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1 Viktigt!
•
•
•
•

•
•

•

3

Spelaren får inte utsättas för
vattendroppar eller vattenstrålar.
Placera inga potentiellt skadliga föremål
på enheten (t.ex. vattenfyllda kärl eller
levande ljus).
För aldrig in föremål i produktens
ventilationshål eller andra öppningar.
Skydda elkabeln så att den inte blir
trampad på eller kommer i kläm, särskilt
intill kontakter, extrauttag och precis vid
apparathöljet.
Dra ur kontakten till apparaten vid
åskväder samt när den inte ska användas
på länge.
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.
Om adaptern används som
frånkopplingsenhet ska den vara lätt att
komma åt.
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2 DAB +
klockradio
Gratulerar till din nya produkt och välkommen
till Philips! Genom att registrera din produkt på
www.philips.com/support kan du dra nytta av
Philips support.

Introduktion
Med den här enheten kan du:
• lyssna på FM- eller DAB +-radio (Digital
Audio Broadcasting)
• se klockslaget
• vakna till DAB +-/FM-radio eller
summeralarm.
Enheten har DBB (Dynamic Bass Boost) för
fylligare ljud.

Förpackningens innehåll
Kontrollera och identifiera innehållet i
förpackningen:
• Huvudenhet
• Nätadapter
• Användarhandbok

SV
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Översikt över huvudenheten
a
b
c
d
e

o
n
m
l
k

j

f

i

g

h

p q

5
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a BACK
• Gå tillbaka till föregående meny.
• Ångra ett val.

o AUTOSCAN
• Sök efter radiokanaler.
• Lagra favoritradiokanaler i minnet.

b INFO/MENU
• Öppna DAB +-/FM-menyn.
• Visa DAB +-/RDS-information.

p DC IN
• Ansluta strömmen.

c DBB
• Aktivera/avaktivera DBE (dynamisk
basförbättring).

q FOR SOFTWARE UPDATE ONLY
• Uppdatera programvara via USBanslutning (om tillgänglig).

d SLEEP
• Ställ in insomningstimer.
e
•
•
•

/
Navigera i DAB +-/FM-menyn.
Välj en snabbvalskanal.
Sök efter föregående/nästa radiokanal.

f Teckenfönster
• Visa status.
g Ljussensor
• För justering av bakgrundsbelysningens
ljusstyrka.
h MINUTE/VOLUME
• Ställ in minut.
• Justera volymen.
i HOUR/TUNING +/• Ställ in timme.
• Ställ in en radiokanal.
j SET ALARM/CLOCK/SET TIME
• Ställ in alarm/tid.
• Växla till klockskärmen.
k REPEAT ALARM•SELECT
• Upprepa larm.
• Bekräfta val.
l ALARM ON/OFF
• Slå på/av alarmtiden.
m RADIO ON/OFF
• Slå på/av radion.
n SOURCE
• Välja DAB +-/FM-källa.

SV
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3 Komma igång

Kommentar
•• Typplattan sitter på undersidan av
huvudenheten.

Om du kontaktar Phillips behöver du ange
modell- och serienumret till apparaten. Modelloch serienumret finns på apparatens undersida.
Skriv numren här:
Modellnummer _________________________
Serienr _______________________________

Förbered FM-/DAB +-antenn
Dra ut antennen helt och justera dess placering
för att få bättre mottagning.

Ställa in klockan
1 I standbyläge: Vrid SET ALARM/CLOCK/
2
Kommentar
•• Undvik störningar genom att placera antennen
så långt bort som möjligt från TV:n, videon
eller andra strålningskällor.

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.

7
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SET TIME till läget SET TIME.
»» Siffrorna för timmar och minuter börjar
blinka.
Ställ in timtiden genom att vrida på
HOUR.
Ställ in minuttiden genom att vrida på
MINUTE.
Bekräfta genom att vrida SET ALARM/
CLOCK/SET TIME till läget CLOCK.

Slå på/stäng av radion
Starta radion genom att trycka på RADIO ON/
OFF i viloläge.
»» Den DAB +- eller FM-kanal du senast
lyssnade på startar automatiskt.
Tips
•• Du kan även starta radion genom att trycka på
SOURCE upprepade gånger.

•• Tryck på RADIO ON/OFF igen för att stänga
av radion.

4 Lyssna på DAB+
(Digital Audio
Broadcasts)
DAB+ (Digital Audio Broadcasting) är ett
sätt att sända radio digitalt via ett nätverk av
sändare. Det ger dig större valmöjligheter, bättre
ljudkvalitet och mer information.

