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1 Viktigt!

•

•

Säkerhet

•
•

Varning
•• Ta aldrig bort höljet på den här klockradion.
•• Smörj aldrig någon av klockradions delar.
•• Placera aldrig klockradion ovanpå annan elektrisk
utrustning.

•

Blanda inte batterier (t.ex. gamla och
nya eller kol och alkaliska).
• Ta ut batteriet när fjärrkontrollen inte
ska användas under en längre tid.
Batteriet bör inte utsättas för stark hetta,
till exempel solsken eller eld.
Produkten får inte utsättas för
vattendroppar eller vattenstrålar.
Placera inga potentiellt skadliga föremål
på produkten (t.ex. vattenfyllda kärl eller
levande ljus).
Om adaptern används som
frånkopplingsenhet ska den vara lätt att
komma åt.

•• Skydda klockradion mot direkt solljus, öppna lågor och
värme.

•• Se till att du alltid har nätsladden, kontakten och
adaptern lättillgängliga så att du kan koppla ur
klockradion från eluttaget.

•
•
•

•
•
•
•
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Läs och följ dessa instruktioner.
Se till att det finns tillräckligt med ledigt
utrymme för god ventilation runt
produkten.
Överlåt allt underhåll till kvalificerad
servicepersonal. Service är nödvändig när
klockradion har skadats på något sätt, till
exempel om en elkabel eller kontakt är
skadad, vätska eller främmande föremål har
kommit in i klockradion, klockradion har
utsatts för regn eller fukt, inte fungerar som
den ska eller om den har fallit i golvet.
Använd endast kringutrustning och
tillbehör som är godkända av leverantören.
Använd endast den strömförsörjning som
finns angiven i användarhandboken.
Dra ur kontakten till enheten vid åskväder
och när den inte ska användas under en
längre tid.
VARNING! Batterianvändning – Undvik
batteriläckage, som kan ge upphov till
personskada, skada på egendom eller på
fjärkontrollen:
• Installera batteriet på rätt sätt med
+ och - enligt markeringarna på
fjärrkontrollen.

SV

Skydda hörseln

Lyssna med måttlig volym.
• Om du använder hörlurar och lyssnar
med hög volym kan din hörsel skadas.
Den här produkten kan generera ljud med
decibelnivåer som kan orsaka nedsatt
hörsel hos en normal person, även om
exponeringen är kortare än en minut. De
högre decibelområdena är till för personer
som redan har nedsatt hörsel.
• Ljud kan vara vilseledande. Med tiden kan
din "komfortnivå" anpassas till allt högre
volymer. Så efter en längre tids lyssnande
kan ljud som låter "normalt" i verkligheten
vara högt och skadligt för din hörsel. För
att skydda dig mot detta bör du ställa in
volymen på en säker nivå innan hörseln
anpassat sig, och lämna volymen på den
nivån.
Upprätta en säker ljudnivå:
• Ställ in volymkontrollen på en låg nivå.
• Öka den sedan tills ljudet hörs bekvämt
och klart, utan distorsion.
Lyssna under rimlig tid:
• Långvarig exponering för ljud, även på
normalt "säkra" nivåer, kan förorsaka
hörselskador.

•

Använd utrustningen på ett förnuftigt sätt
och ta en paus då och då.
Observera följande riktlinjer när du använder
hörlurarna.
• Lyssna på rimliga ljudnivåer under rimlig tid.
• Justera inte volymen allteftersom din hörsel
anpassar sig.
• Höj inte volymen så mycket att du inte kan
höra din omgivning.
• Du bör vara försiktig eller tillfälligt sluta
använda hörlurarna i potentiellt farliga
situationer.
Kommentar
•• Typplattan sitter på enhetens baksida.

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

Introduktion
Med den här klockradion kan du:
• lyssna på internetradio via
nätverksanslutning,
• lyssna på FM- och DAB-radio (Digital
Audio Broadcasting),
• spela upp ljud från externa ljudenheter,
• se klockslaget och
• ställa in två larm.

Förpackningens innehåll
Kontrollera och identifiera innehållet i
förpackningen:
• Klockradio
• Nätadapter (med 2 utbytbara kontakter)
• Fjärrkontroll
• Kortfattad användarhandbok
• Broschyr med säkerhetsanvisningar och
• meddelanden

4
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Översikt över klockradion
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•
•

Slå på radion.
Växla till standbyläge.

•

Ställa in insomningstimer.

d

c SELECT-vredet
• Vrid medurs eller moturs för att ställa
in radiokanaler.
• Vrid medurs eller moturs för att
navigera i menylistan.
• Tryck för att bekräfta ett val.
d

•

Anslut hörlurar.

e VOL-vredet
• Justera volymen.
f INFO
• I DAB-läge, visa information om DABkanaler.
• I internetradioläge, visa information om
webbradiokanaler.
• I FM-läge, visa information om RDSkanaler.
g

•
•

/SNOOZE
Gå tillbaka till föregående meny.
Använda snooze-funktionen.

mn o p

q

h Numerisk knappsats (1–3)
• Välja en snabbvalskanal (radio).
• Välj ett nummer för att lagra
radiokanalen.
i

•

MENU
När enheten är i driftsläge kan du
öppna den översta menyn.

j PRESET
• Lagra radiokanaler.
• Visa den förinställda kanallistan.
k

•

Stäng av eller återuppta ljudet.

l SOURCE
• Välj en källa: DAB-radio, FM-radio,
AUX IN eller internetradio.
m AUDIO IN
• Anslut en extern ljudenhet.
n USB-uttag
• Endast för programvaruuppgradering
(om det behövs).
o DC IN
• Ansluta nätströmmen.
p Radioantenn
• Förbättra radiomottagning.
SV
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q Wi-Fi-antenn
• Förbättra Wi-Fi-mottagningen.
e

Översikt över fjärrkontrollen
f

a
b

g

c
d

n
m
l

e

k
f
g

j

h

•

I FM-läge, visa information om RDSkanaler.

•
•

Gå tillbaka till föregående meny.
Välj ett alternativ eller ett
underalternativ.

•
•

/SNOOZE
Gå tillbaka till föregående meny.
Använda snooze-funktionen.

