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1 Viktig
•
•
•
•

•
•

•

3

Apparatet må ikke utsettes for drypping
eller sprut.
Ikke plasser noen som helst farekilder
på apparatet (for eksempel væskefylte
objekter og stearinlys).
Ikke stikk inn gjenstander i
ventilasjonsåpningene eller andre
åpninger på apparatet.
Beskytt strømledningen fra å bli tråkket
på eller komme i klem. Dette gjelder
særlig ved støpslene, kontaktene og
punktene der den kommer ut fra
apparatet.
Koble fra apparatet under tordenvær eller
når det ikke brukes over lengre perioder.
All service må utføres av kvalifisert
servicepersonell. Service er nødvendig
når apparatet har blitt skadet, for
eksempel ved skade på strømledningen
eller støpselet, når væske har lekket inn i
eller objekter har falt inn i apparatet, når
apparatet har vært utsatt for regn eller
fuktighet, når apparatet ikke fungerer som
det skal, eller når det har vært utsatt for
fall.
Der støpselet på
direktetilkoblingsadapteren brukes som
frakoblingsenhet, vil den frakoblede
enheten hele tiden være klar til bruk.

NO

2 Din DAB+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/support.

Innledning
Med denne enheten kan du
• høre på FM- eller DAB+-radio (Digital
Audio Broadcasting)
• se hva klokken er
• vekkes til lyden av DAB+-/FM-radio eller
summealarm.
Enheten har Dynamic Bass Boost (DBB) for
bedre lyd.

Innholdet i esken
Kontroller og identifiser innholdet i pakken:
• Hovedenhet
• Strømadapter
• Brukerhåndbok

NO
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Oversikt over hovedenheten
a
b
c
d
e

o
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NO

a BACK
• Gå tilbake til forrige meny.
• Avbryt et valg.

o AUTOSCAN
• Skann radiostasjoner.
• Lagre favorittradiostasjoner i minnet.

b INFO/MENU
• Tilgang til DAB+-/FM-meny.
• Vise DAB+-/RDS-informasjon.

p DC IN
• Koble til strømmen.

c DBB
• Slå dynamisk bassforsterkning av/på.

q FOR SOFTWARE UPDATE ONLY
• Oppdater programvare via USBkontakt (hvis tilgjengelig).

d SLEEP
• Angi sleep timer.
e

/
• Naviger gjennom DAB+-/FM-menyen.
• Velg en forhåndsinnstilt radiostasjon.
• Skann etter forrige/neste radiostasjon.

f Displaypanel
• Vis status.
g Lyssensor
• For justering av lysstyrken på
bakgrunnsbelysningen.
h MINUTE/VOLUME
• Still inn minutt.
• Juster volumet.
i HOUR/TUNING +/• Still inn time.
• Still inn en radiostasjon.
j SET ALARM/CLOCK/SET TIME
• Still inn alarm/klokkeslett.
• Bytt til skjermbilde for klokke.
k REPEAT ALARM•SELECT
• Gjentakelse av alarm.
• Bekrefte valg.
l ALARM ON/OFF
• Slå av/på alarm-timer.
m RADIO ON/OFF
• Slå av/på radio
n SOURCE
• Velg DAB+-/FM-kilde

NO
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3 Komme i gang

Merknad
•• Typeplaten er plassert på undersiden av
hovedenheten.

Hvis du kontakter Philips, vil du bli spurt om
modell- og serienummeret til dette apparatet.
Du finner modell- og serienummeret på
undersiden apparatet. Skriv numrene her:
Modellnummer _________________________
Serienummer __________________________

Klargjøre FM-/DAB+-antenne
Du får bedre mottak hvis du trekker pigtailantennen helt ut og justerer posisjonen.

Still inn klokken
1 I standbymodus roterer du SET ALARM/

Merknad
•• Plasser antennen så langt unna TV-apparater,
videospillere eller andre strålingskilder som
mulig for å unngå interferens.

Koble til strømmen
Forsiktig
•• Fare for produktskade. Kontroller at

nettspenningen er den samme som
spenningen som er angitt på baksiden eller
under apparatet.
•• Fare for elektrisk støt. Trekk alltid
støpselet ut av kontakten når du kobler fra
vekselstrømsadapteren. Ikke dra i strømledningen.
•• Før du kobler til vekselstrømsadapteren, må du
kontrollere at alle andre tilkoblinger er fullført.

