 
jaar.

[MM-DD-
YYYY]

De datum wordt 
weergegeven in de 
volgorde maand, dag, 
jaar.

4 Druk op BACK als u het menu wilt afsluiten.

Instellingen voor 
achtergrondverlichting 
selecteren

1 Open het menu met systeeminstellingen. 

2 Druk herhaaldelijk op  /  tot 
[Backlight] wordt weergegeven en druk 
vervolgens op SELECT.

3 Druk op  /  om een optie te 
selecteren en druk vervolgens ter 
bevestiging op SELECT.

Opties Submenu Beschrijving
[Time 
out]

[OFF] De 
achtergrondverlichting is 
altijd ingeschakeld.

[10 sec] De 
achtergrondverlichting 
wordt 10 seconden 
na de bewerking 
uitgeschakeld.

[30 sec] De 
achtergrondverlichting 
wordt 30 seconden 
na de bewerking 
uitgeschakeld.

[60 sec] De 
achtergrondverlichting 
wordt 60 seconden 
na de bewerking 
uitgeschakeld.

[120 sec] De 
achtergrondverlichting 
wordt 120 seconden 
na de bewerking 
uitgeschakeld.

[On 
level]

[Auto] De 
achtergrondverlichting 
wordt automatisch 
aangepast.

[High] De 
achtergrondverlichting 
is fel.

[Medium] De 
achtergrondverlichting is 
normaal.

[Low] De 
achtergrondverlichting is 
gedimd.



12 NL

4 Druk op BACK als u het menu wilt 
afsluiten.

Software bijwerken (indien 
beschikbaar)
In de toekomst kunnen er software-upgrades 
voor uw radio zijn. Registreer dit product met 
een geldig e-mailadres op de Philips-website 
(www.philips.com/welcome) en u ontvangt, 
indien beschikbaar, berichten over software-
updates. U kunt ook regelmatig de Philips-
website bezoeken om te controleren of er 
update-informatie is.
Volg deze stappen precies op om de software 
van uw radio bij te werken:
1 Lees de instructies voor de software-

update op de Philips-website grondig door.
2 Download de nieuwste software naar uw 

PC en sluit de radio vervolgens aan op de 
USB-poort van uw PC.

3 Open in de FM-/DAB+-modus het menu 
met systeeminstellingen.

4 Druk herhaaldelijk op  /  tot [Software 
Upgrade] (Software-upgrade) wordt 
weergegeven.

5 Druk ter bevestiging op SELECT. 
6 Volg de instructies op het scherm om de 

upgrade te voltooien.

Opmerking

 • Als u [Software upgrade] selecteert zonder dat u de 
nieuwste software hebt gedownload of zonder dat u 
de radio hebt aangesloten op de USB-poort van de PC, 
moet u de radio uitschakelen en opnieuw opstarten.

 • Als de upgrade per ongeluk wordt onderbroken, 
moet u de radio uitschakelen en de software opnieuw 
installeren, anders werkt de radio niet goed.

De alarmtimer instellen

1 Controleer of u de klok correct hebt 
ingesteld.

2 Draai SET ALARM/CLOCK/SET TIME 
in de stand-bymodus naar de stand SET 
ALARM.
 » Het alarmpictogram knippert.

3 Draai HOUR om het uur in te stellen.
4 Draai MINUTE om de minuten in te 

stellen.
5 Draai SET ALARM/CLOCK/SET TIME 

naar de stand CLOCK om te bevestigen.

De alarminstellingen aanpassen

Opmerking

 • U moet de datum instellen voordat u een alarmmodus 
selecteert.

1 Druk zo nodig op RADIO ON/OFF om 
over te schakelen op de stand-bymodus.

2 Houd INFO/MENU meer dan 3 seconden 
ingedrukt.
 » [Alarm Wizard] wordt weergegeven.

3 Druk herhaaldelijk op  /  om een van 
de volgende opties te selecteren:
• [Source Buzzer]: hiermee selecteert u 

de zoemer als alarmgeluid.
• [Source DAB]: hiermee selecteert 

u de laatst beluisterde DAB+-
radiozender als alarmgeluid.

• [Source FM]: hiermee selecteert u de 
laatst beluisterde FM-radiozender als 
alarmgeluid.

4 Druk ter bevestiging op SELECT. 
 » Het submenu wordt geopend. 

[Daily]  Het alarm gaat 
dagelijks af.

[Weekends]  Het alarm gaat af op 
zaterdag en zondag.



13NL

[Weekdays]   Het alarm gaat af 
op maandag t/m 
vrijdag.  

[Once]   [xx-xx-
xxxx]
(datum 
instellen)   

Het alarm gaat 
eenmalig af. U moet 
de datum instellen. 

• Als u [Source DAB] of [Source 
FM] selecteert, wordt [last listened] 
weergegeven. Druk ter bevestiging op 
SELECT.

5 Druk op  /  om een optie te 
selecteren en druk vervolgens op SELECT.
 » Er wordt een volumebalk 

weergegeven. 