•

När enheten är i driftsläge kan du
öppna den översta menyn.

•

Stäng av eller återuppta ljudet.

i Numerisk knappsats (1–5+)
• Välja en snabbvalskanal (radio).
• Välj ett nummer för att lagra
radiokanalerna.

h

j + VOL • Justera volymen.

i

k OK
• Bekräfta ett val.
l

a

m
•
•

Slå på radion.
Växla till standbyläge.

b SOURCE
• Välj en källa: DAB-radio, FM-radio,
AUX eller internetradio.
c PRESET
• Lagra radiokanaler.
• Visa den förinställda kanallistan.
d INFO
• I DAB-läge, visa information om DABkanaler.
• I internetradioläge, visa information om
webbradiokanaler.
6
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•
•

•
•

Bekräfta ett val.
Välj ett alternativ eller ett
underalternativ.
/

Ställ in radiokanaler.
Navigera i menylistan.

n SLEEP
• Ställa in insomningstimer.

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

Förbereda fjärrkontrollen
Kommentar
•• Risk för explosion om batteriet sätts tillbaka fel. Byt

Ansluta strömmen
Var försiktig
•• Risk för produktskada! Kontrollera att nätspänningen

motsvarar den spänning som är angiven på klockradions
bak- eller undersida.
•• Risk för elektriska stötar! När du kopplar bort
nätkontakten ska du alltid dra ut kontakten ur uttaget.
Dra aldrig i sladden.

1

endast ut med samma eller motsvarande typ.

Välj en adapteranslutningskontakt och sätt
fast den i adaptern.

•• Batterier innehåller kemikalier, så se till att kassera dem
på rätt sätt.

•• Om du inte tänker använda fjärrkontrollen på länge tar
du ur batteriet.

Så här sätter du i batteriet till fjärrkontrollen:

1

Öppna batterifacket.

2
2

3

Sätt i ett AAA-batteri med polerna (+/-) åt
rätt håll enligt markeringen.

Anslut nätadaptern till:
• uttaget märkt DC IN på radions bakre
panel och till
• vägguttaget.

Stäng batterifacket.

Förbered radioantennen
Dra ut och justera antennen för bättre
radiomottagning.
Kommentar
•• Undvik störningar genom att placera antennen så långt
bort som möjligt från andra strålningskällor.
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Utföra den första
konfigurationen
När radion är påslagen för första gången
visas [Inställningsguide] i teckenfönstret. Följ
instruktionerna nedan så du kan konfigurera
några grundläggande inställningar.
Om du vill lyssna på internetradio måste du
konfigurera en Wi-Fi-anslutning först. WPS (WiFi Protected Setup) är en standard som tagits
fram av Wi-Fi Alliance för enkelt upprättande
av säkra trådlösa hemnätverk. Om den trådlösa
routern stöder WPS kan du snabbt och
säkert ansluta radion till routern via en av två
installationsmetoder: tryckknappskonfigurering
(PBC) eller personlig kod (PIN). För dem som
inte har funktioner för WPS finns det ett annat
sätt att ansluta radion till den trådlösa routern.
Kommentar
•• Innan du ansluter till ett nätverk bör du lära dig lite mer
om nätverksroutern.
•• Se till att ditt Wi-Fi-nätverk är aktiverat.
•• Dra ut och justera Wi-Fi-antennens placering för att få
bättre Wi-Fi-mottagning.

1

När [Inställningsguide] visas trycker du
på / och väljer [JA] för att påbörja
konfigurationen. Om du väljer [NO]
uppmanas du att köra guiden nästa gång.

Setup wizard
Start now?
YES

2
3
4
5
6
8

Upprepa steg 3–4 för att välja om du vill
synkronisera tiden med radiokanalerna.

Auto update
Update from DAB
Update from FM
Update from Network
No update

[Uppdatering från DAB]: synkronisera
tiden med DAB-radiokanaler.
• [Uppdatering från FM]: synkronisera
tiden med FM-radiokanaler.
• [Uppdatering från NET]: synkronisera
tiden med internetradiokanaler.
»» Om [Uppdatering från NET] är valt
upprepar du steg 3–4 för att ställa in
tidszon och upprepar sedan steg 5 till 6
för att ställa in sommartid.
•

[Ingen uppdatering]: avaktivera
tidssynkronisering.
»» Om [Ingen uppdatering] är valt
upprepar du steg 3–4 för att ställa in
datum och tid.
•

8
9

Om du vill bibehålla nätverksanslutningen
upprepar du steg 5–6 för att välja [JA].
Upprepa steg 3–4 för att välja Wlan-region.
»» Radion börjar söka efter trådlösa
nätverk automatiskt.
»» En lista över tillgängliga Wi-Fi-nätverk
visas.

10 Upprepa steg 3–4 för att välja ditt Wi-Finätverk.

11 Anslut din trådlösa router genom att
trycka på

/

och välja ett alternativ.

NO

Bekräfta genom att trycka på OK.
»» En språklista visas.
Välj ett språk för systemet genom att
trycka på / .
Bekräfta genom att trycka på OK.
»» [Ställ in] visas.
Välj 12- eller 24-timmarsvisning genom att
trycka på / .
Bekräfta genom att trycka på OK.
SV
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WPS Menu
Push Button
Pin
Skip WPS

•

[WPS tryckknapp]: välj det här
alternativet om den trådlösa routern
har funktioner för WPS- och PBCkonfigurationsmetoden. Du uppmanas
att trycka på anslutningsknappen på
routern och fortsätter sedan genom
att trycka på. OK

•

•

[WPS PIN]: välj det här alternativet om
den trådlösa routern har funktioner för
WPS- och PIN-konfigurationsmetoden.
Radion genererar en 8-siffrig kod som
du kan ange till routern.
[NET_WPS_SKIP_WPS]: Välj det här
alternativet om den trådlösa routern
saknar stöd för WPS. Du uppmanas att
ange nyckeln för Wi-Fi-nätverket.