7
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2
3
4

CLOCK/SET TIME til posisjonen SET
TIME.
»» Tallene for timer og minutter begynner
å blinke.
Roter HOUR for å stille inn time.
Roter MINUTE for å stille inn minutt.
Roter SET ALARM/CLOCK/SET TIME til
posisjonen CLOCK for å bekrefte.

Slå radioen av/på
I standbymodus trykker du på RADIO ON/
OFF for å slå på radioen.
»» Den DAB+- eller FM-stasjonen som
du hørte på sist, sender automatisk.
Tips
•• Du kan også slå på radioen ved å trykke på
SOURCE gjentatte ganger.

•• Du slår av radioen ved å trykke på RADIO
ON/OFF igjen.

4 Høre på DAB+
(Digital Audio
Broadcasts)
DAB+ (Digital Audio Broadcasting) gjør
det mulig å sende digitale radiosendinger
gjennom et nettverk av sendere. Det gir deg
flere valgmuligheter, bedre lydkvalitet og mer
informasjon.

Stille inn DAB+radiostasjoner
Merknad
•• Kontroller at antennen er dratt helt ut.

1
2

Lagre DAB+-radiostasjoner
automatisk
Tips
•• Nye stasjoner og tjenester legges til i DAB+-

sendingen. Du må foreta fullstendig skanning
regelmessig for å gjøre nye DAB+-stasjoner og
tjenester tilgjengelige.

I DAB+-modus trykker du på og holder nede
AUTO SCAN i tre sekunder.
»» Enheten skanner etter alle tilgjengelige
DAB+-radiostasjoner og sender den
først tilgjengelige stasjonen.

Lagre DAB+-radiostasjoner
manuelt
Du kan lagre opptil 20 DAB+-radiostasjoner
som forhåndsinnstilt kanal.

Trykk på SOURCE gjentatte ganger for å
velge DAB-modus.
»» [Full SCAN] (Fullstendig skanning)
vises.

1
2

Trykk på SELECT for å starte fullstendig
skanning.
»» Enheten lagrer alle tilgjengelige DAB+radiostasjoner, og sender deretter den
første tilgjengelige stasjonen.
»» Stasjonslisten lagres i enheten. Neste
gang du slår på enheten, skannes det
ikke etter stasjoner.
»» Hvis ingen DAB+-tjenester er
tilgjengelige, vises [No DAB Station]
(Ingen DAB+-stasjon) og deretter
[FULL SCAN] (Fullstendig skanning).

3
4
5

Still inn en DAB+-radiostasjon.
Trykk på AUTO SCAN.
»» Nummeret til den forhåndsinnstilte
kanalen vises.
Trykk på / gjentatte ganger for å
velge et nummer: 1–20.
Trykk på SELECT for å bekrefte.
Gjenta trinn 1–4 for å lagre andre
stasjoner.
Merknad

•• Du kan fjerne en forhåndslagret DAB+-

radiostasjon ved å lagre en annen stasjon på
det samme stedet.

Slik stiller du inn en stasjon fra listen over
tilgjengelige stasjoner:

1
2

I DAB+-modus roterer du TUNING +/for å navigere deg gjennom tilgjengelige
DAB+-stasjoner.
Trykk på SELECT for å bekrefte.

NO
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Søke etter DAB+radiostasjoner manuelt
1 I DAB+-modus trykker du på og holder
2
3
4
5

nede MENU i tre sekunder.

Trykk på / for å velge [Manual tune],
og trykk deretter på SELECT.
Roter TUNING +/- for å navigere til
DAB+-radiofrekvensen.
Trykk på SELECT for å bekrefte.
»» Søket starter.
Når søket er fullført, trykker du på
SELECT igjen for å begynne avspillingen.

Høre på en forhåndsinnstilt
DAB+-radiostasjon
1 Trykk på / for å velge en
2

3
4
5

1

2
3
4

Vise DAB+-informasjon

Du kan fjerne alle ugyldige stasjoner fra listen
over tilgjengelige DAB+-stasjoner.

