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1 Viktigt!
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•
•
•

3

Läs de här instruktionerna.
Läs och ta till dig varningstexten.
Följ samtliga instruktioner.
Blockera inte ventilationsöppningar.
Installera apparaten i enlighet med
tillverkarens instruktioner.
Installera den inte i närheten av någon
värmekälla, som element, varmluftsintag,
spis eller annan utrustning som avger
värme (inklusive förstärkare).
Skydda elkabeln så att den inte blir
trampad på eller kommer i kläm, särskilt
intill kontakter, extrauttag och precis vid
enhetens hölje.
Använd endast kringutrustning och
tillbehör som är godkända av leverantören.
Dra ur kontakten till enheten vid åskväder
och när den inte ska användas på länge.
Överlåt allt underhåll till kvalificerad
servicepersonal. Service krävs när enheten
har skadats på något sätt, till exempel om
en elkabel eller -kontakt är skadad, vätska
eller främmande föremål har kommit in i
enheten, enheten har utsatts för regn eller
fukt, inte fungerar som den ska eller om
den har fallit i golvet.
Enheten får inte utsättas för vattendroppar
eller vattenstrålar.
Placera inga potentiellt skadliga föremål på
enheten (t.ex. vattenfyllda kärl eller levande
ljus).
Om adaptern används som
frånkopplingsenhet ska den vara lätt att
komma åt.
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2 FM-/DAB+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- eller DAB+-radio (Digital
Audio Broadcasting) och
• ställa in två larm.

Förpackningens innehåll
(bild

a

)

3 Komma igång

c

Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt
följd.

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

Slå på

b

Tryck på POWER.
»» Klockradion växlar till senast valda källa.

Växla till standbyläge
Håll POWER intryckt i 3 sekunder.
»» Klockan (om den är inställd) visas i
teckenfönstret.
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 klockradion.
•• Risk för elektriska stötar! Håll stadigt i kontakten när du
kopplar ur adaptern.

Ange tid
1
2
3
4
5

I standbyläge trycker du på INFO
i 3 sekunder för att aktivera
tidsinställningsläget. (bild )
»» Timsiffrorna blinkar.
Tryck på

/

för att ställa in timme.

Bekräfta genom att trycka på INFO.
»» Minutsiffrorna blinkar.
Upprepa steg 2–3 för att ställa in
minuttiden.
Upprepa steg 2–3 för att ställa in dag,
månad och år.

Kommentar
•• Typplattan sitter på klockradions undersida.

SV
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4 Lyssna på
DAB+-radio

e

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

Anvisningar för första
användningen
1
Tips
•• Justera 12/24-timmarsformatet enligt instruktion i

”Använda systemmenyn”> ”Ställ in timformat och
synkronisera tid”.
•• Klockradions klockinställningsläge avslutas automatiskt
när den har varit inaktiv i 10 sekunder.

2

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

Ställa in en kanal från kanallistan:
I DAB+-läget trycker du på TUNING /
upprepade gånger om du vill navigera bland
tillgängliga DAB+-kanaler.
»» Om DAB+-radiokanalens signal är för svag
visas [OFF AIR] (ingen signal).

5
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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 SCAN intryckt i tre sekunder i DAB+-läge.
»» Klockradion lagrar automatiskt alla
tillgängliga DAB+-radiokanaler.
»» Efter en fullständig sökning sänds den första
tillgängliga kanalen.

Lyssna på en DAB+snabbvalskanal
I DAB+-läget trycker du på PRESET upprepade
gånger för att välja en förinställd radiokanal.

Använda DAB+-menyn
1
2

Lagra DAB+-radiokanaler
manuellt
Du kan lagra upp till 10 DAB+-radiokanaler.

1
2
3

4
5

Ställa in en DAB+-snabbvalskanal.
Tryck in och håll kvar PRESET i 3 sekunder
för att aktivera lagringsläget.
Välj ett nummer genom att trycka på
TUNING / .
»» Det förinställda numret visas i en
sekund. Om den här positionen är
upptagen visas namnet på den tidigare
lagrade DAB+-kanalen. Om positionen
är ledig visas [Empty].
Bekräfta genom att trycka på PRESET.
Upprepa steg 1–4 för att lagra andra
DAB+-kanaler.
Kommentar