12 Tryck på WPS-knappen eller ange pin-

koden på den trådlösa routern, enligt
anvisningarna på skärmen, eller ange
nyckeln för att ansluta till nätverket
(alternativen beror på vilken typ av nätverk
och nätverksskydd som används).
• När du anger nätverksnyckeln och
ska välja ett tecken trycker du på
/ / / och sedan på OK för att
bekräfta.

Key:
0123456789._-@,
0
BKSP
abcdefghijklmn
OK
opqrstuvwxyzABC

Tips
•• För vissa Wi-Fi-routrar kan du behöva hålla ned WPS-

knappen för Wi-Fi-anslutning. Mer information finns i
användarhandböckerna för de specifika routrarna.
•• För att köra installationsguiden igen, välj [Systeminställ
ning]>[Inställningsguide]-menyn (se kapitlet "Använda
systeminställningsmenyn").

Slå på
•

Tryck på .
»» Radion växlar till senast valda källa.

Växla till standbyläge
•

Tryck på igen.
»» Teckenfönstret är nedtonat.
»» Tiden och datumet (om de har ställts
in) visas.

DEFGHIJKLMNOPQR CANCEL

•

Avbryt genom att trycka på / /
/ och välj [CANCEL].
• Bekräfta ditt val genom att trycka på
/ / / och välj[OK].
• Ta bort inmatningen genom att trycka
på / / / och välj [BKSP].
• Tryck på för att avsluta.
»» Om nätverksanslutningen har
upprättats visas [Ansluten] .

Kommentar
•• Om systemet är inaktivt i 15 minuter växlar radion till
standbyläge automatiskt.

13 När [Setup wizard completed] visas
trycker du på OK för att avsluta
konfigurationen.

Setup wizard
Setup wizard
completed
Press `OK to exit

SV
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4 Lyssna på
internetradio

Internet radio
Last listened
Station list
System settings
Main menu

•

Radion kan spela upp tusentals radiokanaler och
poddsändningar från hela världen via internet.

•
•

Använd menyn i läget
Webbradio
När en internetanslutning har upprättats
kommer du säkert att hitta en lista med kanaler
i kanallistan. Välj sedan en kanal för att börja
sändningen.
Kommentar
•• Se till att ditt Wi-Fi-nätverk är aktiverat.
•• Dra ut och justera Wi-Fi-antennens placering för att få
bättre Wi-Fi-mottagning.

1

2
3

10

Välj [Internet Radio]-läget genom att
trycka på SOURCE upprepade gånger.
»» Radion börjar ansluta till det tidigare
anslutna nätverket och ställer
sedan automatiskt in den senaste
webbradiokanalen du lyssnade på.
»» Om ingen nätverksanslutning har
upprättats tidigare börjar radion
automatiskt söka efter trådlösa nätverk
(mer information finns i avsnittet
"Komma igång">"Utföra den första
konfigurationen" eller "Använda
systeminställningsmenyn" > "Justera
nätverksinställningar" för att upprätta
nätverksanslutning).
Öppna menyn genom att trycka på
MENU.
Tryck på / om du vill bläddra bland
menyalternativen:

SV

•

4
5

[Senast avlyssnad]: ställ in de senaste
radiokanalerna du lyssnade på.
[Stationslista]: ställ in alla tillgängliga
webbradiokanaler.
[Systeminställning]: justera
systeminställningar (samma
menyalternativ för alla
arbetslägen. (Se kapitlet "Använda
systeminställningsmenyn" för mer
information).
[Huvudmeny]: öppna huvudmenyn
(samma menyalternativ för alla
arbetslägen. (Se kapitlet "Använda
huvudmenyn" för mer information).

Välj ett alternativ genom att trycka på OK.

Upprepa steg 3 till 4 om det finns
underalternativ för något av alternativen.
• Återgå till föregående meny genom att
trycka på .
• Återgå till huvudmenyn genom att
trycka på .
[Stationslista]
• [My Favourites] (Favoriter): ställ in de
internetradiokanaler som du har lagt
till i favoritkanallistan (Se "Lyssna på
internetradio">"Lägg till webbkanaler till
kanallistan").
• [Local China] (Lokala Kina): ställ in alla
tillgängliga internetradiokanaler i Kina, som
popmusik, klassisk musik, ekonominyheter
och så vidare.
• [Stations] (Stationer):
• [Plats] (länder) bläddra igenom
internetradiokanaler efter plats.
• [Genre] (Genres): bläddra igenom
internetradiokanaler efter genre.
• [Search stations] (Sök efter stationer):
sök efter internetradiokanaler. Sök
genom att trycka på / / / och
ange ett sökord genom att välja tecken.
Fortsätt sedan genom att trycka på
OK .

[Popular stations] (Populära stationer):
ställ in de populäraste kanalerna på
internet.
• [New stations] (Nya stationer): ställ in
de senaste kanalerna som sänder på
internet.
[Podcasts]:
• [Plats] (länder): bläddra bland
poddsändningar efter plats.
• [Genre] (Genres): bläddra bland
poddsändningar efter genre.
• [Search podcasts](Sök efter podcasts):
sök efter tillgängliga poddsändningar.
[My Added Stations] (Mina tillagda
stationer): ställ in de kanaler som du
har lagt till i kanallistan (Se "Lyssna på
internetradio">"Lägg till webbkanaler till
kanallistan").
[Help] (Hjälp):
• [Get access code](Få åtkomstkod):
kom ihåg åtkomstkoden.
• [FAQ]: ta reda på varför vissa kanaler
inte fungerar ibland och varför kanaler
tas bort från listan ibland.
•

•

•

•

Kommentar
•• Se till att radion är i internetradioläge och har anslutits
till Wi-Fi-nätverket.

1

Help
Access code

2
3
4

menyn.
•• Kanallistor och undermenyer kan ändras då och då och
platserna varierar.

Lägg till webbkanaler till
kanallistan
På webbplatsen Frontier Silicon Internet Radio
Portal kan du organisera dina favoritlistor och
även lyssna på webbradio på en dator. För att
använda "Favoriter" och "tillagda kanaler" på
internetradion måste du registrera din radio på
portalen först.

