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1 Vigtigt
•
•
•
•

•
•

•

3

Apparatet må ikke udsættes for dryp eller
sprøjt.
Placer aldrig farlige genstande på
apparatet (f.eks. væskefyldte genstande
eller tændte lys).
Indfør aldrig genstande i
ventilationsåbningerne eller andre
åbninger i apparatet.
Sørg for, at netledningen ikke trædes på,
navnlig ved stikkene og stikforbindelserne
samt det sted, hvor ledningen føres ud af
apparatet.
Tag stikket ud af stikkontakten under
tordenvejr, eller hvis apparatet ikke skal
bruges gennem længere tid.
Al servicering skal udføres af kvalificeret
personale. Apparatet skal serviceres,
hvis det er blevet beskadiget, f.eks.
hvis netledningen beskadiges, der er
blevet spildt væske på apparatet, der er
kommet fremmedlegemer ind i apparatet,
apparatet er blevet udsat for regn eller
fugt, eller hvis apparatet ikke fungerer
normalt eller er blevet tabt.
Hvis stikket til Direct Plug-in-adapteren
bruges til at afbryde enheden, forbliver
enheden parat til betjening.
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2 Din DAB+clockradio
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/support.

Indledning
Med denne enhed kan du:
• lytte til FM eller DAB+ (Digital Audio
Broadcasting) radio
• holde styr på tiden
• blive vækket af DAB+/FM-radio eller
buzzeralarm.
Enheden har DBB (Dynamic Bass Boost) til
berigelse af lyden.

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

DA
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Oversigt over hovedenheden
a
b
c
d
e

o
n
m
l
k

j

f

i

g

h

p q
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a BACK
• Gå tilbage til forrige menu.
• Annuller et valg.
b INFO/MENU
• Åbn menuen DAB+/FM.
• Vis oplysninger om DAB+/RDS.
c DBB
• Tænd eller sluk for dynamisk
basforstærkning.

o AUTOSCAN
• Scan efter radiostationer.
• Gem yndlingsradiostationer i
hukommelsen.
p DC IN
• Tilslut strøm.
q FOR SOFTWARE UPDATE ONLY
• Opdater software via USB-stik (hvis
tilgængeligt).

d SLEEP
• Indstil sleep-timer.
e
•
•
•

/
Naviger gennem menuen DAB+/FM.
Vælg en forudindstillet radiostation.
Scan efter forrige/næste radiostation.

f Skærmpanel
• Vis status.
g Lyssensor
• Til justering af baggrundsbelysning.
h MINUTE/VOLUME
• Indstil minuttallet.
• Juster lydstyrken.
i HOUR/TUNING +/• Indstil timetallet.
• Find en radiostation.
j SET ALARM/CLOCK/SET TIME
• Indstil alarm/klokkeslæt.
• Skift til urskærmen
k REPEAT ALARM•SELECT
• Gentag alarm.
• Bekræft valg.
l ALARM ON/OFF
• Tænd/sluk for alarm-timer.
m RADIO ON/OFF
• Tænd/sluk for radio.
n SOURCE
• Vælg DAB+/FM-kilde.

DA
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3 Kom godt i gang

Bemærk
•• Identifikationspladen findes i bunden af
hovedenheden.

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. ___________________________

Klargør FM-/DAB+-antennen
For at få bedre modtagelse skal du trække
pigtail-antennen helt ud og justere dens
position.

Indstilling af ur
1 I standbytilstand skal du dreje SET

Bemærk
•• Placer antennen så langt væk fra TV,

videobåndoptagere eller andre strålingskilder
som muligt for at undgå interferens.