Ställa in DAB+-radiokanaler
Kommentar
•• Se till att antennen är helt utdragen.

1
2

Välj DAB-läge genom att trycka på
SOURCE upprepade gånger.
»» [FULL SCAN](Fullständig sökning)
visas.
Starta full sökning genom att trycka på
SELECT.
»» Enheten lagrar automatiskt alla
tillgängliga DAB+-radiokanaler och
sänder sedan den första tillgängliga
kanalen.
»» Kanallistan lagras i enheten. När du
startar enheten nästa gång görs ingen
kanalsökning.
»» Om ingen DAB +-tjänst är tillgänglig
[No DAB Station] visas (ingen DAB
+-kanal) och sedan [FULL SCAN]
(fullständig sökning).

Ställa in en kanal från den befintliga kanallistan:

1
2

Vrid på TUNING +/- i DAB +-läge om
du vill navigera bland tillgängliga DAB
+-kanaler.
Bekräfta genom att trycka på SELECT.

Lagra DAB+-radiokanaler
automatiskt
Tips
•• Nya kanaler och tjänster läggs regelbundet

till i DAB+-sändningen. Gör fullständig
sökning regelbundet om du vill göra nya DAB
+-kanaler och tjänster tillgängliga.

Håll AUTO SCAN intryckt i tre sekunder i
DAB+-läge.
»» Enheten söker efter alla tillgängliga
DAB+-radiokanaler och sänder den
första tillgängliga kanalen.

Lagra DAB+-radiokanaler
manuellt
Du kan lagra upp till 20 DAB +-radiokanaler i
förinställd kanal.

1
2
3
4
5

Ställa in en DAB+-snabbvalskanal.
Tryck på AUTO SCAN.
»» Det förinställda kanalnumret visas.
Välj ett nummer mellan 1 och 20 genom
att trycka på / upprepade gånger.
Bekräfta genom att trycka på SELECT.
Upprepa steg 1 till 4 för att lagra andra
stationer.
Kommentar

•• Om du vill ta bort en lagrad DAB+-kanal lagrar
du en annan kanal på samma plats.

Söka efter DAB +-radiokanal
manuellt
1 Håll MENU intryckt i tre sekunder i
2
3

DAB+-läge.

Tryck på / för att välja [Manual
tune] och tryck sedan på SELECT.
Navigera i DAB+-radiofrekvens genom
att vrida på TUNING +/-.
SV
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4
5

Bekräfta genom att trycka på SELECT.
»» Sökning startar.

Välj DRC-inställning

När sökningen är klar trycker du på
SELECT igen för att spela upp.

Medan lyssna på DAB +-radio kan du ändra
DRC-inställningar (Dynamic Range Control)
och lägga till/ta bort kompensationsgrad för
ljudprestanda.

Lyssna på en DAB+snabbvalskanal
1 Välj en förinställd DAB+-radiokanal
2

genom att trycka på

/

.

Bekräfta genom att trycka på SELECT.

1
2
3
4

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

Ta bort ogiltig DAB +-kanal
Du kan ta bort alla ogiltiga kanaler från DAB
+-kanallistan.

1
2
3
4
5

9

Håll MENU intryckt i tre sekunder i
DAB+-läge.
Tryck på /
[Prune] visas.

upprepade gånger tills

Bekräfta genom att trycka på SELECT.
»» [No][Yes] visas.
Tryck på

/

för att välja [Yes].

Tryck på SELECT.
»» Alla ogiltiga kanaler tas bort.

SV
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Håll MENU intryckt i mer än tre sekunder
i DAB+-läge.
Tryck på

/

tills [DRC] visas.

Bekräfta genom att trycka på SELECT.
Välj ett alternativ genom att trycka på /
upprepade gånger:
• [DRC off]: DRC stängs av.
• [DRC high]: DRC slås på. Den här
inställningen rekommenderas i bullriga
miljöer.
• [DRC low]: DRC är inställd på hälften
av normal nivå.
Bekräfta ditt val genom att trycka på
SELECT.

5 Lyssna på FMradio

5

Kommentar
•• Om du vill ta bort en lagrad DAB+-kanal lagrar

Ställa in FM-radiokanaler

du en annan kanal på dess plats.

Tips

Lyssna på en förinställd FMradiokanal

•• Placera antennen så långt bort som möjligt

från TV:n, videon eller andra strålningskällor.

•• Dra ut och justera antennens placering för
bästa möjliga mottagning.

