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Vigtigt

Sikkerhed
Vigtige sikkerhedsinstruktioner
a Læs disse instruktioner.
b Opbevar disse instruktioner.
c Respekter alle advarsler.
d Følg alle instruktioner.
e Rengør kun produktet med en tør klud.
f Installer ikke apparatet i nærheden af varmekilder som f.eks.
radiatorer, varmeapparater, ovne eller andre apparater
(inkl. forstærkere), der producerer varme.
g Brug kun tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt af
producenten.
h Al servicering skal udføres af kvalificeret personale. Apparatet
skal serviceres, hvis det er blevet beskadiget på nogen måde.
i ADVARSEL vedr. brug af batterier – sådan forebygger du
batterilækage, der kan forårsage personskade, tingskade eller
produktskade:
• Isæt alle batterier korrekt, og sørg for, at + og - vender, som
det er vist på enheden.
• Bland ikke batterier (gamle og nye eller brunstens- og
alkalinebatterier osv.).

•

Fjern batterierne, hvis enheden ikke skal bruges gennem
længere tid.

j Batterier (installeret batteripakke eller batterier) må ikke
udsættes for ekstrem varme fra f.eks. sol, ild eller lignende.

Meddelelse

Dette produkt overholder EU’s krav om radiointerferens.
Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af Philips
Consumer Lifestyle, 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.
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.
Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EU-direktivet
2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt
husholdningsaffald.
Når et produkt bærer et affaldsspandssymbol med et kryds og det
kemiske symbol “Pb”, betyder det, at batterierne overholder de
krav, som fremgår af direktivet vedrørende bly:

Sørg for at kende de lokale regler om separat indsamling af batterier.
Korrekt bortskaffelse af batterier 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.
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Din badeværelsesradio

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 enhed kan du:
•
holde styr på tiden
•
lytte til FM/MW-stationer

Hvad er der i kassen
Kontroller og identificer indholdet af pakken:
•
Hovedenhed
•
Brugervejledning

Oversigt over hovedenheden 1
a
•
•
•
•
•
•

/VOL
Tænd/sluk for radio.
Juster lydstyrken.
Scan og gem radiostationer automatisk.
Gå til den forrige/næste station.
Vælg den forrige/næste forudindstillede station.
Indstil time-/minuttal.

b TIMER/BAND
• Indstil tid.
• Aktiver eller deaktiver timer.
• Vælg FM- eller MW-bånd.
c TUNE/PRESET
• Find en radiostation.
• Programmér radiostationer.
d Antenne
• Forbedr radiomodtagelsen.
e Skærmpanel
• Vis oplysninger om klokkeslæt/radio.
f +/• Vælg den forrige/næste forudindstillede station.
• Indstil time-/minuttal.
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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. ___________________________

Installer batteri 2
Advarsel
•• Risiko for eksplosion! Opbevar ikke batterier i nærheden af varmekilder,
sollys eller ild. Kast aldrig batterier i ild.

•• Risiko for produktskade! Hvis apparatet ikke skal bruges gennem
længere tid, skal du fjerne batteriet.

•• Batterier indeholder kemiske stoffer, og de skal derfor bortskaffes på
forsvarlig vis.

1
2
3

Åbn batterirummet.
Indsæt 3 AA-batterier (medfølger ikke) med den rigtige
polaritet (+/-) som angivet.
Luk batterirummet.

Placering 3
Du kan placere enheden på en plan overflade eller hænge den op i dit
badeværelse vha. remmen.
Tip
•• Remmen kan tages af.

Indtil tiden
1
2
3
4
5
6

Tryk på for at slukke radioen.
Tryk på TIMER/BAND, og hold den nede.
»» Timecifrene begynder at blinke.
Tryk på +/- for at indstille timetallet.
Tryk på TIMER/BAND for at bekræfte.
»» Minutcifrene begynder at blinke.
Tryk på +/- for at indstille minuttallet.
Tryk på TIMER/BAND for at bekræfte.

Tænd
1

4

Tryk på

for at tænde for radioen.

Lyt til radio

Vælg FM/MW-bånd
1

Tryk på

for at tænde for radioen.
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Hold TIMER/BAND nede for at skifte FM/MW-bånd.

Find en radiostation.
1
2
3
4

Tryk på for at tænde for radioen.
Tryk på TUNE/PRESET for at starte indstillingen.
»» [FM] eller [MW] begynder at blinke.
Drej med eller mod uret for at stille ind på en radiostation.
Tryk på TUNE/PRESET igen for at bekræfte.

Programmer radiostationer automatisk
Bemærk
•• Du kan højst programmere 20 FM-radiostationer og 20 MWradiostationer.

1
2

Tryk på for at tænde for radioen.
Tryk på , og hold den nede i 2 sekunder.
»» Alle tilgængelige stationer bliver programmeret i rækkefølge
efter bølgebåndsmodtagelsens styrke.
»» Den første programmerede radiostation spilles automatisk.

Programmer radiostationer manuelt
Bemærk
•• Du kan højst programmere 20 FM-radiostationer og 20 MWradiostationer.

1
2
3
4
5
6

Tryk på for at tænde for radioen.
Find en radiostation.
Tryk på TUNE/PRESET, og hold den nede.
»» Nummeret begynder at blinke.
Drej med uret eller mod uret for at vælge et forudindstillet
nummer.
Tryk på TUNE/PRESET for at bekræfte.
Gentag trin 2-5 for at programmere flere stationer.
Tip

•• Hvis du vil overskrive en programmeret station, skal du gemme en
anden station på dens plads.

Vælg en forudindstillet radiostation
1
2

Tryk på for at tænde for radioen.
Tryk på +/- for at vælge en forudindstillet radiostation.

Indstil sleep-timeren
Du kan indstille clockradioen til at slukke automatisk efter et bestemt
stykke tid.
1 Tryk på TIMER/BAND gentagne gange for at vælge tid (i minutter).
»» Apparatet slukker automatisk efter det angivne tidsinterval.
Sådan slukkes sleep-timeren:
1 Tryk på TIMER/BAND gentagne gange, indtil [OFF] (fra)vises,
eller tryk på .
»»
vises, når sleep-timeren er tændt, og forsvinder, når den er
slukket.
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Produktinformation
Bemærk

•• Produktinformation kan ændres uden varsel.
Tuner
Indstillingsområde

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

Indstilling af gitter

50 KHz (FM); 9 KHz (MW)

Antal forudindstillede stationer

FM: 20
MW: 20

Generelt
Strømforsyning

3 x AA-batteri

Maksimal udgangseffekt

300 mW

Strømforbrug ved drift

100 mW

Mål
- Hovedenhed (H x B x D)

155 x 89 x 62 mm

Vægt
- Med emballage
- Hovedenhed

0,41 kg
0,25 kg
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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
Philips websted på www.philips.com/welcome. Når du kontakter Philips,
skal du sørge for, at apparatet er i nærheden, og at modelnummeret og
serienummeret er tilgængelige.
Ingen strøm
•• Kontroller, at batteriet sidder korrekt.
•• Udskift det opbrugte batteri.
Timeren fungerer ikke
•• Indstil uret korrekt.
•• Aktiver timeren.
Ingen lyd
•• Juster lydstyrken.
Ur-/timerindstillingen er blevet slettet
•• Udskift det opbrugte batteri.
•• Nulstil uret/timeren.
Ingen reaktion fra enheden
•• Tag batterierne ud, og tænd enheden igen.

Meet Philips at the Internet
http://www.philips.com/welcome
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