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Viktigt!

Viktiga säkerhetsinstruktioner
a

Läs de här instruktionerna.

b

Behåll de här instruktionerna.

c

Läs och ta till dig varningstexten.

d

Följ samtliga instruktioner.

e

Använd inte apparaten i närheten av vatten.

f

Rengör endast med torr trasa.

g

Blockera inte ventilationsöppningar. Installera apparaten i
enlighet med tillverkarens instruktioner.

h

Installera den inte i närheten av någon värmekälla, som element,
varmluftsintag, spis eller annan utrustning som avger värme
(inklusive förstärkare).

i

I länder med polariserade eluttag ska du aldrig ändra
en polariserad eller jordad kontakt. Polariserade
kontakter har två stift - det ena bredare än det
andra. Jordade kontakter har två stift och ett jordstift. Det
breda stiftet respektive jordstiftet är till för din säkerhet. Om
den medföljande kontakten inte passar i ditt uttag kontaktar du
en elektriker för att få uttaget bytt.
Varning! För att minska risken för elektriska stötar bör du se
till att sätta i kontakten på rätt sätt och trycka in den ända in i
uttaget.

j

Skydda elkabeln så att den inte blir trampad på eller kommer
i kläm, särskilt intill kontakter, extrauttag och precis vid
apparathöljet.

k

Använd endast kringutrustning och tillbehör som är godkända
av leverantören.

l

Använd endast apparaten tillsammans med den
vagn eller det ställ, stativ, fäste eller bord som anges
av leverantören eller som säljs tillsammans med
apparaten. När du använder vagnen bör du vara
försiktig när du flyttar den, så att den inte välter och det
uppstår skador på apparaten.

m

Dra ur kontakten till apparaten vid åskväder samt när den inte
ska användas på länge.

n

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.

a

Apparaten får inte utsättas för vattendroppar eller vattenstrålar.

b

Placera inga potentiellt skadliga föremål på enheten (t.ex.
vattenfyllda kärl eller levande ljus).

a

Den här produkten kan innehålla bly och kvicksilver. Avyttring
av dessa material kan vara reglerad av hänsyn till miljön.
Information om avyttring och återvinning kan du få genom att
kontakta lokala myndigheter eller Electronic Industries Alliance
på www.eiae.org.

Den här användarhandboken är tryckt på miljövänligt papper.
Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra
förpackningen lätt att separera i tre material: kartong (låda), frigolit
(dämpning) och polyeten (påsar, skyddande skumskiva.) Systemet består
av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär
av ett specialiserat företag.

Den här elektroniska utrustningen innehåller ett stort antal material som
kan återvinnas. När du kasserar en gammal maskin bör du lämna in den
till en återvinningsanläggning.
Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial,
använda batterier och gammal utrustning.

Meddelande
Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen har
godkänts av Philips Consumer Electronics kan frånta användaren rätten
att använda utrustningen.
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Din clock radio

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! För att du ska
kunna dra full nytta av den support som Philips erbjuder ber vi dig att
registrera din produkt på www.philips.com/welcome.

Inledning
Med den här klockradion kan du lyssna på FM-radio, eller roa dig med
ljud- och bildfiler sparade på minneskort.
Du kan ställa in två separata larmtider. Som larmsignal kan du antingen
välja ljudfilerna som sparats i det interna minnet eller på ett minneskort.

Det här finns i förpackningen
Kontrollera och identifiera innehållet i förpackningen:
Huvudenhet
•
Nätadapter
•
Användarhandbok
•
Snabbstartguide
•

Översikt över huvudenheten (Se 1)
a

MENU
•
Nå hemmenyn.
•
Nå föregående meny.

b

OK
•
•
•
•
•

Bekräfta en inmatning eller ett val.
För klocka: spela upp/pausa bildspel.
För radio: spela upp/ställ in tyst läge.
För musik: spela upp/pausa markerat spår.
För bildspel: spela upp/pausa/zooma.