1
2

Tryck på SOURCE flera gånger och välj
FM tuner.
Tryck på eller och håll knappen
intryckt.
»» Radion ställer automatiskt in en station
med bra mottagning.
»» Om du vill ställa in en svag kanal vrider
du på TUNING +/- tills du hittar den
bästa mottagningen.

Lagra FM-radiokanaler
automatiskt
1 Håll AUTO SCAN intryckt i tre sekunder

i FM-radioläge.
»» Upp till 20 FM-kanaler med stark signal
lagras i kanal 1–20.
»» Kanalen som är lagrad som kanal 1
börjar spelas.

Lagra FM-radiokanaler
manuellt
1 Ställ in en FM-radiostation.
2 Tryck på AUTO SCAN.
3
4

Tryck på / för att välja nummer.
»» Kanalen börjar sändning efter några
sekunder.

Visa RDS-information
RDS (Radio Data System) är en tjänst som
sänder extra sändningsinformation tillsammans
med FM-kanaler. Om du lyssnar på en FM-kanal
med RDS-signal visas RDS.
Tryck på INFO/MENU för att visa RDSinformation, till exempel PTY (programtyp) och
kanalens namn.

Ange sökomfång för FM-radio
Innan du börjar att söka efter FM-radiokanaler
kan du ange sökomfång.

1
2
3

»» Det förinställda kanalnumret visas.
Välj kanal 1–20 genom att trycka på
.

Upprepa steg 1 till 4 för att lagra andra
stationer.

/

4

Tryck på INFO/MENU i mer än 3
sekunder.
Tryck på eller tills [Scan setting]
visas, och tryck sedan på SELECT.
Välj ett alternativ genom att trycka på
eller :
• [Strong stations only]: Endast kanaler
med starka signaler kan sökas.
• [All stations]: Kanaler med både starka
och svaga signalerna kan sökas.
Bekräfta genom att trycka på SELECT.

Tryck på SELECT.
»» Den valda FM-radiokanalen sparas
med angivet nummer.
SV
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6 Övriga
funktioner
Justera systeminställningar
1 I DAB +- eller FM-läge, trycker du på
2
3
4
5

INFO/MENU i 3 sekunder för att visa
systemmeny.
Tryck på / upprepade gånger tills
[System] visas.
Bekräfta genom att trycka på SELECT.
Välj ett alternativ genom att upprepa steg
2–3.
Tryck på BACK för att stänga.

[Time]

[Backlight]

[Set
12/24
hour]
[Set
date]
[Auto
update]
[Set date
format]
[Time
out]
[On
level]

[Factory Reset] [Yes]

[No]
[SW version]
[Programuppgradering]

[Yes]
[No]

11
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Välj 12- eller 24timmarsläge.
Ange datum.
Välj hur att tiden
uppdateras.
Välj visningsformat för datum.
Välj när bakgrundsbelysningen ska stängas
av.
Välj bakgrundsbelysningens
nivå.
Återställa alla
inställningar till
fabriksinställningar.
Avbryt.
Visa programvaruversion.
Välj att uppdatera programvara
Avbryt.

Ange datum- och tidsformat
1 Ange systeminställningsmeny.
2 Tryck på / upprepade gånger tills
3

[Time] visas, och tryck sedan på SELECT.

Tryck på / för att markera ett
alternativ och bekräfta genom att trycka
på SELECT.

Alternativ Undermeny Beskrivning
[Set 12/24 [Set 12
Tid visas i 12hour]
hour]
timmarläge.
[Set 24
Tid visas i 24hour]
timmarsläge.
[Set date]
Ange datum.
[Auto
[Update
Synkronisera
update]
from DAB] tid från DAB
+-kanaler.
[No update] Tid synkroniseras
inte.
[Set date [DD-MM- Datumet visas i
format]
YYYY]
dag, månad, år.
[MM-DD- Datumet visas i
YYYY]
månad, dag, år.

4

Avsluta genom att trycka på BACK.

Välj inställningar för
bakgrundsbelysning
1 Ange systeminställningsmeny.
2 Tryck på / upprepade gånger tills
3

[Backlight] visas, och tryck sedan på
SELECT.

Tryck på / för att markera ett
alternativ och bekräfta genom att trycka
på SELECT.

