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1 Viktigt!
Säkerhet

m VARNING! Batterianvändning – Undvik
batteriläckage, som kan ge upphov till
personskada, skada på egendom eller
skada på apparaten:
• Installera batteriet på rätt sätt.
• Ta bort batteriet när enheten inte ska
användas på länge.

a Läs de här instruktionerna.

n Apparaten får inte utsättas för
vattendroppar eller vattenstrålar.

b Behåll de här instruktionerna.
c Läs och ta till dig varningstexten.
d Följ samtliga instruktioner.
e Använd inte apparaten i närheten av
vatten.
f Rengör endast med torr trasa.
g Blockera inte ventilationsöppningarna.
Installera apparaten i enlighet med
tillverkarens instruktioner.
h Installera den inte i närheten av någon
värmekälla, som element, varmluftsintag,
spis eller annan utrustning som avger
värme (inklusive förstärkare).
i Skydda elkabeln så att den inte blir
trampad på eller kommer i kläm, särskilt
intill kontakter, extrauttag och precis vid
apparathöljet.
j Använd endast kringutrustning
och tillbehör som är godkända av
leverantören.
k Dra ur kontakten till apparaten vid
åskväder samt när den inte ska användas
på länge.
l Överlåt allt underhåll till kvalificerad
servicepersonal. Service är nödvändig när
apparaten har skadats på något sätt, till
exempel om en elkabel eller kontakt är
skadad, vätska eller främmande föremål
har kommit in i apparaten, apparaten har
utsatts för regn eller fukt, inte fungerar
som den ska eller om den har fallit i
golvet.
2
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o Placera inga potentiellt skadliga föremål
på enheten (t.ex. vattenfyllda kärl eller
levande ljus).
p Om adaptern används som
frånkopplingsenhet ska den vara lätt att
komma åt.
q Risk för att svälja myntformat batteri!
• Enheten kan innehålla ett myntformat
batteri/knappcellsbatteri som kan
sväljas av misstag. Förvara alltid
batteriet utom räckhåll för barn! Om
någon av misstag sväljer batteriet kan
det orsaka allvarlig skada eller dödsfall.
Allvarliga inre brännskador kan uppstå
inom två timmer efter förtäring.
• Om du misstänker att ett batteri har
svalts eller kommit in i kroppen på
annat vis ska du omedelbart uppsöka
läkare.
• När du byter batterier ska du alltid se
till att både använda och nya batterier
är utom räckhåll för barn. Se till att
batterifacket är ordentligt stängt efter
att du har bytt batteri.
• Om batterifacket inte går att stänga
ordentligt ska du inte fortsätta att
använda produkten. Förvara utom
räckhåll för barn och kontakta
tillverkaren.

Varning
•• Ta aldrig bort höljet från apparaten.
•• Smörj aldrig någon del av apparaten.
•• Placera aldrig apparaten ovanpå någon annan elektrisk

rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella
negativa effekter på miljö och hälsa.

utrustning.

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

•• Se till att nätsladden, kontakten och adaptern alltid är

enkelt tillgängliga så att du kan koppla bort apparaten
från eluttaget.

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

Användning av den här produkten
överensstämmer med EU:s förordningar om
radiostörningar.

Produkten innehåller batterier som följer EUdirektivet 2006/66/EC och den kan inte kasseras
med normalt hushållsavfall.Ta reda på de lokala
reglerna om separat insamling av batterier
eftersom korrekt kassering bidrar till att minska
negativ påverkan 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.

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

När den här symbolen med en överkryssad
papperskorg visas på produkten innebär det att
produkten omfattas av det europeiska direktivet
2002/96/EG.
Ta reda på var du kan hitta närmaste
återvinningsstation för elektriska och
elektroniska produkter.
Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina
gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet.
Genom att kassera dina gamla produkter på
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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 FM-radio
• se klockslaget
• vakna till en signal eller favoritradiokanal
• ange två larm som ringer vid olika tider.