1
2
9

I DAB+-modus trykker du på og holder
nede MENU i tre sekunder.
Trykk på /
[Prune] vises.
NO

gjentatte ganger til

/

for å velge [Yes].

Trykk på SELECT.
»» Alle ugyldige stasjoner fjernes.

Mens du hører på DAB+-radio, kan du endre
DRC-innstillingene (Dynamic Range Control)
for å legge til / fjerne en grad av kompensasjon
for lydytelse.

forhåndsinnstilt DAB+-radiokanal.

Fjerne ugyldig DAB+-stasjon

Trykk på

Velge DRC-innstilling

Trykk på SELECT for å bekrefte.

Mens du hører på DAB+-radio, trykker du
på INFO gjentatte ganger for å bla gjennom
følgende informasjon (hvis tilgjengelig):
»» Dynamisk etikettsegment (DLS)
»» Signalstyrke
»» Programtype (PTY)
»» Gruppenavn
»» Kanal og frekvens
»» Hastighet for signalfeil
»» Bithastighet og lydstatus
»» Dato

Trykk på SELECT for å bekrefte.
»» [No][Yes] vises.

5

I DAB+-modus trykker du på og holder
nede MENU i over tre sekunder.
Trykk på

/

til [DRC] vises.

Trykk på SELECT for å bekrefte.
Trykk på / gjentatte ganger for å
velge et alternativ:
• [DRC off]: DRC er slått av.
• [DRC high]: DRC er slått på. Denne
innstillingen anbefales i støyende
omgivelser.
• [DRC low]: DRC er satt til halvparten
av normalt nivå.
Trykk på SELECT for å bekrefte valget.

5 Høre på FMradio

5

Merknad
•• Du kan fjerne en forhåndslagret FM-

radiostasjon ved å lagre en annen stasjon på
det samme stedet.

Stille inn FM-radiostasjoner
Tips
•• Plasser antennen så langt unna TV-apparater,

videospillere eller andre strålingskilder som
mulig.
•• Du oppnår optimalt mottak hvis du trekker
antennen helt ut og justerer posisjonen.

1
2

Trykk på SOURCE gjentatte ganger for å
velge FM-tuner.
Trykk på og hold nede eller .
»» Radioen stiller automatisk inn en
stasjon med sterkt mottak.
»» Hvis du vil stille inn en svak stasjon,
må du rotere TUNING +/- til du får
optimalt mottak.

Lagre FM-radiostasjoner
automatisk
1 I FM-radiomodus trykker du på og holder
nede AUTO SCAN i tre sekunder.
»» Opptil 20 FM-stasjoner med sterkt
signal lagres på kanal 1–20.
»» Stasjonen som er lagret på kanal 1
begynner å sende.

Lagre FM-radiostasjoner
manuelt
1 Still inn en FM-radiostasjon.
2 Trykk på AUTO SCAN.
3
4

Høre på en forhåndsinnstilt
FM-radiostasjon
Trykk på / for å velge et forhåndsinnstilt
nummer.
»» Stasjonen begynner å sende etter noen
sekunder.

Vise RDS-informasjon
RDS (Radio Data System) er en tjeneste
som gjør FM-stasjoner i stand til å sende
tilleggsinformasjon sammen med de vanlige FMradiosignalene. Hvis du hører på en FM-stasjon
med RDS-signal, vises “RDS”.
Trykk på INFO/MENU for å vise RDSinformasjon som PTY (programtype) og
stasjonsnavn.

Velge søkekriterier for FMradio
Før du begynner å søke etter FM-radiostasjoner
kan du velge søkekriterier.

1
2
3

»» Nummeret til den forhåndsinnstilte
kanalen vises.
Trykk på
1–20.

/

for å velge en kanal:

Trykk på SELECT.
»» Den valgte FM-radiostasjonen lagres
på kanalen.

Gjenta trinn 1–4 for å lagre andre stasjoner.