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

3
4

I DAB+-läget trycker du in och håller kvar
MENU i 3 sekunder för att öppna DAB+menyn.
Tryck på TUNING / om du vill
bläddra bland menyalternativen:
• [STATION]: Visar en lista över
tillgängliga DAB+-kanaler.
• [FULL SCAN]: Söker efter och lagrar
alla tillgängliga DAB+-radiokanaler.
• [MANUAL]: Ställer in en viss kanal/
frekvens manuellt och lägger till den i
kanallistan.
• [DRC] (Dynamikomfångkontroll):
Lägger till eller tar bort viss
kompensation för skillnaderna i
dynamiskt omfång mellan DAB+kanaler. Du kan pröva dig fram med
alternativen på olika källmaterial för att
avgöra vilket alternativ som passar bäst.
• [PRUNE]: Tar bort ogiltiga kanaler från
kanallistan.
• [SYSTEM]: Justerar systeminställningar
(se kapitlet ”Använda systemmenyn ”).
Välj ett alternativ genom att trycka på
SELECT.
Upprepa steg 2–3 om det finns
underalternativ under ett alternativ.

[DRC]
• [DRC OFF]: Ingen kompensation tillämpas.
• [DRC HIGH]: Maximal kompensation
tillämpad (standardalternativet som
rekommenderas för bullriga miljöer).
• [DRC LOW]: Medelkompensation
tillämpas.
SV
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[PRUNE]
• [PRUNE N]: Återgår till föregående meny.
• [PRUNE Y]: Tar bort ogiltiga kanaler från
kanallistan.

5 Lyssna på FMradio

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

Ställa in FM-radiokanaler
1
2

Tryck på SOURCE upprepade gånger för
att välja FM-radio.
Håll TUNING / intryckt i 3 sekunder.
»» FM-radion ställer automatiskt in en
station med bra mottagning.

För att ställa in en radiokanal manuellt:
Tryck på TUNING eller upprepade gånger
för att ställa in en radiokanal.

Lagra FM-radiokanaler
automatiskt
Håll SCAN intryckt i tre sekunder i FMradioläge.
»» Klockradion lagrar automatiskt alla
tillgängliga FM-radiokanaler.
»» Den första lagrade radiokanalen sänds.

Lagra FM-radiokanaler
manuellt
Du kan lagra upp till 10 FM-radiokanaler.

1
2
3

7
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Ställ in en FM-radiokanal.
Tryck in och håll kvar PRESET i 3 sekunder
för att aktivera lagringsläget.
Välj ett nummer genom att trycka på
TUNING / .
»» Det förinställda numret visas i en
sekund. Om den här positionen är
upptagen visas den tidigare lagrade

4
5

radiofrekvensen. Om positionen är
ledig visas [Empty].
Bekräfta genom att trycka på PRESET.
Upprepa steg 1–4 för att lagra fler FMkanaler.
Tips

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

Visa RDS-information
RDS (Radio Data System) är en tjänst som gör
det möjligt för FM-radiokanaler att visa extra
information.

1
2

Ställ in en RDS-radiokanal.
Tryck på INFO upprepade gånger och
bläddra igenom följande information (om
tillgänglig):
»» Kanalnamn
»» Radio-textmeddelanden

Välj en förinställd FMradiokanal.
I FM-läget trycker du på PRESET upprepade
gånger för att välja en förinställd radiokanal.

Använda FM-meny
1
2

3
4

I FM-läget håller du MENU intryckt i 3
sekunder för att öppna FM-menyn.
Tryck på / om du vill bläddra bland
menyalternativen:
• [SCAN SETTINGS]
• [SYSTEM] (se kapitlet ”Använda
systemmenyn ”)
Välj ett alternativ genom att trycka på
SELECT.
Upprepa steg 2–3 om det finns
underalternativ under ett alternativ.

[SCAN SETTINGS]
• [ALL]: Söker efter alla tillgängliga FMradiokanaler.
• [STRONG]: Söker endast efter FMradiokanaler med starka signaler.