Tilslutning af strømmen
Advarsel
•• Risiko for produktskade! Kontroller, at

strømspændingen svarer til den spænding,
der er trykt på bagsiden eller undersiden af
apparatet.
•• Risiko for elektrisk stød! Tag altid stikket ud af
kontakten, når AC-adapteren skal frakobles.
Hiv aldrig i ledningen.
•• Før du tilslutter AC-adapteren, skal du sørge
for at have udført alle andre tilslutninger.
7
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3
4

ALARM/CLOCK/SET TIME til SET
TIME-positionen.
»» Timetallet og minuttallet begynder at
blinke.
Drej på HOUR for at indstille timetallet.
Drej på MINUTE for at indstille
minuttallet.
Drej SET ALARM/CLOCK/SET TIME til
CLOCK-positionen for at bekræfte.

Tænd/sluk for radio.
Tryk på RADIO ON/OFF i standbytilstand for
at tænde radioen.
»» Den DAB+ eller FM-radiostation, du
har lyttet til sidst, spilles automatisk.
Tip
•• Du kan også tænde for radioen ved at trykke
gentagne gange på SOURCE .

•• Tryk på RADIO ON/OFF igen for at slukke
radioen.

4 Lyt til digitale
lydudsendelser
(DAB+)
Med DAB+ (Digital Audio Broadcasting) sendes
radio digitalt gennem et netværk af sendere.
Det giver dig flere valgmuligheder, højere
lydkvalitet og mere information.

Indstil DAB+radiostationer

Gem DAB+-radiostationer
automatisk
Tip
•• Der vil med tiden blive tilføjet nye DAB+-

stationer og -tjenester. Hvis du vil gøre nye
DAB+-stationer og -tjenester tilgængelige,
skal du udføre en fuld scanning med jævne
mellemrum.

I tilstanden DAB+ holdes AUTO SCAN nede i
3 sekunder.
»» Enheden scanner alle de tilgængelige
DAB+-radiostationer og transmitterer
den første tilgængelige station.

Bemærk
•• Sørg for, at antennen er trukket helt ud.

1
2

Tryk gentagne gange på SOURCE for at
vælge DAB-tilstand.
»» [FULL SCAN](fuld scanning) vises.
Tryk på SELECT for at starte fuld
scanning.
»» Enheden gemmer alle tilgængelige
DAB+-radiostationer og transmitterer
derefter den første tilgængelige station.
»» Listen over stationer gemmes i
enhedens hukommelse. Næste gang
du tænder for enheden, bliver der ikke
scannet efter station.
»» Hvis der ikke er nogen DAB+-tjeneste
tilgængelig, vises [No DAB Station]
(ingen tilgængelig DAB+-station),og
derefter vises [FULL SCAN](fuld
scanning).

Sådan finder du en station fra den tilgængelige
liste over stationer:

1
2

Gem DAB+-radiostationer
automatisk
Du kan gemme op til 20 DAB+radiostationer
under forudindstillede kanaler.

1
2
3
4
5

Find en DAB+-radiostation.
Tryk på AUTO SCAN.
»» Nummeret på den forudindstillede
kanal vises.
Tryk gentagne gange på
vælge et nummer: 1-20.

/ for at

Tryk på SELECT for at bekræfte.
Gentag trin 1 til 4 for at gemme andre
stationer.
Bemærk

•• Hvis du vil fjerne en DAB+-station, der

allerede er gemt, skal du gemme en anden
station i dens sted.

Drej på TUNING +/- i DAB+-tilstand
for at navigere i de tilgængelige DAB+stationer.
Tryk på SELECT for at bekræfte.
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Søg manuelt efter en DAB+radiostation
1 I tilstanden DAB+ holdes MENU nede i 3
2
3
4
5

sekunder.

Tryk på / for at vælge [Manual
tune], og tryk derefter på SELECT.
Drej TUNING +/- for at navigere til
DAB+-radiofrekvens.
Tryk på SELECT for at bekræfte.
»» Søgningen starter.
Tryk på SELECT igen for at starte
afspilning, når søgningen er færdig.

Lyt til en forudindstillet
DAB+-radiostation
1 Tryk på / for at vælge en
2

forudindstillet DAB+-radiokanal.

Tryk på SELECT for at bekræfte.