Förpackningens innehåll
Kontrollera och identifiera innehållet i
förpackningen:
• Huvudenhet (med ett inbyggt batteri) x 1
• Nätadapter x 1
• Användarhandbok x 1
• Snabbstartsguide x 1
• 1 MP3 link-kabel

4
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Översikt över huvudenheten
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a + TUNING • Ställ in en radiokanal.
b REPEAT ALARM/BRIGHTNESS
CONTROL
• Upprepa larmet.
• Justera ljusstyrkan i teckenfönstret.
c AL1, AL2
• Aktivera/avaktivera larmtiden.
• Aktivera inställning av larmtid.
• Visa larminställningarna.
d

•
•

/ SOURCE
Sätt på eller stäng av enheten.
Växla mellan uppspelning av FM-radio,
MP3 link-ingång och visning av klocktid.

e - VOLUME +
• Justera radions volymnivå.
f Batterifack
g FM ANT
• Anslut FM-radioantenn.
h DC 5V
• Strömuttag.
i MP3 LINK
• Ljudingång (3,5 mm) för extern
ljudenhet.
j SLEEP
• Ställ in insomningstimern.
k SET TIME/PROG
• Aktivera inställning av klocktid.
• Programmera radiokanaler.
l PRESET +/PRESET • Ställa in datum, klocktid och larmtid.
• Välj tidsformat.
• Välj en programmerad radiokanal.
m DATE
• Visa den förinställda tiden, månad, dag
och år.
n Teckenfönster

6

SV

3 Komma igång

Byta ut batteriet:

Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt
följd.
Om du kontaktar kundtjänst kan du bli ombedd
att uppge apparatens modell- och serienummer.
Modell- och serienumret finns på apparatens
undersida. Skriv numren här:
Modellnummer
__________________________
Serienummer
___________________________

Aktivera batteriet
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.

Ta bort skyddsfliken för att aktivera batteriet.

1
2
3

Öppna batterifacket.
Sätt i ett litiumbatteri (CR2025) med
polerna (+/-) åt rätt håll enligt markeringen.
Stäng batterifacket.

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

motsvarar den spänning som är tryckt på bak- eller
undersidan av apparaten.
•• Risk för elektriska stötar! När du kopplar bort
nätadaptern ska du alltid dra ut kontakten ur uttaget.
Dra aldrig i sladden.
•• Innan du ansluter nätadaptern ser du till att alla andra
anslutningar har gjorts.

SV
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Anslut nätadaptern till
• DC IN-uttaget (DC 5V) på
huvudenhetens baksida, och
• nätuttaget.

5

Ställa in tid och datum
1
2
3
4
5
6
7
8

Håll SET TIME/PROG intryckt i två
sekunder i klockläge.
Tryck på PRESET +/PRESET -.
»» 12- eller 24-timmarsformat väljs.
Bekräfta genom att trycka på SET TIME/
PROG.
»» Timsiffrorna börjar blinka.
Upprepa steg 2 och 3 och ställ in timme.
Upprepa steg 2 och 3 och ställ in minut.
Upprepa steg 2 och 3 och ställ in år.
Upprepa steg 2 och 3 och ställ in månad.
Upprepa steg 2 och 3 och ställ in dag.

Visa förinställda datumet

1

8

Tryck på DATE flera gånger.
»» Klocktid, månad, dag och år visas.
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4 Lyssna på radio

Programmera radiokanaler
manuellt
Kommentar

Ställa in en radiokanal
1
2

Tryck på SOURCE flera gånger om du vill
slå på radion.
»» FM och den aktuella radiofrekvensen
visas.
Tryck på +/- (på + TUNING -) flera
gånger för att söka efter en radiokanal.

Justera volymen
1

Tryck på +/- (på - VOLUME +) flera gånger.

•• Du kan programmera högst 20 snabbvalskanaler.

1
2
3
4
5
6

Programmera radiokanaler
automatiskt
Kommentar

Tryck på SOURCE flera gånger om du vill
slå på radion.
Tryck på +/- (på + TUNING -) flera
gånger för att söka efter en radiokanal.
Tryck på SET TIME/PROG.
»» Numret börjar blinka.
Tryck på PRESET +/PRESET - flera gånger
för att välja numret på den förinställda
kanalen.
Bekräfta genom att trycka på SET TIME/
PROG.
Upprepa stegen ovan och programmera
fler kanaler.
Tips

•• Om du vill skriver över en programmerad kanal

programmerar du en annan kanal på dess ställe.

•• Du kan programmera högst 20 snabbvalskanaler.

1
2

Tryck på SOURCE flera gånger om du vill
slå på radion.

Välj en förinställd radiokanal.

Håll SET TIME/PROG intryckt i två
sekunder.
»» Alla tillgängliga kanaler programmeras
efter signalstyrka.

1

»» Den först programmerade
radiokanalen sänds automatiskt.