»» Programtyp som [NEWS] (nyheter),
[SPORT] (sport), [POP M]
(popmusik)...
»» Frekvens
»» Tid och datum

RDS-programtyper
ProgramtypBeskrivning ProgramtypBeskrivning
NEWS
NyhetsFINANCE Ekonomi
tjänster
AFFAIRS Politik och CHILD- Barnproaktuella
REN
gram
händelser
INFO
Speciella in- SOCIAL Sociala
formationsfrågor
program
SPORT
Sport
RELIGION Religion
PHONE INRing in
EDUCATE Utbildning och
avancerad
utbildning
DRAMA Radioteater TRAVEL Resor
och litteratur
CULTURE Kultur,
LEISURE Fritid
religion och
samhälle
SCIENCE Vetenskap JAZZ
Jazzmusik
VARIED Underhåll- COUNTRYCountryningspromusik
gram
SV
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POP M

Popmusik NATION Nationell
M
musik
ROCK M Rockmusik OLDIES Gamla
godingar
MOR M Lätt musik FOLK M Folkmusik
LIGHT M Lätt klassisk DOCU- Dokumenmusik
MENT
tär
CLASSICS Klassisk
TEST
Larmtest
musik
OTHER M Speciella ALARM
Larm
musikprogram
WEATHER Väder

6 Använda
systemmenyn
Använd systemmenyerna till att
• ställa in 12/24-timmarsformatet,
• välja om du vill synkronisera tiden med
DAB+-kanalerna,
• kontrollera klockradions
programvaruversion,
• vid behov uppdatera fast programvara, och
• återställa klockradion till
fabriksinställningarna.

Ställa in timformat och
synkronisera tid
1
2
3
4

Öppna systemmenyn (se ”Lyssna på
DAB+-radio”> ”Använda DAB+-menyn”
eller ”Lyssna på FM-radio”> ”Använda
FM-menyn”)
Tryck på

/

för att välja [TIME].

Bekräfta genom att trycka på SELECT.
Välj ett underalternativ genom att upprepa
steg 2–3.

Alternativ

Underalternativ
[UPDATE] [DAB]
[NONE]
[12/24 HR] [12]
[24]

9
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Funktion
Synkronisera tid
från DAB+-kanaler.
Avaktivera
tidssynkronisering.
Visa tid i 12-timmarsformat.
Visa tid i 24-timmarsformat.

Återställ alla inställningar
1
2
3
4

5

Öppna systemmenyn.
Tryck på

/

för att välja [RESET].

Bekräfta genom att trycka på SELECT.
Tryck på / och välj ett alternativ.
• [RESET N]: Återgår till föregående
meny.
• [RESET Y]: Återställer radion till
fabriksinställningarna.
Bekräfta genom att trycka på SELECT igen.

Ta reda på
programvaruversionen
1
2
3

Registrera din produkt

1
2
3

4
5
6

Öppna systeminställningsmenyn.
Tryck på / för att välja [SW VER]
(programvaruversion).
Bekräfta genom att trycka på SELECT.
»» Programvaruversionen för klockradion
visas.

Uppgradera den fasta
programvaran (om sådan
finns tillgänglig)
Programvaruuppgradering för klockradion
kan komma att bli tillgänglig senare. Om
du registrerar produkten med en giltig
e-postadress på Philips webbplats (www.
philips.com/support) kan du få information om
programvaruuppdateringar och produktsupport.

Besök www.philips.com/support.
Klicka på länken "Registrera min produkt"
(den exakta formuleringen på länken kan
variera från språk till språk).
Logga in med kontot på den avsedda
webbsidan.
• Om du inte har något Philips-konto
börjar du med att skapa ett konto på
den här webbsidan.
Sök efter produkten med ”AJB4700/12”
som nyckelord.
Klicka på länken för sökresultatet för att
komma till webbsidan där du kan registrera
din produkt.
Fyll i nödvändig information om produkten
för registreringen.

Utföra uppgraderingen

1
2
3
4

Besök www.philips.com/support.
Logga in med ditt Philips-konto.
»» Supportinformation om din
registrerade produkt visas.
Klicka på länken till uppgraderingsfilen för
den fasta programvaran.
Följ instruktionerna för att ladda ned
uppgraderingspaketet och genomföra
uppgraderingen.
• Om uppgraderingen misslyckas
ansluter du strömförsörjningen
igen, startar produkten och utför
uppgraderingen igen.

Kommentar
•• Strömmen får inte brytas under
programvaruuppgraderingen.

•• Uppgraderingen av fast programvara kan bara göras via
mini-USB-porten.

•• När uppgraderingen av fast programvara är klar

återställs alla inställningar till fabriksinställningsstatus.

SV
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7 Övriga
funktioner

f

Ställa in larmtid

3 sec.

Du kan ange två larm som ringer vid olika tider.
(bild )
Kommentar
•• Se till att du har ställt in klockan på rätt sätt.