Skriv ned åtkomstkoden.
Gå till www.wifiradio-frontier.com.
Registrera ett nytt konto med
åtkomstkoden.
Access code:
Code

Wi-Fi radio model

Register

Kommentar
•• Om ingen knapp trycks ned inom 15 sekunder stängs

I menylistan väljer du [Stationslista]>
[Help] > [Få åtkomstkod].
»» Koden för den här radion visas.

5

AE8000

Bläddra eller söka efter kanaler/
poddsändningar och lägg sedan till dem i
din lista med favoritkanaler.

Search/Browse

»» På AE8000 går du till >
[Stationslista]>[Favoriter] för att hitta
dina favoritkanaler.
Internet radio
My Favourites
Local China
Stations
Podcasts
My Added Stations

SV
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6

Om du vill lägga till en kanal som inte finns
i den befintliga listan klickar du på [My
account]>[Mina tillagda stationer] för att
lägga till den själv.

Alternativ B:

1
2

My added stations

»» På AE8000 går du till [Stationslista]>
[Mina tillagda stationer] för att hitta
de nyligen tillagda kanalerna.
Internet radio
My Favourites
Local China
Stations
Podcasts
My Added Stations

Tips

•• På www.wifiradio-frontier.com följer du instruktionerna
för att synkronisera dina favoritkanaler med annan
Wi-Fi-radio.
•• Åtkomstkoden som visas gäller endast i några minuter.
Om du inte går att registrera din radio inom den
tidsperioden måste du upprepa stegen ovan för att få
en ny åtkomstkod och försöka igen.

Lagra internetradiokanaler
Kommentar
•• Du kan lagra högst 10 internetradiokanaler.

Alternativ A:

2
3
4

Ställ in en internetradiokanal i
internetradioläget.
Håll PRESET nedtryckt i två sekunder.
»» Den förinställda kanallistan visas.
Tryck på

/

för att välja nummer.

Bekräfta genom att trycka på OK.
»» [Förinst. sparad] visas.
»» Kanalen sparas på den valda positionen.

12
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Använd den numeriska knappsatsen för att
spara radiokanalen.
• Om du vill förinställa nummer 1–5
trycker du in och håller kvar den
numeriska knappsatsen (1–5) i två
sekunder.
• Om du vill förinställa numret 6–10
håller du ned 5+ i två sekunder
och trycker sedan på motsvarande
sifferknapp. (Till exempel om du vill
förinställa 6 håller du ned 5+ i två
sekunder, och trycker sedan på 1.)
»» [Förinst. sparad] visas.
»» Kanalen sparas på den valda positionen.

Tips

1

Ställ in en internetradiokanal i
internetradioläget.

•• Om du vill ta bort en förinställd kanal, lagrar du en
annan station på samma plats.

Välja en förinställd
internetradiokanal
I internetradioläget finns det två sätt att välja en
förinställd radiokanal.
Alternativ A:

1
2
3

Tryck på PRESET.
Välj ett nummer genom att trycka på
/ .

Bekräfta genom att trycka på OK.
Alternativ B:
• Välj ett förinställt nummer genom att
trycka på den numeriska knappsatsen.

Tips
•• Välj ett förinställt nummer mellan 6 och 10 med hjälp
av 5 + och tryck sedan på motsvarande sifferknapp.
(Till exempel om du vill välja 6 håller du ned 5+ och
trycker sedan på 1.)

Visa internetradioinformation
Tryck på INFO upprepade gånger medan du
lyssnar på internetradio för att bläddra i följande
information (om tillgänglig):
»» Artist- och spårnamn
»» Kanalbeskrivning
»» Kanalgenre och -plats
»» Signalens tillförlitlighet
»» Codec och samplingshastighet
»» Uppspelningsbuffert
»» Datum

SV
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5 Lyssna på DABradio

•

»» Radion avsöker och lagrar alla DABradiokanaler och sänder sedan den
första tillgängliga kanalen.
»» Kanallistan lagras i radion. När du
startar radion nästa gång görs ingen
kanalsökning.

Om DAB
Om DAB (Digital Audio Broadcasting)
Digitalradio med DAB är ett nytt sätt att sända
radio via ett nätverk av markbundna sändare.
Lyssnarna får fler val och ett kristallklart ljud
utan knaster.
– Med den här teknologin kan sändaren anknyta
till den kraftigaste signalen som hittas.
– På DAB-digitalstationer finns det inga
frekvenser som måste kommas ihåg, utan det
räcker att ställa in stationens namn och du
slipper ändra inställningen under resor.
Vad är en multiplex?
Digitalradiosändning görs med en uppsättning
frekvenser som kallas för multiplex. Varje
multiplex fungerar inom ett frekvensspektrum,
till exempel Band III för DAB-sändningar.
DAB-SÄNDNINGSFÖRETAG OCH DLS
Alla DAB-sändningsföretag (eller
multiplexoperatörer) tillhandahåller också textoch ljuddatatjänster. En del program stöds av
DLS (Dynamic Label Segments). Det är data
som du kan läsa som rullande text på DABradiodisplayen. En del kanaler sänder de senaste
nyheterna, reseinformation och väder, vad
som sänds nu och senare, webbadresser och
telefonnummer.
Mer information om digitalradiotäckning och
tjänster finns på www.drdb.org.

Välj läget [DAB radio] genom att trycka på
SOURCE upprepade gånger.
»» [Avsöker] visas.

Ställa in en kanal från den befintliga kanallistan:
• I DAB-läget trycker du upprepade gånger
på / för att navigera bland tillgängliga
DAB-kanaler.
Tips
•• Kanalerna kan ändras från gång till gång. För att

uppdatera kanallistan väljer du menyn [Fullständig
avsökning] för att göra en fullständig sökning.

Lagra DAB-radiokanaler
Kommentar
•• Du kan lagra högst 10 DAB-radiokanaler.

Alternativ A:

1
2

3
4

I DAB-läget: ställ in en FM/DAB-radiokanal.
Håll PRESET nedtryckt i två sekunder.
»» Den förinställda kanallistan visas.
Tryck på

/

för att välja nummer.

Bekräfta genom att trycka på OK.
»» [Förinst. sparad] visas.
»» Kanalen sparas på den valda positionen.