,

c
•
•
•
•

Flytta markören uppåt/nedåt.
För klocka/foto: rotera foto medurs/moturs.
För radio: ändra snabbvalsnummer.
För musik: välj olika spellägen.

d

VOL
Justera volym.
•

e

SD/MMC
SD/MMC-kortplats
•

f

ALARM 1/ALARM 2
Ställ in, aktivera eller avaktivera larmet.
•

g

REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL
Upprepa larmet.
•
Ställ in skärmens ljusstyrka.
•

h

CLOCK
Tryck för att ändra klockans position på skärmen.
•
Håll intryckt för att ställa in klockan.
•

i

TUNING
Ställ in radiokanaler.
•
För foto/musik: välj föregående/nästa objekt.
•

j

SLEEP
•
Ställ in, aktivera eller avaktivera insomningstimer.

k

DC IN 5V
Strömuttag
•

l

Antenn
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Komma igång
Var försiktig

• Använd kontrollerna endast enligt beskrivningen i den här användarhandboken.
Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt följd.
Om du kontaktar Philips behöver du ange modell- och serienumret till
din clock radio. Modell- och serienumret finns på baksida på din clock
radio. Skriv numren här:
Modellnr __________________________
Serienr ___________________________

Ansluta strömmen
Var försiktig
• Risk för elektriska stötar! När du kopplar bort nätkabeln ska du alltid dra ut
kontakten ur uttaget. Dra aldrig i sladden.

•

Anslut den medföljande nätadaptern till spelaren och nätuttaget.
(Se 2)

Välj visningsspråk för skärmmenyer
1
2
3
4
5

Tryck på MENU.
» Hemmenyn visas.
Välj [Settings] och tryck sedan på OK.
» Inställningsmenyn visas.
Välj [Language] och tryck sedan på OK.
Välj ett alternativ och bekräfta sedan genom att trycka på OK.
Stäng menyn genom att trycka på MENU.

Ställ in tid och datum
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tryck på MENU.
Välj [Settings] > [Clock] > [Set time] och tryck sedan på OK.
Ställ in timme genom att trycka på
och bekräfta genom att
trycka på OK.
Ställ in minut genom att trycka på
och bekräfta genom att
trycka på OK.
Välj [Set date] och tryck sedan på OK.
Ställ in dag genom att trycka på
och bekräfta genom att
trycka på OK.
Ställ in månad genom att trycka på
och bekräfta genom att
trycka på OK.
Ställ in år genom att trycka på
och bekräfta genom att trycka
på OK.
Stäng menyn genom att trycka på MENU.
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Använda clock radio

Visa klocka
1
2

Tryck på MENU.
Välj [Clock] och tryck sedan på OK.
» Aktuell tid och larmstatus visas mot en bakgrund av foton
från internminnet.
•
Tryck på OK om du vill avbryta uppspelningen. Tryck igen
när du vill fortsätta uppspelningen.
•
om du vill ändra bakgrundsfoto.
Tryck på TUNING
•
Tryck på CLOCK för att ändra klockans placering på
skärmen.

Lyssna på FM-radio
1
2

Tryck på MENU och välj sedan [Radio].
Tryck på TUNING
för att ställa in en radiokanal.

För automatisk sökning av radiokanal:
Håll ned TUNING / .
» Radion ställer automatiskt in en station med bra mottagning.

1
2
•

Upprepa steg 2 om det behövs tills du hittar rätt kanal.
Om du vill ställa in en svag kanal trycker du på TUNING
du hittar den bästa mottagningen.

tills

Tips
• Fäll ut eller justera antennen för bästa mottagning.

Stäng av radio
Tryck på OK för att stänga av radion. Tryck igen för att sätta på radion.

Programmera radiokanaler
Du kan lagra upp till 20 FM-radiokanaler i minnet, manuellt eller
automatiskt.

Manuell programmering

1
2
3
4
5

Ställ in en kanal.
Håll OK intryckt i ungefär två sekunder.
» Snabbvalsnumret blinkar.
Tryck på
för att tilldela den här kanalen ett nummer mellan 1
och 20.
Bekräfta genom att trycka på OK.
Upprepa steg 1–4 om du vill lagra fler radiokanaler.

Automatisk programmering
Automatisk programmering startar från snabbval nummer 1. Eventuella
tidigare snabbval raderas.
1 Tryck på MENU.
2 Välj [Settings] > [Auto tune] och tryck sedan på OK.
» Alla tillgängliga kanaler programmeras.
» Efter att alla kanaler har lagrats spelas den första
snabbvalskanalen upp automatiskt.

Visa bilder
1
2
3

Sätt i ett SD/MMC-kort i SD/MMC-kortplatsen.
» Hemmenyn visas.
Välj [Photo] från hemmenyn.
» Miniatyrbildsförhandsvisning av de foton som lagrats på
kortet visas.
Tryck på OK.
» Ett bildspel av de lagrade fotona startar från valt foto.

•
•
•
•
•

Gör en paus genom att trycka på OK. Tryck en gång till när
du vill fortsätta uppspelningen.
Om du vill välja föregående/nästa foto trycker du på
.
TUNING
Tryck på för att rotera medurs.
Tryck på för att rotera moturs.
Tryck på CLOCK för att visa klockan när du tittar på foton.