1

2
3
4
5
6

Aktivera larminställningsläge genom att
trycka in och hålla kvar AL1 eller AL2 i 3
sekunder.
»» Ikonen för väckarklockan och
timsiffrorna blinkar.
Tryck på
timtiden.

/

flera gånger för att ställa in

Bekräfta genom att trycka på AL1 eller
AL2.
»» Minutsiffrorna blinkar.
Upprepa steg 2–3 för att ställa in
minuttiden.
Upprepa steg 2–3 att ställa in larmkällan:
DAB, FM eller summer.
Upprepa steg 2–3 för att ställa in
larmvolym.
»» Väckarklocksikonen visas.

Tips
•• När larmet ljuder stiger volymen gradvis.
•• Om DAB väljs som larmkälla, men ingen DAB+-

radiokanal är tillgänglig, aktiveras summer vid den
inställda larmtiden.

Aktivera/avaktivera larmtimern

1
2

Tryck på AL1/AL2 om du vill visa
larminställningar.
Aktivera eller avaktivera larmet genom att
trycka på AL1/AL2.
»» Ikonen för väckarklockan visas om
larmtimern är på och försvinner om
det är av.
•

Stäng av larmsignalen genom att trycka
på motsvarande AL1/AL2.
»» larmsignalen upprepas nästa dag.

Använda snooze-funktionen
Tryck på SNOOZE när larmet ljuder.
»» Snooze-funktionen aktiveras och larmet
ljuder igen nio minuter senare.
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8 Produktinformation

Ställa in insomningstimern
Klockradion kan automatiskt växla till
standbyläge efter en förinställd tid.
Tryck på SLEEP flera gånger för att välja
insomningstimerperiod (i minuter).
»» När insomningstimern är aktiverad visas

.

Avaktivera insomningstimern:
• Tryck på SLEEP flera gånger tills [OFF] (av)
visas.
15

30

60

90

Kommentar
•• Produktinformationen kan komma att ändras utan
föregående meddelande.

Förstärkare

120

off

Nominell uteffekt

Justera volymen

Mottagare

Tryck på VOLUME

/

. (bild

)

d

0,5 W RMS

FM:
Mottagningsområde
Inställningsområde
Känslighet
– Mono, 26 dB S/Nförhållande
Sökselektivitet
Total harmonisk distorsion
Signal/brusförhållande

FM: 87,5–108 MHz
50 kHz
< 22 dBf
25–32 dBf
<2%
>50 dBA

DAB:

Justera ljusstyrkan för
teckenfönstret

Mottagningsområde
174,92–239,20 MHz
Total harmonisk distorsion < 2 %
Signal/brusförhållande
>55 dBA

Tryck på BRIGHTNESS flera gånger för att välja
olika ljusstyrkenivåer.
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Allmän information
Nätström(Modell)
(Ingång)
(Uteffekt)
Effektförbrukning vid
användning
Effektförbrukning i
standbyläge
Mått – Huvudenhet
(H x B x D)
Vikt – Huvudenhet

AS030-060-EE050
(Philips)
100–240 V~, 50/60 Hz,
0,15 A
6 V 0,5 A
< 3W
< 1W
152 x 62 x 109 mm
0,3 kg

9 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 den här
produkten ska du kontrollera följande innan
du begär service. Om problemet kvarstår går
du till Philips webbplats (www.philips.com/
support). När du kontaktar Philips bör du ha
både produkten och modell- och serienumret
till hands.
Ingen ström
• Se till att nätadaptern är ansluten på rätt
sätt.
• Se till att det finns ström i nätuttaget.
Inget ljud.
•• Justera volymen.
Inget svar från enheten
•• Se till att enheten är ansluten till elnätet.
•• 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.
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10 Obs!
Eventuella förändringar av den här enheten
som inte uttryckligen har godkänts av Philips
Consumer Lifestyle kan frånta användaren
rätten att använda utrustningen.

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

Återvinning

specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna
för kassering av förpackningsmaterial, använda
batterier och gammal utrustning.

Det här är en dubbelisolerad KLASS II-apparat
utan skyddande jordanslutning.
2012 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
Specifikationerna kan ändras utan föregående
meddelande. Varumärkena tillhör Koninklijke
Philips Electronics N.V. eller respektive ägare.
Philips förbehåller sig rätten att när som helst
ändra produkter utan att tidigare material
behöver justeras.

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 2002/96/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
SV
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