2

Tryck på SOURCE flera gånger om du vill
slå på radion.
Tryck på PRESET +/PRESET - för att välja
en radiokanal.
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5 Ställa in larmtid

Visa larminställningar
1

Tryck på AL1/AL2.

Ställa in larmtid

Repeterande larm

Du kan ställa in två larm.

1

Kommentar
•• Kontrollera att klockan visar rätt klocktid innan du

Tryck på REPEAT ALARM/BRIGHTNESS
CONTROL när larmet ljuder.
»» Larmsignalen upprepas 9 minuter
senare.

startar.

1
2
3
4
5
6

Håll AL1 (eller AL2) intryckt i två sekunder.

Stoppa larmsignalen

Tryck på PRESET +/PRESET -.
»» Larmsignalen väljs.

1

FM: Snabbvalskanalen.
: Signalen.

•
•

Bekräfta genom att trycka på AL1 (eller
AL2).
»» Timsiffrorna börjar blinka.
Upprepa steg 2 och 3 och ställ in timme.
Upprepa steg 2 och 3 och ställ in minut.
Repetera steg 2 och 3 för att ställa in
volymnivån (max. 32) för larmsignalen.

Slå på/av larmtiden
Kommentar
•• Kontrollera att du har ställt in larmen korrekt.

1

Tryck på AL1 eller AL2 två gånger.
»» Om larmtiden är aktiverad visas
.

eller

»» Om larmtiden är avaktiverad försvinner
eller .

10
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När larmet ljuder trycker du på
motsvarande AL1 eller AL2.
»» Larmsignalen stoppar men
larminställningen är kvar.

6 Övriga
funktioner
Ställa in insomningstimern
Du kan ställa in radion så att den stängs av
automatiskt efter en viss tid.

1

Tryck på SLEEP flera gånger för att välja en
förinställd tid.
»» visas.
»» Volymen minskar gradvis under de sista
5 minuterna.

Så här stänger du av insomningstimern:

1

Tryck flera gånger på SLEEP tills
visas.
»» försvinner.

(av)

Justera ljusstyrkan för
teckenfönstret
1 Tryck på REPEAT ALARM/BRIGHTNESS
CONTROL flera gånger.

Lyssna på en extern enhet
Du kan använda den här enheten för att spela
upp ljud från en extern enhet.

1

2
3

Anslut MP3 link-kabeln till
• MP3 LINK-uttaget på baksidan av
enheten, och
• till ljudutgången (vanligtvis uttaget
för stereohörlurar) på den externa
enheten.
Tryck på SOURCE flera gånger för att välja
ljudingången från MP3 LINK-uttaget.
»» och
visas.
Tryck på +/- (på - VOLUME +) flera gånger
för att justera volymnivån.
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7 Produktinformation
Kommentar
•• Produktinformationen kan komma att ändras utan
föregående meddelande.

Specifikationer
Tuner (FM)
Mottagningsområde
Känslighet
– Mono, 26 dB S/Nförhållande
Sökselektivitet
Total harmonisk distorsion
Signal/brusförhållande

87,5 – 108 MHz
< 22 dBf
> 28 dBf
<3%
> 50 dB

Allmän information
Nätström

Effektförbrukning vid
användning
Storlek
– Huvudenhet
(B x H x D)
Vikt
- Med förpackning
- Huvudenhet

12
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Modell: TPA107-50050EU (F) (Philips)
Ineffekt: 100–240 V~,
50/60 Hz, 0,5 A
Uteffekt: 5,0 V
1,0 A
4,0 W
185 x 52 x 85 mm
0,49 kg
0,36 kg

8 Felsökning
Varning
•• Ta aldrig bort höljet från produkten.

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).
Se till att du har produkten, modellnumret och
serienumret nära till hands vid kontakt med
kundtjänst.
Ingen ström
• Se till att nätsladden är ordentligt ansluten.
• Kontrollera att det finns ström i nätuttaget.
Inget ljud.
•• Justera volymen.
Inget svar från enheten
•• Koppla från och återanslut nätkontakten
och slå sedan på enheten igen.
Dålig radiomottagning
•• Öka avståndet mellan apparaten och TV:n
eller videon.
•• Dra ut FM-antennen helt.
•• Anslut en antenn för utomhusbruk i stället.
Timern fungerar inte
•• Ställ in klockan rätt.
•• Slå på timern.
Klock-/timerinställningen har raderats
•• Byt batteri.
•• Strömmen har stängts av eller så har
strömsladden kopplats från.
•• Återställ klockan/timern.
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