Alternativ B:

Ställ in DAB-radiokanaler
Första gången du väljer DAB-radioläge eller
om kanallistan är tom gör radion en fullständig
sökning automatiskt.

14
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1
2

I DAB-läget: ställ in en FM/DAB-radiokanal.
Använd den numeriska knappsatsen för att
spara radiokanalen.
• Om du vill förinställa nummer 1–5
trycker du in och håller kvar den
numeriska knappsatsen (1–5) i två
sekunder.

•

Om du vill förinställa numret 6–10
håller du ned 5+ i två sekunder
och trycker sedan på motsvarande
sifferknapp. (Till exempel om du vill
förinställa 6 håller du ned 5+ i två
sekunder, och trycker sedan på 1.)
»» [Förinst. sparad] visas.

DAB
Station list
Scan
Manual tune
Prune invalid
DRC

•

»» Kanalen sparas på den valda positionen.

•

Tips

•

•• Om du vill ta bort en förinställd kanal, lagrar du en
annan station på samma plats.

•
•

Välj en förinställd DABradiokanal

•

I DAB-radioläget finns det två sätt att välja en
förinställd radiokanal.
Alternativ A:

1
2
3

Välj ett nummer genom att trycka på
/ .

Bekräfta genom att trycka på OK.
Alternativ B:
• Välj ett förinställt nummer genom att
trycka på den numeriska knappsatsen.
Tips
•• Välj ett förinställt nummer mellan 6 och 10 med hjälp
av 5 + och tryck sedan på motsvarande sifferknapp.
(Till exempel om du vill välja 6 håller du ned 5+ och
trycker sedan på 1.)

Använda menyn i DAB-läge
1
2

•

Tryck på PRESET.

I DAB-läget trycker du på
öppna DAB-menyn.

MENU för att

•

3
4

[Stationslista]: visar alla DABradiokanaler. Om inga kanaler hittas
börjar radion att söka efter DABkanaler och lägga dem i kanallistan.
[Fullständig avsökning]: söker efter och
lagrar alla tillgängliga DAB-radiokanaler.
[Manell Tuning]: ställ in en viss kanal/
frekvens manuellt och lägg till den i
kanallistan.
[Ogiltig avsökning]: ta bort alla ogiltiga
kanaler från kanallistan.
[DRC]: komprimera en radiosignals
dynamiska omfång, så att volymen för
tyst ljud ökar, och volymen vid starkt
ljud dämpas.
[Stationsordning]: du kan ange hur
kanalerna ska visas när man bläddrar i
kanallistan.
[Systeminställning]: justera
systeminställningar (se kapitlet
”Använda systemmenyn ”).
[Huvudmeny]: öppna huvudmenyn (se
kapitlet "Använda huvudmenyn" ).

Välj ett alternativ genom att trycka på OK.

Upprepa steg 2 till 3 om det finns
underalternativ under ett av alternativen.
• Återgå till föregående meny genom att
trycka på .
• Återgå till huvudmenyn genom att
trycka på .
[Ogiltig avsökning]
• [JA]: ta bort alla ogiltiga kanaler från
kanallistan.
• [No]: återgå till föregående meny.
[DRC]
• [DRC hög]: aktivera DRC på en
hög nivå (standardalternativet som
rekommenderas för bullriga miljöer).
• [DRC låg]: aktivera DRC på en låg nivå.
• [DRC av]: stäng av DRC.

Tryck på / om du vill bläddra bland
menyalternativen:
SV
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[Stationsordning]
• [Alfanumerisk]: ordna kanalerna i
alfabetisk ordning (standardinställning).
• [Ensemble]: lista kanalgrupper som
sänds tillsammans i samma ensemble
(t.ex. BBC eller lokala kanaler i South
Wales).
• [Giltig]: lista giltiga kanaler först och
sedan kanaler som inte sänder.
Kommentar
•• Om ingen knapp trycks ned inom 15 sekunder stängs
menyn.

Visa DAB-information
Tryck på INFO upprepade gånger medan du
lyssnar på DAB-radio för att bläddra i följande
information (om tillgänglig):
»» Kanalnamn
»» DLS (Dynamic Label Segment)
»» Signalstyrka
»» PTY (Program Type)
»» Ensemblenamn
»» Frekvens
»» Signalfelsfrekvens
»» Bithastighet och ljudstatus
»» Codec
»» Tid och datum

16

SV

6 Lyssna på FMradio

•

Ställa in FM-radiokanaler

»» Kanalen sparas på den valda positionen.

1
2
3

Välj läget [FM radio] genom att trycka på
SOURCE upprepade gånger.
Håll / intryckt i två sekunder.
»» Radion ställer automatiskt in en FMradiokanal med stark mottagning.

Upprepa steg 2 om du vill ställa in fler
radiokanaler.
Så här ställer du in en kanal manuellt:
• Välj en frekvens genom att trycka på /
upprepade gånger i FM-radioläget.

Lagra FM-radiokanaler
Kommentar
•• Du kan lagra högst 10 FM-radiokanaler.

Alternativ A:

1
2
3
4

I FM-läget ställer du in en FM-radiokanal.

Om du vill förinställa numret 6–10
håller du ned 5+ i två sekunder
och trycker sedan på motsvarande
sifferknapp. (Till exempel om du vill
förinställa 6 håller du ned 5+ i två
sekunder, och trycker sedan på 1.)
»» [Förinst. sparad] visas.

Tips
•• Om du vill ta bort en förinställd kanal, lagrar du en
annan station på samma plats.

Välj en förinställd FMradiokanal.
I FM-radioläget finns det två sätt att välja en
förinställd radiokanal.
Alternativ A:

1
2
3

/

för att välja nummer.

Välj ett nummer genom att trycka på
/ .

Bekräfta genom att trycka på OK.
Alternativ B:
• Välj ett förinställt nummer genom att
trycka på den numeriska knappsatsen.

Håll PRESET nedtryckt i två sekunder.
»» Den förinställda kanallistan visas.
Tryck på

Tryck på PRESET.

Tips
•• Välj ett förinställt nummer mellan 6 och 10 med hjälp
av 5 + och tryck sedan på motsvarande sifferknapp.
(Till exempel om du vill välja 6 håller du ned 5+ och
trycker sedan på 1.)

