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1 Viktig

Fare for svelging av batterier!
•

Sikkerhet
Advarsel
•• Fjern aldri dekselet på denne klokkeradioen.
•• Smør aldri noen av delene i klokkeradioen.
•• Plasser aldri klokkeradioen på annet elektrisk utstyr.
•• Ikke utsett denne klokkeradioen for direkte sollys, åpen

•

flamme eller varme.

•• Sørg for at du alltid har enkel tilgang til strømledningen,
støpselet eller adapteren, slik at du kan koble
klokkeradioen fra strømmen.

•
•
•
•
•
•

•
•
•
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Les og følg disse instruksjonene.
Sørg for at det er nok fritt rom rundt
klokkeradioen av hensyn til ventilasjon.
Bruk bare tillegg/tilbehør som er angitt av
produsenten.
Bruk bare strømforsyningene som er angitt
i brukerhåndboken.
Koble fra klokkeradioen under tordenvær
eller når den ikke brukes over lengre
perioder.
FORSIKTIGHET ved batteribruk – for å
unngå batterilekkasje som kan føre til skade
på personer, eiendeler eller klokkeradioen,
må følgende forholdsregler følges:
• Sett inn batteriet riktig. + og - på
batteriet skal samsvare med tilsvarende
tegn på klokkeradioen.
• Ta ut batteriet når klokkeradioen ikke
skal brukes på lang tid.
• Batteriet skal ikke utsettes for sterk
varme som sollys, flammer eller
lignende.
Klokkeradioen må ikke utsettes for
drypping eller sprut.
Ikke plasser noen som helst farekilder på
klokkeradioen (for eksempel væskefylte
objekter og stearinlys).
Der støpselet på
direktetilkoblingsadapteren brukes som
frakoblingsenhet, vil den frakoblede
enheten hele tiden være klar til bruk.
NO

•

•

Enheten kan inneholde et myntbatteri, som
kan svelges. Oppbevar derfor batteriet
utilgjengelig for barn til enhver tid! Hvis
batteriet svelges, kan det forårsake alvorlige
skader eller føre til dødsfall. Det kan oppstå
store interne brannskader innen to timer
etter at batteriet er svelget.
Hvis du mistenker at noen har svelget
et batteri eller stukket den inn i en
kroppsåpning, må lege oppsøkes
umiddelbart.
Når du bytter batteri, skal alle nye
og brukte batterier alltid oppbevares
utilgjengelig for barn. Kontroller at
batterirommet er fullstendig stengt når du
har byttet batteri.
Hvis det ikke er mulig å stenge
batterirommet fullstendig, skal produktet
ikke brukes lenger. Oppbevar det
utilgjengelig for barn, og ta kontakt med
produsenten.
Merknad

•• Typeplaten er plassert på undersiden av apparatet.

2 Din klokkeradio
Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips!
Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips
tilbyr, kan du registrere produktet ditt på www.
philips.com/welcome.

Innledning
Med denne klokkeradioen kan du:
• høre på FM-radio,
• vise klokkeslettet og
• angi to alarmer

Innholdet i esken
Kontroller og identifiser innholdet i pakken:
• Klokkeradio
• Trykte materialer

Always there to help you
Register your product and get support at

www.philips.com/support
Question?
Contact
Philips

Short User manual
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Oversikt over klokkeradioen
a
b

g

c
d
e

f

a SCAN / SLEEP
• Skanne og lagre radiostasjoner
automatisk.
• Angi sleep timer.
b

•

/ RADIO
Slå radioen av eller på.

c SET TIME / PRESET
• Still klokken.
• Lagre FM-radiostasjoner manuelt.
• Velg en forhåndsinnstilt radiostasjon.
d HOUR/MIN/- TUNING +
• Still inn time og minutter.
• Still inn FM-radiostasjoner.
e SNOOZE / BRIGHTNESS
• Setter alarmen på slumring.
• Justere lysstyrken på skjermen.
f Displaypanel
• Vis gjeldende status.
g
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•
•
•

/
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/ - VOLUME +
Still inn alarmen.
Aktivere eller deaktivere alarm-timeren.
Juster volumet.

3 Komme i gang
Følg alltid instruksjonene i dette kapittelet i
rekkefølge.

Sett inn batteriet
Forsiktig
•• Eksplosjonsfare! Ikke utsett batteriet for varme, sollys

eller flammer. Brenn aldri batteriet.
•• Fare for at batteriet eksploderer hvis det settes inn feil.
Erstatt bare med samme eller tilsvarende type.
•• Batteriet inneholder kjemiske stoffer, og derfor skal det
behandles som spesialavfall.

Merknad
•• Du kan bare bruke vekselstrøm som strømforsyning.

Litium CR2032-batteriet kan bare sikkerhetskopiere
klokke- og alarminnstillinger.
•• Når strømmen er frakoblet, slås bakgrunnsbelysningen
på displayet av.