Alternativ Undermeny Beskrivning
[Time
[OFF]
Bakgrundsbelysningen
out]
är alltid på.
[10 sec]
Bakgrundsbelysningen
stängs av 10 sekunder
efter användning.
[30 sec]
Bakgrundsbelysningen
stängs av 30 sekunder
efter användning.
[60 sec]
Bakgrundsbelysningen
stängs av 60 sekunder
efter användning.
[120 sec]
Bakgrundsbelysningen
stängs av 120
sekunder efter
användning.
[On level] [Auto]
Bakgrundsbelysningen
justeras automatiskt.
[High]
Bakgrundsbelysningen
är stark.
[Medium] Bakgrundsbelysningen
är på medelnivå.
[Low]
Bakgrundsbelysningen
är svag.

4

3
4
5
6

Ställa in larmtimer
1 Se till att du har ställt in klockan på rätt

3

2

Slutför uppgraderingen genom att följa
instruktionerna på skärmen.

(programuppgradering) utan att hämta den
senaste programvaran eller ansluta till dator
via USB-port, måste du stänga av och starta
om radion.
•• Om uppgraderingen avbryts av misstag
måste du stänga av radion och ominstallera
programvaran, annars fungerar inte radion som
den ska.

Uppdatera programvara (om
tillgängligt)

Läs instruktionerna för
programvaruuppdatering noggrant på
Philips webbplats.

Bekräfta genom att trycka på SELECT.

•• Om du väljer [Software upgrade]

2

1

Tryck på / upprepade gånger
tills [Programuppgradering]
(programvaruuppgradering) visas.

Kommentar

Avsluta genom att trycka på BACK.

Programvaruuppgradering för radion kan
komma att bli tillgänglig. Om du registrerar din
produkt med en giltig e-postadress på Philips
webbplats (www.philips.com/support) kan du få
meddelande om programuppdatering. Du kan
även gå till Philips webbplats regelbundet och
söka efter information om uppdatering.
Uppdatera radions programvara genom att
noggrant följa de här stegen:

Ange systeminställningsmeny i FM-/DAB
+-läge.

4
5

sätt.

I standbyläge: Vrid SET ALARM/CLOCK/
SET TIME till läget SET ALARM.
»» Ikonen för väckarklocka blinkar.
Ställ in timtiden genom att vrida på
HOUR.
Ställ in minuttiden genom att vrida på
MINUTE.
Bekräfta genom att vrida SET ALARM/
CLOCK/SET TIME till läget CLOCK.

Justera alarminställning
Kommentar
•• Du måste ställa in datum innan du väljer
alarmläge.

Ladda ned den senaste programvaran till
datorn och anslut den till radion via en
USB-port.

SV
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1
2
3

4

•

Tryck på RADIO ON/OFF och gå till
viloläge, om så behövs.

•

Tryck på INFO/MENU i mer än 3
sekunder.
»» [Alarm Wizard] visas.
Tryck på / upprepade gånger och
välj:
• [Source Buzzer]: Välj summer som
alarmsignal.
• [Source DAB]: Välj den DAB + -kanal
du senast lyssnade på som alarmsignal.
• [Source FM]: Välj den FM-radiokanal
du senast lyssnade på som alarmsignal.
Bekräfta genom att trycka på SELECT.
»» Undermeny visas.

[Daily]

Larmet aktiveras
varje dag.
[Weekends]
Alarmet aktiveras på
lördag och söndag.
[Weekdays]
Alarmet aktiveras
från måndag till
fredag.
[Once]
[xx-xx- Alarmet aktiveras
xxxx] endast en gång. Du
(Ställ in måste ställa in datum.
datum)

5
6
7
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»» [last listened] visas om du väljer
[Source DAB] eller [Source FM].
Bekräfta genom att trycka på SELECT.
Välj alternativ genom att trycka på
och tryck sedan på SELECT.
»» En volymindikator visas.

/

Ange volym för alarmsignalen genom
att trycka på / , och bekräfta sedan
genom att trycka på SELECT.
Välj tidslängd för alarmet genom att
trycka på / , och bekräfta sedan
genom att trycka på SELECT.
• [15 minutes]: Alarmet ljuder i 15
minuter.
• [30 minutes]: Alarmet ljuder i 30
minuter.
• [45 minutes]: Alarmet ljuder i 45
minuter.
SV

[60 minutes]: Alarmet ljuder i 60
minuter.
Det tar några minuter innan enheten
har sparat alarminställningen. Vänta
tills det sparas.

Aktivera eller avaktivera alarmtimern

1

Tryck upprepade gånger på ALARM
ON/OFF för att aktivera eller avaktivera
larmet.
»» [Alarm On] eller [Alarm Off] visas.