Bekräfta genom att trycka på OK.
»» [Förinst. sparad] visas.
»» Kanalen sparas på den valda positionen.

Alternativ B:

1
2

I FM-läget ställer du in en FM-radiokanal.
Använd den numeriska knappsatsen för att
spara radiokanalen.
• Om du vill förinställa nummer 1–5
trycker du in och håller kvar den
numeriska knappsatsen (1–5) i två
sekunder.

Använda menyn i FM-läge
1
2

Tryck på MENU i FM-läge för att öppna
FM-menyn.
Tryck på / om du vill bläddra bland
menyalternativen:
SV
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FM
Scan setting
Audio setting
System settings
Main menu

[Avsökningsinställning]
[Ljudinställning]
[System settings]: Justerar
systeminställningar (se kapitlet
"Använda systeminställningsmenyn").
[Main menu]: öppna huvudmenyn (se
kapitlet "Använda huvudmenyn").

•
•
•
•

3
4

Välj ett alternativ genom att trycka på OK.

Upprepa steg 2 till 3 om det finns
underalternativ under ett av alternativen.
• Återgå till föregående meny genom att
trycka på .
• Återgå till huvudmenyn genom att
trycka på .
[Avsökningsinställning]
• [Endast starka stationer?]-[JA]: sök
endast efter FM-radiokanaler med
starka signaler.
• [Endast starka stationer?]-[NO]: sök
efter alla tillgängliga FM-radiokanaler.
[Ljudinställning]
• [Endast mono?]-[JA]: välj
monosändning.
• [Endast mono?]-[NO]: välj
stereosändning.
Kommentar
•• Om ingen knapp trycks ned inom 15 sekunder stängs
menyn.

Visa RDS-information
RDS (Radio Data System) är en tjänst som gör
det möjligt för FM-radiokanaler att visa extra
information.
Om du lyssnar på en FM-kanal med RDS-signal
visas en RDS-ikon och kanalnamnet.

1

Ställ in en RDS-radiokanal.

18

SV

2

Tryck på INFO upprepade gånger och
bläddra igenom följande information (om
tillgänglig):
»» Kanalnamn
»» Radio-textmeddelanden
»» Programtyp
»» Frekvens
»» Datum

7 Använda systeminställningsmenyn
1
2
3
4

När enheten är i driftsläge trycker du på
för att öppna menyn.
Tryck på / flera gånger och välj
[Systeminställning].

•
•

•
•
•

Bekräfta genom att trycka på OK.
Välj ett alternativ genom att upprepa steg
2–3.

System settings
Network
Time/Date
Language
Factory Reset
Software update

•
•
•
•
•
•
•
•
•

[Nätverks-]: gör att du kan upprätta en
nätverksanslutning.
[Tid/datum]: ställ in tid och datum.
[Språk]: välj systemspråk.
[Återställ fabriksinställningar]: återställ
radion till fabriksinställningarna.
[Uppdatering av
programvara]: kontrollera
programvaruuppdateringsinformation.
[Software Upgrade]: uppdatera
programvaran om det behövs.
[Inställningsguide]: instruera dig när du
utför den första installationen.
[Info]: ta reda programvaruversion.
[Bakgrundsbelysning]: justera
inställningar för bakgrundsbelysning.

•
•

Ange tid/datum
1
2

•
•

•• Om ingen knapp trycks ned inom 15 sekunder stängs
menyn.

alternativ eller ett underalternativ och
bekräfta genom att trycka på OK.

Välj [Systeminställning]>[Tid/datum].
Tryck på / för att markera ett
alternativ eller ett underalternativ och
bekräfta genom att trycka på OK.

Time/Date
Set Time/Date
Auto update
Set format
Set timezone
Daylight savings

Kommentar

Justera nätverksinställningar
1 Välj [Systeminställning]>[Nätverks-].
2 Tryck på / för att markera ett

[Nätverksguide]: instruera dig om hur du
upprättar en nätverksanslutning.
[PBC Wlan inställning]: välj det här
alternativet om den trådlösa routern
har funktioner för WPS- och PBCkonfigurationsmetoden.
[Visa inställningar]: visa aktuell
nätverksinformation.
[Wlan-område]: välj WLAN-region.
[Manuella inställningar]:
• [DHCP aktiverad]: tilldela IP-adress
automatiskt.
• [DHCP inaktiverad]: tilldela IP-adress
manuellt.
[Nätverksprofil]: visa en lista över
nätverken som lagrats i radion.
[Håll nätverket anslutet?]: välj om du vill
behålla det anslutna nätverket.

•
•
•

[Ange tid/datum]: ställ in tid och datum.
[Automatisk uppdatering]:
• [Uppdatering från DAB]: synkronisera
tiden med DAB-radiokanaler.
• [Uppdatering från FM]: synkronisera
tiden med FM-radiokanaler.
• [Uppdatering från NET]: synkronisera
tiden med internetradiokanaler.
• [Ingen uppdatering]: avaktivera
tidssynkronisering.
[Ställ in format]: ställ in
12-/24-timmarsvisning.
[Inställning av tidszon]: ställ in tidszon.
[DST]: aktivera eller avaktivera sommartid.
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Kommentar
•• Om du uppdaterar tid från DAB eller FM har

sommartid ingen effekt.
•• Om du uppdaterar från nätverket, ange tidszon.

Ange systemspråk
1
2

Välj [Systeminställning]>[Språk].
»» En språklista visas.
Tryck på / och välj ett systemspråk.
Bekräfta sedan genom att trycka på OK.

Återställa alla inställningar
1
2

Välj [Systeminställning]>[Återställ
fabriksinställningar].
Tryck på / för att markera ett
alternativ och bekräfta genom att trycka
på OK.
• [Yes]: Återställer radion till
fabriksinställningarna.
• [No]: Återgå till föregående meny.

Kontrollera information om
programvaruuppdatering.
1
2

20

Välj [Systeminställning]>[Uppdatering av
programvara].
Tryck på / för att markera ett
alternativ eller ett underalternativ och
bekräfta genom att trycka på OK.
• [Aut. Uppdatering]: välj om du vill söka
efter nya programvaruversioner då
och då.
• [Check now]: kontrollera nya
programvaruversioner omedelbart.