Ved første gangs bruk:
Fjern beskyttelsesplasten for å aktivere batteriet.
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Sett inn ett CR2032-batteri med riktig
polaritet (+/-) som angitt.
CR2032
CR2032

Koble til strømmen
Forsiktig
•• Fare for produktskade. Kontroller at spenningen er den

samme som den spenningen som er angitt på baksiden
eller undersiden av klokkeradioen.
•• Fare for elektrisk støt. Ta alltid tak i selve støpselet
når du trekker det ut av kontakten for å koble fra
strømmen. Ikke dra i strømledningen.

Koble strømadapteren til stikkontakten.

Slik bytter du ut batteriet:

1

Skyv klemmen til venstre og ta ut
batteriskuffen.
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Still inn klokken
1
2
3
4
5

I standbymodus trykker du på og holder
nede SET TIME i mer enn to sekunder for
å aktivere modusen for å stille klokken.
»» [24H] begynner å blinke.
Trykk på HOUR eller MIN for å velge
12-/24-timersformat.
Trykk på SET TIME for å bekrefte.
Trykk på HOUR og MIN gjentatte ganger
for å stille inn henholdsvis time og minutter.
Trykk på SET TIME for å bekrefte.
»» Den angitte tiden vises.

Slå på
Trykk på for å slå på radioen.
»» Produktet settes i FM-tunermodus.

Bytte til standbymodus med
strømsparing
Trykk på på nytt for å bytte til standbymodus
med strømsparing.
»» Klokken (hvis den er stilt inn) vises.

6
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4 Høre på FMradio

Lagre FM-radiostasjoner
automatisk
Merknad
•• Du kan lagre maksimalt 20 FM-radiostasjoner.

Forberede FM-antennen
Du får bedre mottak hvis du trekker pigtailantennen helt ut og justerer posisjonen.

I FM-tunermodus trykker du på SCAN og
holder den nede i to sekunder.
»» Klokkeradioen lagrer alle tilgjengelige
FM-radiostasjoner automatisk.
»» Den første tilgjengelige stasjonen
sender automatisk.

Lagre FM-radiostasjoner
manuelt
Merknad
•• Du kan lagre maksimalt 20 FM-radiostasjoner.

1

Merknad
•• Plasser antennen så langt unna andre elektriske
apparater som mulig for å unngå interferens.

Stille inn FM-radiostasjoner
1
2
3

Trykk på
radioen.

RADIO for å slå på FM-

Trykk på og hold nede - TUNING + i to
sekunder.
»» Klokkeradioen stiller automatisk inn en
stasjon med sterkt mottak.

2
3
4
5

I FM-tunermodus stiller du inn en FMstasjon.
Trykk på og hold nede PRESET i to
sekunder.
»» Det forhåndsinnstilte tallet blinker.
Trykk på HOUR eller MIN for å velge et
tall.
Trykk på PRESET på nytt for å bekrefte.
Gjenta trinn 1–4 for å lagre flere stasjoner.
Merknad

•• Du kan fjerne en forhåndslagret stasjon ved å lagre en
annen stasjon på det samme sted.

Gjenta trinn 2 for å stille inn flere
radiostasjoner.
Slik stiller du inn en stasjon manuelt:
I tunermodus trykker du på - TUNING +
gjentatte ganger for å velge en frekvens.
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Velg en valgt FM-radiostasjon
I FM-tunermodus trykker du på PRESET
gjentatte ganger for å velge en forhåndsinnstilt
radiostasjon.

Justere volumet
Mens du lytter til FM-radioen, trykker du på
- VOLUME + gjentatte ganger for å heve eller
senke volumet.

8
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5 Stille inn alarmtimer
Stille inn alarmen
Du kan angi to alarmer som kan ringe på
forskjellige tidspunkter.

Aktivere/deaktivere alarmtimeren.
Trykk på eller gjentatte ganger for å
aktivere eller deaktivere alarm-timeren.
»» Alarmikonet ( eller ) vises hvis
alarm-timeren er aktivert, og vises ikke
hvis den er deaktivert.
•

For å stoppe alarmen trykker du på
det tilsvarende eller .
»» Alarmen gjentas for de etterfølgende
dagene.

Merknad
•• Kontroller at du har stilt inn klokken riktig.

1

2
3
4
5

I standbymodus trykker du på og holder
nede eller i to sekunder for å aktivere
modusen for å stille alarmen.
»» Tallene for timer og minutter og
alarmikonet ( eller ) begynner å
blinke.

Sette alarmen på slumring
Når alarmen går, trykker du på SNOOZE.
»» Alarmen slumrer og gjentar ringingen
ni minutter senere.

Trykk på HOUR og MIN gjentatte ganger
for å stille inn time og minutter.
Trykk på

eller

for å bekrefte.

Trykk på HOUR eller MIN for å velge
alarmkilde: summealarm eller FMradiokanalen du spilte sist.
Trykk på

eller

på nytt for å bekrefte.

Tips
•• Alarmvolumet kan ikke justeres, men øker gradvis for
myk oppvåkning.