Repeterande larm
När alarmet startar trycker du på REPEAT
ALARM•SELECT upprepade gånger för att
välja snoozeintervall:
• [Snooze 5 minutes]: Alarmet ljuder igen
efter 5 minuter.
• [Snooze 10 minutes]: Alarmet ljuder igen
efter 10 minuter.
• [Snooze 15 minutes]: Alarmet ljuder igen
efter 15 minuter.
• [Snooze 20 minutes]: Alarmet ljuder igen
efter 20 minuter.
• [Snooze 25 minutes]: Alarmet ljuder igen
efter 25 minuter.
• [Snooze 30 minutes]: Alarmet ljuder igen
efter 30 minuter.
Kommentar

,

•• Alternativet [Snooze 30 minutes] är endast

tillgängligt när alarmets tidslängd är inställd på
45 eller 60 minuter.
•• När tiden har valts visas snoozenedräkning.

Stoppa larmet
Tryck på ALARM ON/OFF när larmet ljuder.
»» Larmsignalen stoppar men
larminställningen är kvar.

Ställa in insomningstimern
Enheten kan automatiskt växla till standbyläge
efter en angiven tid.

1

Välj önskad tid till standbyläge genom att
trycka på SLEEP upprepade gånger:
• [15 minutes]
• [30 minutes]
• [45 minutes]
• [60 minutes]
• [90 minutes]
• När insomningstimern är aktiverad
visas .
Tips

•• Avaktivera insomningstimern genom att trycka
upprepade gånger på SLEEP tills [Sleep off]
(insomning av) visas.

Förstärka basen
Tryck på DBB upprepade gånger att slå på/av
DBE (dynamisk basförbättring).

SV
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7 Produktinformation

Allmän information
Nätadapter

(Uteffekt)

Kommentar

(Varumärkesnamn)
(Modellnummer)

•• Produktinformationen kan komma att ändras
utan föregående meddelande.

Specifikationer
Förstärkare
Nominell uteffekt

1,5 W RMS

Mottagare
Mottagningsområde

FM: 87,5 – 108 MHz
DAB+: 174,92–
239,20 MHz
Inställningsområde (FM) 50 kHz
Känslighet
– Mono, 26 dB S/N< 22 dBf
förhållande
Sökselektivitet
< 28 dBf
Total harmonisk
<2%
distorsion
Signal/brusförhållande
> 55 dB
Antal förinställda
20 (FM)
kanaler
20 (DAB +)

15
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(Ingång)

Effektförbrukning vid
användning
Effektförbrukning i
standbyläge
Storlek
Vikt

100–
240 V~,
50/60 Hz,
0,5 A
5V
1,0 A
Philips
AS100050AE100
2W
<1W
172 x92 x
72 mm
0,5 kg

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

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du
gör det gäller inte garantin.
Om det uppstår problem vid användningen av
apparaten bör du kontrollera nedanstående
punkter innan du begär service. Om problemet
kvarstår går du till Philips webbplats (www.
philips.com/support). När du kontaktar Philips
bör du ha både apparaten samt modell- och
serienumret till hands.
Ingen ström
•• Kontrollera att strömkabeln på enheten
är korrekt 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 enheten och TV:n
eller videon.
•• Dra ut FM-antennen helt.
Timern fungerar inte
•• Ställ in klockan rätt.
•• Slå på timern.
Klock-/timerinställningen har raderats
•• Strömmen har stängts av eller så har
strömsladden kopplats från.
•• Återställ klockan/timern.

16

9 Obs!
Gibson Innovations deklarerar härmed att
produkterna uppfyller alla viktiga krav och andra
relevanta villkor i direktivet 2014/53/EU. Du
hittar deklarationen om överensstämmelse på
www.philips.com/support.

Innovations kan frånta användaren rätten att
använda utrustningen.
2015 © Gibson Innovations Limited. Med
Specifikationerna kan ändras utan föregående
meddelande. Gibson förbehåller sig rätten att
när som helst ändra produkter utan att tidigare
material behöver justeras.

Återvinning
Produkten är utvecklad och tillverkad av
högkvalitativa material och komponenter som
både kan återvinnas och återanvändas.
Symbolen med en överkryssad soptunna som
finns på produkten innebär att produkten följer
EU-direktivet 2012/19/EC:

Kassera aldrig produkten med annat
hushållsavfall. Ta reda på de lokala reglerna om
separat insamling av elektriska och elektroniska
produkter. Genom att kassera dina gamla
produkter på rätt sätt kan du bidra till att
minska möjliga negativa effekter 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.
Eventuella förändringar av den här enheten
som inte uttryckligen har godkänts av Gibson
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