Vis DAB+-oplysninger
Tryk gentagne gange på INFO, mens DAB+radioen afspilles, for at rulle gennem følgende
oplysninger (hvis der er tilgængelige):
»» DLS (Dynamic Label Segment)
»» Signalstyrke
»» PTY (programtype)
»» Ensemblenavn
»» Kanal og frekvens
»» Signalfejlrate
»» Bithastighed og lydstatus
»» Dato

Fjern ugyldig DAB+-station
Du kan fjerne alle ugyldige stationer fra listen
over tilgængelige DAB+-station.

1
2
9

I tilstanden DAB+ holdes MENU nede i 3
sekunder.
Tryk på / gentange gange, indtil
[Prune] vises.
DA

3
4
5

Tryk på SELECT for at bekræfte.
»» [No][Yes] vises.
Tryk på

/

for at vælge [Yes].

Tryk på SELECT.
»» Alle ugyldig stationer er blevet fjernet.

Vælg DRC-indstilling
Mens du lytter til DAB+-radio, kan du ændre
DRC-indstillinger (Dynamic Range Control)
for at øge/sænke graden af kompensation for
lydydelse.

1
2
3
4
•
•
•

5

I tilstanden DAB+ holdes MENU nede i
mere end 3 sekunder.
Tryk på

/

, indtil [DRC] vises.

Tryk på SELECT for at bekræfte.
Tryk gentagne gange på / for at
vælge en indstilling:
[DRC off]: DRC er slået fra.
[DRC high]: DRC er slået til. Det
anbefales at bruge denne indstilling i
støjende miljøer.
[DRC low]: DRC indstillet til halvdelen af
normalt niveau.
Tryk på SELECT for at bekræfte valget.

5 Lyt til FM-radio

Bemærk
•• Hvis du vil fjerne en FM-station, der allerede
er gemt, skal du gemme en anden station i
dens sted.

Find FM-radiostationer
Tip
•• Placer antennen på så lang afstand som

muligt fra TV, videobåndoptagere eller andre
strålingskilder.
•• For optimal modtagelse skal du trække
antennen helt ud og justere dens position.

1
2

Tryk på SOURCE gentagne gange for at
vælge FM-tuner.
Tryk på eller , og hold den inde.
»» Radioen stiller automatisk ind på en
station med stærkt signal.
»» For at stille ind på en svag station skal
du dreje på TUNING +/-, indtil du
finder den optimale modtagelse.

Gem FM-radiostationer
automatisk
1 Hold AUTO SCAN nede i 3 sekunder i

FM-radiotilstand.
»» Der kan gemmes op til 20 FMstationer med kraftigt signal under
kanal 1 - 20.
»» Den station, der gemmes under kanal
1, starter transmissionen.

Gem FM-stationer manuelt
1 Indstil til en FM-radiostation.
2 Tryk på AUTO SCAN.
3
4
5

Lyt til en forudindstillet FMradiostation
Tryk på / for at vælge et forudindstillet
nummer.
»» Stationen starter transmissionen om få
sekunder.

Vis RDS-oplysninger
RDS (Radio Data System) er en tjeneste, der
sender yderligere oplysninger sammen med FMstationer. Hvis du lytter til en FM-station med et
RDS-signal, vises “RDS”.
Tryk på INFO/MENU for at vise RDSoplysninger som PTY (programtype) og
stationsnavn.

Vælg søgeomfang for FMradio
Før du begynder at søge efter FMradiostationer, kan du vælge søgeomfang.

1
2
3

»» Nummeret på den forudindstillede
kanal vises.

Tryk på

/

for at vælge en kanal: 1-20.

Tryk på SELECT.
»» Den valgte FM-radiostation gemmes
under kanalen.
Gentag trin 1 til 4 for at gemme andre
stationer.