4

Trykk på INFO/MENU i over tre
sekunder.
Trykk på eller til [Scan setting]
vises, og trykk deretter på SELECT.
Trykk på eller for å velge et
alternativ:
• [Strong stations only]: Det søkes bare
etter stasjoner med sterke signaler.
• [All stations]: Det søkes etter
stasjoner med både sterke og svake
signaler.
Trykk på SELECT for å bekrefte.
NO
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6 Andre
funksjoner

Angi format for dato og
klokkeslett
1 Åpne menyen for systeminnstillinger.
2 Trykk på / gjentatte ganger til
[Time] vises, og trykk deretter på
SELECT.

Justere systeminnstillinger
1 I DAB+- eller FM-modus trykker du på

3

2

Alternativer Undermeny Beskrivelse
[Set 12/24
[Set 12
Klokkeslettet
hour]
hour]
vises i 12-timers
modus.
[Set 24
Klokkeslettet
hour]
vises i 24-timers
modus.
[Set date]
Still inn dato.
[Auto
[Update
For å
update]
from DAB] synkronisere
klokkeslettet fra
DAB+-stasjoner.
[No update] Klokkeslettet
vil ikke bli
synkronisert.
[Set date
[DD-MM- Datoen vises i
format]
YYYY]
rekkefølgen dag,
måned og år.
[MM-DD- Datoen vises
YYYY]
i rekkefølgen
måned, dag og år.

3
4
5

INFO/MENU i tre sekunder for å vise
systemmenyen.
Trykk på / gjentatte ganger til
[System] vises.
Trykk på SELECT for å bekrefte.

Gjenta trinn 2–3 for å velge et alternativ.
Trykk på BACK for å gå ut av menyen.

[Time]

[Set
12/24
hour]
[Set
date]
[Auto
update]
[Set date
format]
[Backlight] [Time
out]
[On
level]
[Factory
[Yes]
Reset]
[No]
[SW
version]
[Software [Yes]
Upgrade]
[No]

Velg 12-timers modus
eller 24-timers modus.
Still inn dato.
Velg hvordan du vil
oppdatere tiden.
Velg visningsformat for
dato.
Velg når du vil slå av
bakgrunnsbelysningen.
Velg nivå for
bakgrunnsbelysningen.
Tilbakestill alle
innstillingene til
standardinnstillingene.
Avbryt.
Vis
programvareversjon.
Velg å oppdatere
programvaren
Avbryt.

4

NO

Trykk på BACK for å avslutte.

Velge innstillinger for
bakgrunnsbelysning
1 Åpne menyen for systeminnstillinger.
2 Trykk på / gjentatte ganger til
3

11

Trykk på / for å velge et alternativ,
og trykk deretter på SELECT for å
bekrefte.

[Backlight] vises, og trykk deretter på
SELECT.

Trykk på / for å velge et alternativ,
og trykk deretter på SELECT for å
bekrefte.

Alternativer Undermeny Beskrivelse
[Time out] [OFF]
Bakgrunnsbelysningen er alltid
på.
[10 sec]
Bakgrunnsbelysningen slås
av 10 sekunder
etter bruk.
[30 sec]
Bakgrunnsbelysningen slås
av 30 sekunder
etter bruk.
[60 sec]
Bakgrunnsbelysningen slås
av 60 sekunder
etter bruk.
[120 sec]
Bakgrunnsbelysningen slås av
120 sekunder
etter bruk.
[On level]
[Auto]
Bakgrunnsbelysningen justeres
automatisk.
[High]
Bakgrunnsbelysningen er sterk.
[Medium]
Bakgrunnsbelysningen er på
middels nivå.
[Low]
Bakgrunnsbelysningen er
dempet.

4

Trykk på BACK for å avslutte.

Oppdatere programvare (hvis
tilgjengelig)
Programvareoppgradering for radioen
kan bli tilgjengelig i fremtiden. Hvis du
registrerer produktet på webområdet til
Philips (www.philips.com/support) med en
gyldig e-postadresse, kan du motta varsel om
programvareoppdatering. Eller du kan besøke
webområdet til Philips ofte for å undersøke om
det finnes informasjon om oppdatering.