SV

Kommentar
•• Om radion upptäcker att det finns ny programvara

frågar den om du vill genomföra en uppdatering. När
du har accepterat villkoren kan den nya programvaran
hämtas och installeras.
•• Innan programvaruuppgraderingen ser du till att
radion är ansluten till en stabil nätspänningsanslutning.
Om du kopplar bort strömmen under en
programvaruuppdatering kan produkten skadas.

Uppgradera den fasta
programvaran (om sådan
finns tillgänglig)
Om du vill uppdatera programvaran
kan du kontakta WOOX Innovations. Vi
rekommenderar inte att uppgradera på egen
hand.

Ta reda på
programvaruversionen
•

Välj [Systeminställning]>[Info].
»» Den aktuella versionen av den
programvaran visas.

Justera inställningar för
bakgrundsbelysning
1
2

Välj [Systeminställning]>[Bakgrundsbely
sning].
Tryck på / för att markera ett
alternativ eller ett underalternativ och
bekräfta genom att trycka på OK.
• [Tidsgräns]: välj en tidsgräns för
bakgrundsbelysningen.
• [På nivå]: välj en ljusstyrkenivå för
bakgrundsbelysningen.

8 Använda
huvudmenyn
1
2
3
4

3
4

När enheten är i driftsläge trycker du på
för att öppna den översta menyn.
Tryck på / flera gånger och välj
[Huvudmeny].
Välj ett alternativ genom att upprepa steg
2–3.
• [Internet Radio]: välj internetradioläget.
• [DAB]: välj DAB-läge.
• [FM]: välj FM-läge.
• [AUX in]: välj AUX IN-läge.
• [Sleep]: ställ in insomningstimer.
• [Alarm]: ställ in larmtiden.
• [Systeminställning]: justera
systeminställningar (se kapitlet
”Använda systeminställningsmenyn ”).

•• Om ingen knapp trycks ned inom 15 sekunder stängs
menyn.

•• Du kan även trycka på SOURCE för att välja ett läge:

Alarms
Alarm 1: Off [00:00]
Alarm 2: Off [00:00]

5
6

7
8

internetradio, DAB-radio, FM-radio eller AUX IN.

Ställa in klocka och larm
Kommentar
•• Du kan ange två larm som ringer vid olika tider.
•• För att larmet ska fungera normalt ska du se till att
klockan är rätt inställd.

2

Upprepa steg 3 för att ställa in månad, år
och tid.
»» Alternativen [Alarm 1:Av[00:00]] och
[Alarm 2:Av [00:00]] visas.

Bekräfta genom att trycka på OK.

Kommentar

1

Tryck på / för att ställa in dag och
sedan på OK för att bekräfta.
»» Månadssiffran blinkar.

9

Upprepa steg 3 för att välja [Alarm 1:Av
[00:00]]>[Aktivera: Av].
Upprepa steg 3 för att aktivera eller
avaktivera larmtimern.
• [Av]: avaktivera larmtimern.
• [Dagligen]: larmet ljuder varje dag.
• [En gång]: larmet ljuder endast en gång.
• [På veckoslut]: larmet ljuder på
lördagar och söndagar.
• [På vardagar]: larmet ljuder varje dag
från måndag till fredag.
Upprepa steg 3 för att välja [Tid] och ställa
in larmtiden.
Upprepa steg 3 för att välja [Läge] och
ställa in larmkällan.
• [Buzzer]: välj summer som larmkälla.
• [Internet Radio]: välj den
internetradiokanal du senast lyssnade
på som larmkälla.
• [DAB]: välj den DAB-radiokanal du
senast lyssnade på som larmkälla.
• [FM]: välj den FM-radiokanal du senast
lyssnade på som larmkälla.
Upprepa steg 3 och välj [Ange alarmtid],
och välj sedan kanalen du senast lyssnade
på eller en förinställd radiokanal som
larmkälla.

Välj [Huvudmeny]>[Alarm].
»» Om klockan inte är inställd visas ett
meddelande som uppmanar dig att
ställa in klockan.

10 Upprepa steg 3 för att välja [Volym:] och

Fortsätt genom att trycka på OK.
»» Dagsiffran blinkar.

12 Upprepa steg 5–11 för att ställa in larm 2.

ställa in larmvolym.

11 Upprepa steg 3 för att välja [Spara].
»» Larm 1 är inställt.

SV

21

»» Radion växlar till standbyläge
automatiskt efter den förinställda
perioden.

Kommentar
•• När larmet aktiveras visas en väckarklocksikon för larm
1 eller 2. Tryck på på radion om du vill stänga av
alarmet.
•• Du kan också gå till [Systeminställning]>[Tid/
datum]för attställa in tid och datum (se "Använda
systeminställningsmenyn">"Ange tid/datum").

Använda snooze-funktionen
•

När larmet ljuder trycker du på SNOOZE
för att välja en tidsperiod (i minuter).
»» Snooze-funktionen aktiveras och
larmet ljuder igen efter angiven
tidsperiod.

Ställa in insomningstimer
Det finns två metoder för att ställa in
insomningstimern.
Alternativ A:

Sleep OFF

15MINS

30MINS

60MINS

45MINS

•

När radion är påslagen, tryck på
(på
radion) eller SLEEP (på fjärrkontrollen)
flera gånger för att välja tid för
insomningstimer (i minuter).
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»» När [Sleep från] visas är
insomningstimern avaktiverad.
Alternativ B:

1
2

Välj [Huvudmeny]>[Sleep].
Tryck på / flera gånger för att välja
insomningstimerperiod (i minuter).
»» När [Sleep från] visas är
insomningstimern avaktiverad.

9 Övriga
funktioner
Lyssna på en extern enhet
Med den här radion kan du också lyssna på en
extern ljudenhet, till exempel en MP3-spelare.

1

2
3

Använda hörlurar
•

Anslut ett par hörlurar till
produkten.

-uttaget på

Ljud av
•

Stäng av eller återuppta ljudet under
uppspelning genom att trycka upprepade
gånger på .