4

Tryk på INFO/MENU i mere end 3
sekunder.
Tryk på eller , indtil [Scan setting]
vises, og tryk derefter på SELECT.
Tryk på eller for at vælge en
indstilling:
• [Strong stations only]: Der kan kun
søges efter stationer med kraftige
signaler.
• [All stations]: Der kan både søges
efter stationer med kraftige og svage
signaler.
Tryk på SELECT for at bekræfte.
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6 Andre
funktioner
Juster systemindstillinger
1 Tryk på INFO/MENU i 3 sekunder i
2
3
4
5

DAB+-eller FM-tilstand for at få vist
systemmenuen.

Tryk på / gentange gange, indtil
[System] vises.
Tryk på SELECT for at bekræfte.
Gentag trin 2 til 3 for at vælge en
indstilling.
Tryk på BACK for at afslutte.

[Time]

[Set 12/24
hour]

Vælg 12-timers
eller 24-timers
format.
[Set date] Indstil dato.
[Auto
Vælg, hvordan
update]
klokkeslættet
skal opdateres.
[Set date
Vælg, hvordan
format]
datoen skal
vises.
[Backlight]
[Time out] Vælg, hvornår
baggrundsbelysningen skal
slukkes.
[On level] Vælg niveau
for baggrundsbelysning.
[Factory Reset] [Yes]
Nulstil alle
indstillinger til
fabriksindstillinger.
[No]
Annuller.
[SW version]
Vis softwareversion.
[Softwareop[Yes]
Vælg for at
gradering]
opdatere
softwaren
[No]
Annuller.

11
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Indstil dato- og
klokkeslætsformat
1 Åbn menuen med systemindstillinger.
2 Tryk gentagne gange på / , indtil
3

[Time] vises, og tryk derefter på SELECT.
Tryk på / for at vælge et punkt, og
tryk derefter på SELECT for at bekræfte.

Muligheder
[Set 12/24
hour]

Beskrivelse
Klokkeslæt vises i
12-timers format.
Klokkeslæt vises i
24-timers format.
[Set date]
Indstil dato.
[Auto update] [Update
Klokkeslæt fra
from DAB] DAB+-stationer
synkroniseres.
[No update] Klokkeslæt
synkroniseres ikke.
[Set date
[DD-MM- Datoen vises i som
format]
YYYY]
dag, måned, år.
[MM-DD- Datoen vises som
YYYY]
måned, dag, år.

4

Undermenu
[Set 12
hour]
[Set 24
hour]

Afslut ved at trykke på BACK.

Vælg indstillinger for
baggrundsbelysning
1 Åbn menuen med systemindstillinger.
2 Tryk gentagne gange på / , indtil
3

[Backlight] vises, og tryk derefter på
SELECT.

Tryk på / for at vælge et punkt, og
tryk derefter på SELECT for at bekræfte.

Muligheder Undermenu Beskrivelse
[Time out] [OFF]
Baggrundsbelysninger er altid
tændt.
[10 sec]
Baggrundsbelysningen slukker
efter 10 sekunder
uden betjening.
[30 sec]
Baggrundsbelysningen slukker
efter 30 sekunder
uden betjening.
[60 sec]
Baggrundsbelysningen slukker
efter 60 sekunder
uden betjening.
[120 sec]
Baggrundsbelysningen slukker efter 120 sekunder
uden betjening.
[On level] [Auto]
Baggrundsbelysninger justeres
automatisk.
[High]
Baggrundsbelysningen er kraftig.
[Medium]
Baggrundsbelysningen er middelkraftig.
[Low]
Baggrundsbelysningen er svag.

Hvis du vil opdatere software til din radio, skal
du følge nedenstående trin nøje:

4

2

Afslut ved at trykke på BACK.

Opdater software (hvis
tilgængelig)
Der kan komme softwareopgraderinger til din
radio. Hvis du registrerer dit produkt på Philips’
websted (www.philips.com/support) med en
gyldig e-mail-adresse, vil du muligvis modtage
besked om softwareopdateringer. Eller du kan
besøge Philips’ websted med jævne mellemrum
for at tjekke, om der er oplysninger om
opdatering.

