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Svenska
1 Viktigt!

Säkerhet

Viktiga säkerhetsinstruktioner

a Läs de här instruktionerna.
b Behåll de här instruktionerna.
c Läs och ta till dig varningstexten.
d Följ samtliga instruktioner.
e Rengör endast med torr trasa.
f Installera den inte i närheten av någon värmekälla, som 

element, varmluftsintag, spis eller annan utrustning som avger 
värme (inklusive förstärkare). 

g Använd endast kringutrustning och tillbehör som är godkända 
av leverantören.

h	 Överlåt	allt	underhåll	till	kvalificerad	servicepersonal.	Service	
är nödvändig när apparaten har skadats på något sätt.

i VARNING! Batterianvändning – Undvik batteriläckage, som 
kan ge upphov till personskada, skada på egendom eller skada 
på apparaten: 
• Installera alla batterier på rätt sätt och placera + och - enligt 

markeringarna i apparaten. 
• Blanda inte batterier (t.ex. gamla och nya eller kol- och 

alkalibatterier).



• Ta ur batterierna när apparaten inte ska användas på länge.
j Utsätt inte batterierna (batteripaket eller installerade 

batterier) för stark hetta som solsken, eld eller liknande.

Obs!  
Gibson Innovations deklarerar härmed att produkterna uppfyller 
alla viktiga krav och andra relevanta villkor i direktivet 2014/53/EU. 
Du hittar deklarationen om överensstämmelse på www.philips.com/
support.
Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen 
har godkänts av Gibson Innovations kan frånta användaren rätten att 
använda utrustningen.

Återvinning

 

Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och 
komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.
Symbolen med en överkryssad soptunna som finns på produkten 
innebär att produkten följer EU-direktivet 2012/19/EC:

 

Kassera aldrig produkten med annat hushållsavfall. Ta reda på de 
lokala reglerna om separat insamling av elektriska och elektroniska 
produkter. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan 
du bidra till att minska möjliga negativa effekter på miljö och hälsa.
Produkten innehåller batterier som följer EU-direktivet 2013/56/EC 
och den kan inte kasseras med normalt hushållsavfall. 



  

Ta reda på de lokala reglerna om separat insamling av batterier. 
Genom att kassera dina batterier på rätt sätt kan du bidra till att 
minska möjliga negativa effekter på miljö och hälsa.
Miljöinformation
Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra 
paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), 
polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumskiva). 
Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas 
om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala 
föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, använda 
batterier och gammal utrustning.

2 Din badrumsradio
Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att 
registrera din produkt på www.philips.com/support kan du dra nytta av 
Philips support.

Inledning
Med den här enheten kan du:
• se klockslaget
• lyssna på FM/MW-radiokanaler

Förpackningens innehåll
Kontrollera och identifiera innehållet i förpackningen:
• Huvudenhet
• Användarhandbok



Översikt över huvudenheten 1 

a /VOL
• Slå på/av radion.
• Justera volymen. 
• Sök efter och lagra radiokanaler automatiskt. 
• Ställ in föregående/nästa radiokanal. 
• Välj föregående/nästa snabbvalskanal. 
• Justera siffrorna för timmar/minuter. 

b TIMER/BAND
• Ange tid. 
• Aktivera eller avaktivera larmet.
• Välja FM- eller MW-band. 

c TUNE/PRESET
• Ställ in en radiokanal. 
• Programmera snabbvalskanaler. 

d Antenn
• Förbättra radiomottagning. 

e Bildskärm
• Visa tid/radioinformation.

f +/-
• Välj föregående/nästa snabbvalskanal. 
• Justera siffrorna för timmar/minuter. 

3 Komma igång
Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt följd.



Sätta i batteriet 2

Var försiktig

 • Risk för explosion! Håll batterierna borta från värme, solljus och eld. 
Lägg aldrig batterierna i eld.

 • Risk för produktskada! När apparaten inte ska användas en längre tid 
tar du ut batteriet.

 • Batterier innehåller kemiska substanser och bör därför kasseras på 
rätt sätt. 

1 Öppna batterifacket.
2 Sätt i 3 AA-batterier (medföljer inte) med polerna (+/-) åt rätt 

håll enligt markeringen.
3 Stäng batterifacket.  

Placering 3
Du kan placera enheten på en plan yta eller hänga den i badrummet 
med hjälp av remmen.