Anslut en ljudingångskabel (medföljer inte)
med en 3,5 mm kontakt i båda ändar till
• uttaget märkt AUDIO IN på radions
bakre panel och till
• uttaget för stereohörlurar på den
externa enheten.
Tryck på SOURCE flera gånger för att välja
[AUX in]-läge.
Spela upp ljud från den externa enheten
(se enhetens användarhandbok).

Justera volymen
•

Tryck på + VOL - flera gånger under
uppspelning för att justera volymen.
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10 Produktinformation

Allmän information
Nätström (nätadapter)

Kommentar
•• Produktinformationen kan komma att ändras utan
föregående meddelande.

Specifikationer
Förstärkare
Utgående märkeffekt
Hörlursuttag
Frekvensomfång
Signal/brusförhållande
Ljudingång

5 W (RMS)
3 mW x 2, 32 ohm
60–20 000 Hz, ±3 dB
> 65 dBA
600 mV (RMS),
22 kohm

Wi-Fi
Wi-Fi-protokoll

802.11 b/g/n

Radio
Mottagningsområde
(FM)
Mottagningsområde
(DAB)
Känslighet (FM)
Känslighet (DAB)

24
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87,5 – 108 MHz
174,928–239,200 MHz
(band III)
< 22 dBf (Mono, 26 dB
S/N-förhållande)
-98 dBm

Effektförbrukning vid
användning
Strömförbrukning
i standbyläge (utan
Wi-Fi)
Mått – Huvudenhet
(B x H x D)
Vikt – Huvudenhet

Märke: PHILIPS
Modell: AS190-075AD180
Ineffekt: 100–240 V~,
50/60 Hz, 0,7 A
Uteffekt: 7,5 V
1,8 A
< 10 W
< 1W
129 x 104 x 105 mm
0,6 kg

11 Felsökning
Varning
•• Ta aldrig bort enhetens hölje.

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du
gör det gäller inte garantin.
Om du får problem när du använder enheten
ska du kontrollera följande innan du begär
service. Om problemet kvarstår går du till
Philips webbplats (www.philips.com/support).
När du kontaktar Philips bör du ha både
enheten och modell- och serienumret till hands.
Ingen ström
•• Se till att klockradions nätkontakt är
korrekt ansluten.
•• Se till att det finns ström i nätuttaget.
Inget ljud eller förvrängt ljud.
•• Justera volymen.
•• Kontrollera om radion är avstängd eller om
den radiokanalen fortfarande buffras.
•• Kontrollera om några hörlurar sitter i.
•• Dra ut radioantennen helt och justera den.
•• Undvik radiostörning genom att hålla
apparaten borta från andra elektroniska
enheter.
•• Kontrollera Wi-Fi-nätverksanslutningen. Vrid
och justera Wi-Fi-antennens position.
Inget svar från klockradion
•• Koppla från och återanslut nätkontakten
och slå sedan på klockradion igen.
•• Kontrollera om radion är i standbyläge.
Om den är det slår du på radion.
Dålig radiomottagning
•• Håll klockradion borta från andra
elektroniska enheter för att undvika
radiostörning.
•• Dra ut radioantennen helt och justera den.
•• Kontrollera Wi-Fi-nätverksanslutningen. Vrid
och justera Wi-Fi-antennens position.
Otillräcklig Wi-Fi-signalstyrka
•• Kontrollera avståndet mellan routern och
radion.
•• Vrid och justera Wi-Fi-antennens position.

Det går inte att ansluta till Wi-Fi-nätverket
•• Kontrollera om den trådlösa routern är
avstängd.
•• Kontrollera om den trådlösa routern
har funktioner för WPS. Använd rätt
konfigurationsmetod (PBC eller PIN)
för att ansluta din router med WPSfunktioner till radion. Om det behövs läser
du i användarhandboken till den trådlösa
routern om hur man konfigurerar Wi-Fianslutningen.
•• Konfigurera Wi-Fi-inställningar igen
(se "Komma igång">"Utföra den
första konfigurationen" och "Använda
systeminställningsmenyn" > "Justera
nätverksinställningar").
En del kanaler fungerar inte ibland
•• En del kanaler kan endast hantera ett
begränsat antal lyssnare. Om du försöker
igen efter några minuter kommer du att
kunna lyssna på radiokanaler.
•• Kanalen sänder inte. Försök igen senare.
En del kanaler försvinner från kanallistan
•• När en kanal slutar sända på internet tas
den bort från listan. Radion kontrollerar
hela tiden om kanalen sänder. Om den
börjar sända igen förs den tillbaka till
kanallistan.
Larmet fungerar inte
•• Ställ in klockan/larmet rätt.
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12 Obs!

WOOX Innovations deklarerar härmed att
produkterna uppfyller alla viktiga krav och andra
relevanta villkor i direktivet 1999/5/EG. Du
hittar deklarationen om överensstämmelse på
www.philips.com/support.

Ta reda på var du kan hitta närmaste
återvinningsstation för elektriska och
elektroniska produkter samt batterier. Följ de
lokala kasseringsbestämmelserna och släng inte
produkten eller batterierna med hushållsavfall.
Genom att kassera gamla produkter och
batterier på rätt sätt kan du bidra till att
förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.
Ta bort engångsbatterier
I avsnittet för isättning av batterier kan du läsa
mer om hur du tar bort engångsbatterierna.
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.

Ta hand om miljön

Varumärkesinformation

Kassering av din gamla produkt och batterier

Symbol för Class II-utrustning

Produkten är utvecklad och tillverkad av
högkvalitativa material och komponenter som
både kan återvinnas och återanvändas.

Symbolen anger att enheten är utrustad med
dubbelt isoleringssystem.

Eventuella förändringar av den här enheten
som inte uttryckligen har godkänts av WOOX
Innovations kan frånta användaren rätten att
använda utrustningen.

Uppfyllelse

Den här symbolen innebär att produkten
omfattas av EU-direktivet 2012/19/EU.

Den här symbolen innebär att produkten
innehåller batterier som omfattas av EUdirektivet 2013/56/EU och som inte får slängas
bland hushållssoporna.
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