1
2
3
4
5
6

Læs vejledningen om softwareopdatering
på Philips’ websted omhyggeligt.
Download den seneste software til din
PC, og tilslut den derefter til din radio via
USB-port.
Åbn menuen med systemindstillinger i
FM/DAB+-tilstand.
Tryk gentagne gange på /
, indtil [Softwareopgradering]
(softwareopgradering) vises.
Tryk på SELECT for at bekræfte.
Følg vejledningen på skærmen for at
fuldføre opgraderingen.
Bemærk

•• Hvis du vælger [Software upgrade] uden at

downloade den seneste software eller tilslutte
til PC via USB-port, skal du slukke for radioen
og genstarte den.
•• Hvis opgraderingen bliver afbrudt, skal du
slukke for radioen og geninstallere softwaren,
ellers kan din radio ikke fungere normalt.

Indstil alarm-timeren
1 Kontroller, at du har indstillet uret

3
4
5

korrekt.

I standbytilstand skal du dreje SET
ALARM/CLOCK/SET TIME til SET
ALARM-positionen.
»» Alarmikonet blinker.
Drej på HOUR for at indstille timetallet.
Drej på MINUTE for at indstille
minuttallet.
Drej SET ALARM/CLOCK/SET TIME til
CLOCK-positionen for at bekræfte.

Juster alarmindstilling
Bemærk
•• Du skal indstille dato, før du vælger
alarmtilstand.
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1
2
3

4

Tryk gentagne gange på / for at
vælge:
• [Source Buzzer]: Vælg buzzer som
alarmlyd.
• [Source DAB]: Vælg den DAB+-radio,
du sidst har lyttet til, som alarmlyd.
• [Source FM]: Vælg den FM-radio, du
sidst har lyttet til, som alarmlyd.
Tryk på SELECT for at bekræfte.
»» Undermenuen vises.

Alarmen aktiveres
hver dag.
[Weekends]
Alarmen aktiveres
lørdag og søndag.
[Weekdays]
Alarmen aktiveres
mandag til fredag.
[Once]
[xx-xx- Alarmen aktiveres kun
xxxx] én gang. Datoen skal
(Indstil indstilles.
dato)

6
7
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•

Tryk på INFO/MENU i mere end 3
sekunder.
»» [Alarm Wizard] vises på displayet.

[Daily]

5

•

Tryk på RADIO ON/OFF for om
nødvendigt at angive standbytilstand.

»» Hvis [Source DAB] eller [Source FM]
vælges, vises [last listened]. Tryk på
SELECT for at bekræfte.
Tryk på / for at vælge en indstilling,
og tryk derefter på SELECT.
»» En lydstyrkebjælke vises.
Tryk på / for at vælge alarmlydens
lydstyrke, og tryk derefter på SELECT for
at bekræfte.
Tryk på / for at vælge varighed, og
tryk derefter på SELECT for at bekræfte.
• [15 minutes]: Alarmen afspilles i 15
minutter.
• [30 minutes]: Alarmen afspilles i 30
minutter.
• [45 minutes]: Alarmen afspilles i 45
minutter.
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[60 minutes]: Alarmen afspilles i 60
minutter.
Det tager et par minutter, før
alarmindstillingen er gemt på
enheden . Vent, indtil den er gemt.

Aktiver eller deaktiver alarm-timeren

1

Tryk på ALARM ON/OFF gentagne
gange for at aktivere eller deaktivere
alarm-timeren.
»» [Alarm On] eller [Alarm Off] vises.

