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1 Vigtigt
Advarsel
•• Fjern aldrig kabinettet på dette produkt.
•• Forsøg aldrig at smøre nogen del på produktet.
•• Produktet bør aldrig anbringes oven på andet elektrisk
udstyr.

•• Udsæt ikke produktet for direkte sollys, åben ild eller
varmekilder.

•
•

•
•

Sørg for, at der er nok friplads rundt om
produktet til ventilation.
FORSIGTIG vedr. brug af batterier – sådan
forebygger du batterilækage, der kan
forårsage personskade, tingskade eller
produktskade:
• Isæt batterierne korrekt, og sørg for,
at + og - vender, som det er vist på
produktet.
• Bland ikke batterier (gamle og nye eller
brunstens- og alkalinebatterier osv.).
• Tag batterierne ud, hvis produktet ikke
skal bruges i længere tid.
• Batterierne må ikke udsættes for
ekstrem varme som solskin, ild eller
lignende.
Produktet må ikke udsættes for dryp eller
sprøjt.
Placer aldrig farlige genstande på produktet
(f.eks. væskefyldte genstande eller tændte
lys).

Høresikkerhed

Lyt ved moderat lydstyrke.
• Brug af hovedtelefoner ved høj lydstyrke
kan give høreskader. Dette produkt kan
frembringe lyd med så høje decibelværdier,
at det kan forårsage høreskader for en
2
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normalt hørende person, også selv om
det kun foregår i mindre end et minut.
De høje decibelværdier har til formål at
imødekomme de personer, der allerede
lider af nedsat hørelse.
• Lyd kan snyde. Efter et stykke tid vil dine
ører vænne sig til høj lyd og tilpasse sig
en mere kraftig lydstyrke. Så det, der efter
længere tids lytning forekommer normalt,
kan faktisk være meget højt og skadeligt for
hørelsen. For at sikre dig imod dette skal
du indstille lydstyrken på et sikkert niveau,
før din hørelse vænner sig til niveauet, og
undlade at skrue op.
Sådan indstilles lydstyrken til et fornuftigt
niveau:
• Indstil lydstyrken til et lavt niveau.
• Øg langsomt lydstyrken, indtil du kan
høre lyden klart og behageligt uden
forvrængning.
Undlad at lytte i for lange perioder ad gangen:
• For lang tids udsættelse for lydpåvirkning,
selv ved et fornuftigt niveau, kan også
forårsage hørenedsættelse.
• Sørg for, at du anvender apparatet med
måde, og hold passende pauser.
Overhold følgende retningslinjer, når du
anvender dine hovedtelefoner.
• Lyt ved en fornuftig lydstyrke i kortere
tidsrum.
• Vær omhyggelig med ikke at justere på
lydstyrken undervejs, efterhånden som din
hørelse tilpasser sig lydniveauet.
• Undlad at skrue så højt op for lyden, at du
ikke kan høre, hvad der foregår omkring
dig.
• Du bør være ekstra forsigtig eller slukke
midlertidigt i potentielt farlige situationer.
Brug ikke hovedtelefoner under kørsel
af et motoriseret køretøj, på cykel, på
skateboard etc. Det kan skabe en farlig
trafiksituation, og mange steder er det
ulovligt.
Bemærk
•• Identifikationspladen findes bag på produktet.

2 Din lommeradio
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 lommeradio kan du lytte til FMeller MW-radio.

Hvad er der i kassen
Kontroller og identificer indholdet af pakken.
• Hovedenhed
• Kort brugervejledning
• Sikkerheds- og bemærkningsfolder
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Oversigt over radioen
b
a

TUNING

c

FM
MW OFF

d

VOL.

e

2 x 1.5V AAA/R03/UM4

f
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a Teleskopantenne
• Gør FM-modtagelsen bedre.
b

•

Tilslut en hovedtelefon.

c TUNING
• Find FM- eller MW-radiostationerne.
d Båndvælger
• Vælg bølgebåndet: FM eller MW.
e OFF
VOL
• Tænd eller sluk for produktet.
• Juster lydstyrken.
f Batterirum
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3 Kom godt i gang
Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den
angivne rækkefølge.

Isæt batterier
1

2

Åbn batterirummet.

Indsæt 2 AAA-batterier (medfølger ikke)
med den rigtige polaritet (+/-) som angivet.

2 x 1.5V AAA

3

Luk batterirummet.
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Tænd eller sluk
Drej hjulet OFF
VOLfor at tænde eller
slukke for produktet.

4 Brug den
bærbare radio
Lyt til radio
Bemærk
•• For optimal modtagelse skal du trække antennen helt
ud eller justere placeringen af antennen eller dette
produkt.

1
2
•

Brug båndvælgeren til at vælge FM- eller
MW-radio.
Drej hjulet TUNING for at finde en
radiostation.
Du kan øge eller reducere lydstyrken ved
at dreje hjulet OFF
VOL.

Sådan lytter du gennem
hovedtelefonerne
Slut hovedtelefoner (medfølger ikke) til
-stikket på produktet.
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5 Produktinformation
Bemærk
•• Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

Specifikationer
Samlet
udgangseffekt
Indstillingsområde
Sensitivitet

Samlet harmonisk
forvrængning
Signal-/støjforhold
(FM)
Strømforsyning
Mål: Hovedenhed
(B x H x D):
Vægt –
Hovedenhed
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0,2 W RMS
FM: 87,5-108 MHz
MW: 540-1620 KHz
FM: 26 dB S/N ratio<22
dBf
MW: 26 dB S/N ratio<70
dBf
<2%
> 50 dBA
Batterier af typen AAA,
R03 eller UM4 x 2 stk.
(medfølger ikke)
57 x 133 x 20 mm
0,07 kg

6 Fejlfinding
Advarsel
•• Fjern aldrig kabinettet på dette produkt.

Prøv aldrig selv at reparere produktet, da
garantien i så fald bortfalder.
Hvis der forekommer fejl på enheden, bør du
kontrollere følgende punkter, inden du bestiller
reparation. Hvis der fortsat er problemer, skal
du gå til Philips websted på (www.philips.com/
support). Når du kontakter kundeservice,
skal du sørge for, at produktet er i nærheden,
og at modelnummeret og serienummeret er
tilgængelige.
Ingen strøm
• Batterierne er ikke isat korrekt. Isæt
batterierne korrekt som angivet på
batterirummet.
• Batterierne er brugt op. Udskift dem med
nye.
Ingen lyd
• Juster lydstyrken.
• Frakobl hovedtelefonerne fra produktet.
Dårlig radiomodtagelse
• For FM-radio skal du trække
teleskopantennen helt ud og justere dens
position for at opnå bedre modtagelse.
• For MW-radio skal der bruges en
indbygget antenne. Juster enhedens
placering, så du får bedre modtagelse.
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7 Meddelelse
Enhver ændring af dette apparat, som ikke er
godkendt af WOOX Innovations, kan annullere
brugerens ret til at betjene dette udstyr.

Dette produkt overholder EU's krav om
radiointerferens.
Bortskaffelse af udtjente produkter

Dit produkt er udviklet og fremstillet med
materialer og komponenter af høj kvalitet, som
kan genbruges.

Dette symbol på et produkt betyder, at
produktet er omfattet af EU-direktivet
2012/19/EU. Undersøg reglerne for dit lokale
indsamlingssystem for elektriske og elektroniske
produkter. Følg lokale regler, og bortskaf aldrig
produktet med almindeligt husholdningsaffald.
Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter
hjælper dig med 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.
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