6 Druk op  /  om het volume van het 
alarm te selecteren en druk vervolgens ter 
bevestiging op SELECT.

7 Druk op  /  om de duur te selecteren 
en druk vervolgens ter bevestiging op 
SELECT.
• [15 minutes]: het alarm gaat 15 

minuten af.
• [30 minutes]: het alarm gaat 30 

minuten af. 
• [45 minutes]: het alarm gaat 45 

minuten af.
• [60 minutes]: het alarm gaat 60 

minuten af.
 » Het apparaat slaat de alarminstellingen 

op; dit kan enkele minuten duren. 
Wacht tot de instellingen zijn 
opgeslagen. 

De alarmtimer activeren en 
deactiveren

1 Druk herhaaldelijk op ALARM ON/
OFF om de alarmtimer te activeren of te 
deactiveren.
 » [Alarm On] of [Alarm Off] wordt 

weergegeven.

Alarm herhalen
Wanneer het alarm afgaat, drukt u herhaaldelijk 
op REPEAT ALARM•SELECT om het 
sluimerinterval te selecteren:

• [Snooze 5 minutes]: het alarm gaat 5 
minuten later opnieuw af.

• [Snooze 10 minutes]: het alarm gaat 
10 minuten later opnieuw af.

• [Snooze 15 minutes]: het alarm gaat 
15 minuten later opnieuw af.

• [Snooze 20 minutes]: het alarm gaat 
20 minuten later opnieuw af.

• [Snooze 25 minutes]: het alarm gaat 
25 minuten later opnieuw af.

• [Snooze 30 minutes]: het alarm gaat 
30 minuten later opnieuw af. 

Opmerking

 • De optie [Snooze 30 minutes] is alleen beschikbaar 
wanneer de alarmduur is ingesteld op 45 of 60 minuten.

 • Wanneer u de tijd hebt geselecteerd, wordt een teller 
voor het sluimeren weergegeven.

Het alarm stoppen
Druk als het alarm afgaat op ALARM ON/OFF. 

 » Het alarm stopt, maar de 
alarminstellingen blijven behouden.

De sleeptimer instellen
Dit apparaat kan automatisch overschakelen 
naar stand-by na een ingestelde periode.
1 Druk herhaaldelijk op SLEEP om de 

periode in te stellen:
• [15 minutes]
• [30 minutes]
• [45 minutes]
• [60 minutes]
• [90 minutes]
 » Als de sleeptimer is geactiveerd, wordt 

 weergegeven.
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Tip

 • Om de sleeptimer te deactiveren, drukt u herhaaldelijk 
op SLEEP tot [Sleep off] (Sleeptimer uit) wordt 
weergegeven.

Basversterking inschakelen
Druk herhaaldelijk op DBB om dynamische 
basversterking aan of uit te zetten. 

7 Productinforma-
tie

Opmerking

 • Productinformatie kan zonder voorafgaande 
kennisgeving worden gewijzigd.

Specificaties

Versterker
Nominaal uitgangsvermogen 1,5 W RMS

Tuner
Frequentiebereik FM: 87,5 - 108 MHz

DAB+: 174,92 - 
239,20 MHz

Frequentierooster (FM) 50 kHz
Gevoeligheid
 – mono, signaal-
ruisverhouding 26 dB

< 22 dBf

Zoekgevoeligheid < 28 dBf
Harmonische 
vervorming

< 2%

Signaal-ruisverhouding > 55 dB
Aantal 
voorkeuzezenders

20 (FM)
20 (DAB+)

Algemene informatie
AC/DC
-adapter

(Ingang) 100 - 240 V, 
50/60 Hz, 
0,5 A

(Uitgang) 5 V  1,0 A
(Merknaam) Philips
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(Modelnummer) AS100-050-
AE100

Stroomverbruik 
in werking

2 W

Stroomverbruik 
in stand-by

< 1 W

Afmetingen 172 x 92 x 
72 mm

Gewicht 0,5 kg

8 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 product, 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). Als u 
contact opneemt met Philips, zorg er dan voor 
dat u het product, het modelnummer en het 
serienummer bij de hand hebt.

Geen stroom
 • Controleer of de stekker van het apparaat 

goed in het stopcontact zit.
 • Zorg ervoor dat er stroom op het 

stopcontact staat.

Geen geluid
 • Pas het volume aan.

Het apparaat reageert niet
 • Haal de stekker uit het stopcontact en 

steek deze er vervolgens weer in. Schakel 
het apparaat opnieuw in.

Slechte radio-ontvangst
 • Vergroot de afstand tussen het apparaat en 

uw TV of videorecorder.
 • Trek de FM-antenne volledig uit.

De timer werkt niet
 • Stel de juiste kloktijd in.
 • Schakel de timer in.
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De ingestelde tijd op de klok/timer is 
verdwenen
 • Er is een stroomstoring geweest of het 

netsnoer is eruit geweest. 
 • Stel de klok/timer opnieuw in.

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

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

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 2002/96/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.
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). 
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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.
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