Gentag alarm
Når du hører alarmen, skal du trykke på
REPEAT ALARM•SELECT gentagne gange for
at vælge snooze-interval:
• [Snooze 5 minutes]: Alarmen gentages 5
minutter senere.
• [Snooze 10 minutes]: Alarmen gentages
10 minutter senere.
• [Snooze 15 minutes]: Alarmen gentages
15 minutter senere.
• [Snooze 20 minutes]: Alarmen gentages
20 minutter senere.
• [Snooze 25 minutes]: Alarmen gentages
25 minutter senere.
• [Snooze 30 minutes]: Alarmen gentages
30 minutter senere.
Bemærk
•• Kun når alarmvarigheden er indstillet til 45

minutter eller 60 minutter, er der mulighed for
[Snooze 30 minutes].
•• Når klokkeslættet er valgt, vises snoozenedtællingen.

Stop alarmlyden
Tryk på ALARM ON/OFF, når alarmen går i
gang.
»» Alarmen stopper, men
alarmindstillingerne gælder stadig.

Indstil sleep-timeren
Denne enhed kan skifte til standby automatisk
efter et bestemt tidsrum.

1

Tryk gentagne gange på SLEEP for at
vælge tidsrum:
• [15 minutes]
• [30 minutes]
• [45 minutes]
• [60 minutes]
• [90 minutes]
• Når sleep-timeren aktiveres, vises

.

Tip
•• Sleep-timeren deaktiveres ved gentagne gange

at trykke på SLEEP, indtil [Sleep off] (sleep fra)
vises.

Basforbedring
Tryk gentagne gange på DBB for at tænde/
slukke for dynamisk basforstærkning.

DA
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7 Produktinformation
Bemærk
•• Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

Specifikationer
Forstærker
Vurderet effekt

1,5 W RMS

Tuner
Indstillingsområde

Frekvensbånd (FM)
Sensitivitet
– Mono, 26 dB S/N
ratio
Søgeselektivitet
Samlet harmonisk
forvrængning
Signal-/støjforhold
Antal forudindstillede
stationer

15
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FM: 87,5 - 108 MHz
DAB+: 174,92 239,20 MHz
50 KHz
< 22 dBf
< 28 dBf
<2%
> 55 dB
20 (FM)
20 (DAB+)

Generelle oplysninger
AC/DCadapter

(Indgang)

100-240 V~,
50/60 Hz,
0,5 A
5V 1,0 A
Philips

(Udgang)
(Varemærkenavn)
(Modelnummer) AS100-050AE100
Strømforbrug
2W
ved drift
Strømforbrug
<1W
ved standby
Mål
172 x 92 x
72 mm
Vægt
0,5 kg

8 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/support. Når du kontakter Philips, skal
du sørge for at have apparatet ved hånden,
og at modelnummeret og serienummeret er
tilgængelige.
Ingen strøm
•• Kontroller, at enhedens strømkabel er
korrekt tilsluttet.
•• Kontroller, at der er strøm i stikkontakten.
Ingen lyd
•• Juster lydstyrken.
Ingen reaktion fra enheden
•• Fjern strømkablet, tilslut det igen, og
tænd derefter for enheden igen.
Dårlig radiomodtagelse
•• Øg afstanden mellem enheden og dit TV
eller din VCR.
•• Træk FM-antennen helt ud.
Timeren fungerer ikke
•• Indstil uret korrekt.
•• Aktiver timeren.
Ur-/timerindstillingen er blevet slettet
•• Strømmen er blevet afbrudt, eller
strømkablet er blevet frakoblet.
•• Indstil uret/timeren igen.
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9 Meddelelse
Herved erklærer Gibson Innovations, at dette
produkt overholder de væsentlige krav og andre
relevante bestemmelser i direktivet 2014/53/EU.
Du kan læse overensstemmelseserklæringen på
www.philips.com/support.

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 2012/19/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.
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.
Enhver ændring af dette apparat, som ikke er
godkendt af Gibson Innovations, kan annullere
brugerens ret til at betjene dette udstyr.
2015 © Gibson Innovations Limited. Alle
rettigheder forbeholdes.
Specifikationerne kan ændres uden varsel.
Gibson forbeholder sig retten til at ændre
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produkter til enhver tid uden at være forpligtet
til at justere tidligere tilbehør herefter.
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