NO
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6 Andre
funksjoner

Justere lysstyrken
X3

Angi sleep timer

Trykk på BRIGHTNESS gjentatte ganger for å
velge forskjellige lysstyrkenivåer:
• Høy
• Medium
• Lav

Trykk på SLEEP gjentatte ganger for å velge
sleep timer-perioden (i minutter).
»» Klokkeradioen bytter til standbymodus
automatisk etter den forhåndsinnstilte
tiden.
Slik deaktiverer du sleep timer:
I modus for sleep timer-innstilling trykker du
gjentatte ganger på SLEEP til [OFF] vises.
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7 Produktinformasjon

Generell informasjon
Strømforsyning
(strømadapter)

Merknad
•• Produktinformasjon kan endres uten varsel.

Spesifikasjoner
Forsterker
Anslått utgangseffekt
Frekvenssvar

0,7 W RMS
75–12,5 kHz, ± 3 dB

Effektforbruk i
driftsmodus
Strømforbruk i ECOstandby
Mål: hovedenhet
(B x H x D)
Vekt – hovedenhet

Merkenavn: PHILIPS,
Modell: GQ05050050-AG,
Inngang: 100–240 V~,
50/60 Hz, 0,3 A maks.,
Utgang: DC 5 V,
500 mA,
1,5 W
< 1W
185 x 85 x 81 mm
0,3 kg

Tuner
Innstillingsområde (FM)
Innstillingsnett
– Mono, 26 dB signal-til-støyforhold
Valgbarhet for søk
Total harmonisk forvrengning
Signal-til-støy-forhold

87,5–
108 MHz
50 KHz
< 22 dBf
< 35 dBf
<2%
> 50 dB

Høyttaler
Høyttalerimpedans
Høyttalerdriver
Følsomhet

8 ohm
1 x 1,5" heldekkende
81 ± 3 dB/m/W

NO
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8 Feilsøking
Advarsel
•• Fjern aldri dekselet på denne enheten.

Du må aldri forsøke å reparere systemet selv
hvis du fortsatt vil beholde garantien.
Hvis det oppstår problemer når du bruker
dette produktet, må du kontrollere de
følgende punktene før du ber om service.
Hvis problemet ikke blir løst, går du til Philips'
webområde (www.philips.com/welcome). Når
du kontakter Philips, må du sørge for at enheten
er i nærheten, og at modellnummeret og
serienummeret er tilgjengelig.
Ikke strøm
•• Kontroller at strømledningen til
klokkeradioen er koblet til ordentlig.
•• Kontroller at strømuttaket har strøm.
Ingen respons fra klokkeradioen
•• Trekk ut støpselet, og sett det inn igjen. Slå
deretter på klokkeradioen på nytt.
Radiosignalet er svakt
•• Hold klokkeradioen unna andre
elektroniske enheter for å unngå
radioforstyrrelser.
•• Trekk antennen helt ut, og juster
plasseringen av pigtail-antennen.
Alarmen fungerer ikke
•• Still klokken/alarmen riktig.

12
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9 Merknad
Eventuelle endringer på denne enheten
som ikke er uttrykkelig godkjent av Gibson
Innovations, kan frata brukeren autorisasjon til å
bruke utstyret.
Gibson Innovations erklærer herved at
dette produktet er i samsvar med de
grunnleggende kravene og øvrige relevante
bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. Du finner
samsvarserklæringen på www.philips.com/
support.

Ta vare på miljøet

til å forhindre negative konsekvenser for helse
og miljø.
Fjerne engangsbatteriene
Hvis du vil fjerne engangsbatteriene, kan du se
avsnittet for batteriinstallering.
Miljøinformasjon
All unødvendig emballasje er utelatt. Vi har
forsøkt å gjøre emballasjen enkel å dele inn i tre
materialer: papp (eske), papirmasse (buffer) og
polyetylen (poser, beskyttende skumlag).
Systemet består av materialer som
kan resirkuleres og gjenbrukes hvis det
demonteres av fagfolk. Gjør deg kjent
med lokale bestemmelser før du kaster
emballasjematerialer, oppbrukte batterier og
gammelt utstyr.

Avhending av det gamle produktet og batteriet

Produktet er utformet og produsert med
materialer og deler av svært høy kvalitet som
kan resirkuleres og gjenbrukes.

Dette symbolet på et produkt betyr at
produktet omfattes av EU-direktiv 2012/19/EU.

Dette symbolet betyr at produktet inneholder
batterier som omfattes av EU-direktiv
2013/56/EU og som ikke kan kastes i vanlig
husholdningsavfall.
Gjør deg kjent med hvor du kan levere
inn elektriske og elektroniske produkter
og batterier til gjenvinning i ditt lokalmiljø.
Følg de lokale retningslinjene, og kast aldri
produktet og batteriene sammen med vanlig
husholdningsavfall. Hvis du kaster gamle
produkter og batterier på riktig måte, bidrar du
NO
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