Følg disse trinnene nøye for å oppdatere
radioens programvare:

1
2
3
4
5
6

Les nøye instruksjonene om
programvareoppdatering på webområdet
til Philips.
Last ned den nyeste programvaren til
PCen, og koble den deretter til radioen
via USB-porten.
Åpne menyen for systeminnstillinger i
FM-/DAB+-modus.
Trykk på / gjentatte ganger til
[Software Upgrade] (oppgradering av
programvare) vises.
Trykk på SELECT for å bekrefte.
Følg instruksjonene på skjermen for å
fullføre oppgraderingen.
Merknad

•• Hvis du velger [Software upgrade] uten å laste

ned den nyeste programvaren eller koble til
PCen via USB-porten, må du slå av og starte
radioen på nytt.
•• Hvis oppgraderingen avbrytes ved et uhell, må
du slå av radioen og installere programvaren
på nytt, ellers fungerer ikke radioen som den
skal.

Stille inn alarm-timer
1 Kontroller at du har stilt inn klokken riktig.
2 I standbymodus roterer du SET ALARM/
3
4
5

CLOCK/SET TIME til posisjonen SET
ALARM.
»» Alarmikonet blinker.
Roter HOUR for å stille inn time.
Roter MINUTE for å stille inn minutt.

Roter SET ALARM/CLOCK/SET TIME til
posisjonen CLOCK for å bekrefte.

Justere alarminnstilling
Merknad
•• Du må stille inn dato før du velger
alarmmodus.

NO
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1
2
3

4

Trykk på / gjentatte ganger for å
velge:
• [Source Buzzer]: Velg summealarm
som alarmlyd.
• [Source DAB]: Velg den DAB+radioen du hørte på sist, som alarmlyd.
• [Source FM]: Velg den FM-radioen du
hørte på sist, som alarmlyd.
Trykk på SELECT for å bekrefte.
»» Undermenyen vises.

Alarmen aktiveres
hver dag.
[Weekends]
Alarmen aktiveres på
lørdag og søndag.
[Weekdays]
Alarmen aktiveres fra
mandag til fredag.
[Once]
[xx-xx- Alarmen aktiveres kun
xxxx] én gang. Du må stille
(Still inn inn dato.
dato)

6
7
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•

Trykk på INFO/MENU i over tre
sekunder.
»» [Alarm Wizard] vises.

[Daily]

5

•

Trykk om nødvendig på RADIO ON/
OFF for å gå inn i standbymodus.

»» Hvis [Source DAB] eller [Source FM]
velges, vises [last listened]. Trykk på
SELECT for å bekrefte.
Trykk på / for å velge et alternativ,
og trykk deretter på SELECT.
»» En lydstyrkelinje vises.
Trykk på / for å velge lydstyrken til
alarmlyden, og trykk deretter på SELECT
for å bekrefte.
Trykk på / for å velge varighet, og
trykk deretter på SELECT for å bekrefte.
• [15 minutes]: Alarmen går i
15 minutter.
• [30 minutes]: Alarmen går i
30 minutter.
• [45 minutes]: Alarmen går i
45 minutter

NO

[60 minutes]: Alarmen går i
60 minutter.
Det tar noen minutter for enheten å
lagre alarminnstillingen. Vent til den er
lagret.

Aktivere eller deaktivere alarmtimeren

1

Trykk på ALARM ON/OFF gjentatte
ganger for å aktivere eller deaktivere
alarm-timeren.
»» [Alarm On] eller [Alarm Off] vises.

Gjentakelse av alarm
Når alarmen går, trykker du på REPEAT
ALARM•SELECT gjentatte ganger for å velge
snooze-intervall:
• [Snooze 5 minutes]: Alarmen gjentas
5 minutter senere.
• [Snooze 10 minutes]: Alarmen gjentas
10 minutter senere.
• [Snooze 15 minutes]: Alarmen gjentas
15 minutter senere.
• [Snooze 20 minutes]: Alarmen gjentas
20 minutter senere.
• [Snooze 25 minutes]: Alarmen gjentas
25 minutter senere.
• [Snooze 30 minutes]: Alarmen gjentas
30 minutter senere.
Merknad
•• Kun når alarmvarigheten er satt til 45 eller

60 minutter, kan du velge alternativet [Snooze
30 minutes].
•• Når tiden er valgt, vises snooze-nedtellingen.