Tips

 • Remmen är löstagbar. 

Ange tid
1 Tryck på  igen om du vill stänga av enheten. 
2 Håll ned TIMER/BAND. 

 » Timsiffrorna börjar blinka. 



3 Tryck på +/- för att ställa in timmarna. 
4 Bekräfta genom att trycka på TIMER/BAND. 

 » Minutsiffrorna börjar blinka.
5 Tryck på +/- för att ställa in minuterna. 
6 Bekräfta genom att trycka på TIMER/BAND. 

Slå på
1 Tryck på  igen om du vill slå på enheten.

4 Lyssna på radio

Välj FM-/MW-band
1 Tryck på  igen om du vill slå på enheten.
2 Växla mellan FM-/MW-band genom att trycka in och hålla ned 

TIMER/BAND. 

Ställ in en radiokanal.
1 Tryck på  igen om du vill slå på enheten.
2 Tryck på TUNE/PRESET när du vill börja ställa in. 

 » [FM] eller [MW] börjar blinka.
3 Rotera  medurs eller moturs för att ställa in en radiokanal.
4 Bekräfta genom att trycka på TUNE/PRESET igen. 



Programmera radiokanaler automatiskt

Kommentar

 • Du kan programmera högst 20 förinställda FM-radiokanaler och 20 
förinställda MW-radiokanaler.

1 Tryck på  igen om du vill slå på enheten. 
2 Håll  intryckt i två sekunder.

 » Alla tillgängliga kanaler programmeras efter signalstyrka.
 » Den först programmerade radiokanalen sänds automatiskt.

Programmera radiokanaler manuellt

Kommentar

 • Du kan programmera högst 20 förinställda FM-radiokanaler och 20 
MW-radiokanaler.

1 Tryck på  igen om du vill slå på enheten.
2 Ställ in en radiokanal. 
3 Håll ned TUNE/PRESET. 

 » Numret börjar blinka.
4 Rotera  medurs eller moturs för att välja numret på den 

förinställda kanalen. 
5 Bekräfta genom att trycka på TUNE/PRESET. 
6 Upprepa steg 2-5 om du vill programmera fler radiokanaler.



Tips

 • Om du vill skriver över en programmerad kanal programmerar du en 
annan kanal på dess ställe.

Välj en förinställd radiokanal.
1 Tryck på  igen om du vill slå på enheten.
2 Tryck på +/- för att välja en förinställd radiokanal.

Ställa in insomningstimern
Du kan ställa in klockradion på att stängas av automatiskt efter en tid.
1 Tryck flera gånger på TIMER/BAND och välj tid (i minuter).

 » Apparaten stängs av automatiskt efter angiven tidsperiod.
Så här stänger du av insomningstimern:
1 Tryck på TIMER/BAND flera gånger tills [OFF] (av)visas, eller 

tryck på .
 »  visas när insomningstimern är på och försvinner när den 

är avstängd.

5 Produktinformation
Kommentar

 • Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående 
meddelande.



Radioläge

Mottagningsområde FM: 87,5 – 108 MHz
MW: 531 – 1 602 KHz

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

Antal förinställda kanaler FM: 20 
MW: 20

Allmänt

Strömtillförsel 3 AA-batterier

Max. uteffekt 300 mW

Effektförbrukning vid användning 100 mW

Storlek
 - Huvudenhet (H x B x D)

 
155 x 89 x 62 mm

Vikt
 - Med förpackning
 - Huvudenhet

 
0,41 kg
0,25 kg

6 Felsökning
Varning

 • Ta aldrig bort höljet från apparaten. 

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du gör det gäller inte garantin. 
Om det uppstår problem vid användningen av apparaten bör du 
kontrollera nedanstående punkter innan du begär service. Om problemet 
kvarstår går du till Philips webbplats (www.philips.com/support). Se till att 



du har produkten, modellnumret och serienumret nära till hands vid 
kontakt med kundtjänst.
Ingen ström
 • Kontrollera att batteriet är rätt isatt.
 • Byt ut batteriet om det är urladdat. 

Timern fungerar inte
 • Ställ in klockan rätt.
 • Slå på timern.

Inget ljud.
 • Justera volymen.

Klock-/timerinställningen har raderats
 • Byt ut batteriet om det är urladdat. 
 • Återställ klockan/timern.

Inget svar från enheten
 • Ta ut batterierna och slå på enheten igen. 
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