Stoppe alarmlyden
Når alarmen går, trykker du på ALARM ON/
OFF.
»» Alarmen stopper, men
alarminnstillingene forblir de samme.

Stille inn sleep timer
Denne enheten kan bytte til standby automatisk
etter en periode.

1

Trykk på SLEEP gjentatte ganger for å
velge en tidsperiode:
• [15 minutes]
• [30 minutes]
• [45 minutes]
• [60 minutes]
• [90 minutes]
• Når sleep timer er aktivert, vises .
Tips

•• Du deaktiverer sleep timer ved å trykke på

SLEEP gjentatte ganger til [Sleep off] (hvile
av) vises.

Forsterke bassen
Trykk på DBB gjentatte ganger for å slå av/på
dynamisk bassforsterkning.

NO
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7 Produktinformasjon
Merknad
•• Produktinformasjon kan endres uten varsel.

Spesifikasjoner
Forsterker
Anslått utgangseffekt 1,5 W RMS

Tuner
Innstillingsområde

FM: 87,5–108 MHz
DAB+: 174,92–
239,20 MHz
Innstillingsrutenett (FM) 50 KHz
Følsomhet
– Mono, 26 dB signal- < 22 dBf
til-støy-forhold
Valgbarhet for søk
< 28 dBf
Total harmonisk
<2%
forvrengning
Signal-til-støy-forhold
> 55 dB
Antall
20 (FM)
forhåndsinnstillinger
20 (DAB+)

15

NO

Generell informasjon
Veksel(Inngang)
strømsadapter
(Utgang)
(Merkenavn)
(Modellnummer)
Effektforbruk
i driftsmodus
Effektforbruk
i standbymodus
Mål
Vekt

100–240 V~,
50/60 Hz, 0,5 A
5 V 1,0 A
Philips
AS100-050AE100
2W
<1W
172 x 92 x 72 mm
0,5 kg

8 Feilsøking
Advarsel
•• Fjern aldri dekselet på dette apparatet.

Du må aldri forsøke å reparere systemet selv
hvis du fortsatt vil beholde garantien.
Hvis det oppstår problemer når du bruker
dette apparatet, bør du kontrollere de
følgende punktene før du ber om service. Hvis
problemet ikke blir løst, bør du gå til Philips’
webområde (www.philips.com/support). Når du
kontakter Philips, må du sørge for at apparatet
er i nærheten, og at modellnummeret og
serienummeret er tilgjengelig.
Ikke strøm
•• Kontroller at strømkontakten til enheten
er ordentlig tilkoblet.
•• Kontroller at strømuttaket har strøm.
Ingen lyd
•• Juster volumet.
Enheten svarer ikke
•• Ta ut støpselet og sett det inn igjen, og slå
deretter på enheten på nytt.
Radiosignalet er svakt
•• Øk avstanden mellom enheten og TVen
eller videospilleren.
•• Forleng FM-antennen helt.
Timeren fungerer ikke
•• Still klokken riktig.
•• Slå på timeren.
Innstillingen for klokken/timeren er slettet
•• Strømtilførselen har blitt forstyrret, eller
støpselet har blitt koblet fra.
•• Nullstill klokken/timeren.
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9 Merknad
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.

Resirkulering
Produktet er utformet og produsert med
materialer og deler av svært høy kvalitet som
kan resirkuleres og gjenbrukes.
Når et produkt er merket med en søppeldunk
med kryss over, betyr det at produktet dekkes
av EU-direktiv 2012/19/EF:

Produktet skal ikke kastes sammen med
annet husholdningsavfall. Gjør deg kjent med
lokale bestemmelser om avfallsdeponering av
elektriske og elektroniske produkter. Hvis du
deponerer gamle produkter riktig, bidrar du til
å forhindre negative konsekvenser for helse og
miljø.
Miljøinformasjon
All unødvendig emballasje er utelatt. Vi har
forsøkt å gjøre emballasjen enkel å dele i tre
materialer: papp (eske), polystyrenskum (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.
Eventuelle endringer som ikke er uttrykkelig
godkjent av Gibson Innovations, kan frata
brukeren autorisasjon til å bruke utstyret.
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