Lyssna på ljud från SD/MMC-kort
1
2
3

Sätt i ett SD/MMC-kort i SD/MMC-kortplatsen.
» Hemmenyn visas.
Välj [Music] från hemmenyn.
Välj en mapp/fil och tryck på OK.
» Filen spelas upp.
Gör en paus genom att trycka på OK. Tryck en gång till när
•
du vill fortsätta uppspelningen.
•
Om du vill välja föregående/nästa objekt trycker du på eller
.
TUNING
för att välja olika uppspelningslägen (upprepa
Tryck på
•
en, upprepa alla och slumpmässigt).
•
Håll SLEEP intryckt för att ställa in aktuell musik som
insomningsmusik.

Ställa in larmtid
Kommentar
• Kontrollera att klockan är ställd korrekt innan du startar.
Du kan ställa in två separata larmtider. Som larmsignal kan du antingen
välja ljudfilerna som sparats i det interna minnet eller på ett minneskort.
1 Tryck på ALARM 1/ALARM 2.
» Ikonerna Larm 1/Larm 2 och klockans siffror visas.

2
3

Ställ in timme genom att trycka på
och bekräfta genom att
trycka på OK.
Ställ in minut genom att trycka på
och bekräfta genom att
trycka på OK.
» Larmet ljuder vid den inställda tiden och ökar volymen
gradvis.

Stoppa larmet
•

Tryck på valfri knapp förutom REPEAT ALARM/BRIGHTNESS
CONTROL när larmet ljuder.

Upprepa larmet
•

Tryck på REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL när larmet
ljuder.
blinkar.
»
» Larmet upprepas var nionde minut.

Stäng av larmet
•

Tryck på ALARM 1/ALARM 2 upprepade gånger tills
om du vill stänga av larmet.
till

ändras

Tips
• Om ingen knapp trycks ned då larmet ljuder fortsätter det i 30 minuter.

Ställa in insomningstimern
Klockradion kan automatiskt växla till vänteläge efter en angiven
tidsperiod (i minuter). Du kan välja vilket ljud som aktiveras under den
här perioden.

Aktivera radio

1
2

Ställ in en radiokanal.
Tryck på SLEEP upprepade gånger för att ställa in tid.
» Radion stängs av efter angiven tidsperiod.

Aktivera ljud från SD/MMC-kort

1
2

Upprepa steg 1–3 (se ‘Lyssna på ljud från SD/MMC-kort’).
Tryck på SLEEP upprepade gånger för att ställa in tid.
» Ljuduppspelningen stoppas efter den angivna tidsperioden.

Aktivera förinställd insomningsmusik

1
2

Tryck på SLEEP upprepade gånger i klock- eller fotoläge för att
ställa in tid.
Tryck på
för att välja insomningsmusik.
•
[Relaxation 1]
•
[Relaxation 2]
•
[Relaxation 3]
» Musikuppspelningen stoppas efter den angivna tidsperioden.

Avaktivera insomningstimer
•
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Tryck upprepade gånger på SLEEP tills [OFF] visas.

Justera inställningar

Ändra tidsformat
1
2
3
4

Tryck på MENU.
Välj[Settings] > [Clock] > [Format].
Tryck på OK för att växla mellan [12 hour] och [24 hour].
Välj [Date format].
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Tryck på OK för att växla mellan [DD - MM - YYYY] och [YYYY
- MM - DD].

Välj klockstil
1
2
3
4

Tryck på MENU.
Välj [Settings] > [Clock style].
Tryck på OK och välj sedan ett alternativ.
•
[Format]: välj digital eller analog klocka
•
[Color]: välj klockfärg
Stäng menyn genom att trycka på MENU.
Tips

• Om du väljer den analoga klockan kommer klockfärgen att vara vit när den
befinner sig i skärmens mitt.

Välj larmmusik och foto
1
2
3

Tryck på MENU.
Välj [Settings] > [Alarm 1]/[Alarm 2].
Tryck på OK och välj sedan ett alternativ.
[Alarm music]: ställ in larmmusik.
•
[Alarm photo]: ställ in larmfoto.
•
Tips

• Håll ALARM 1/ALARM 2 intryckt i foto- eller musikläge för att spara aktuell
bild/låt som larmfoto/musik.

Aktivera timer för automatisk ljusdämpning
1
2
3
4
5
6
7
8

Tryck på MENU.
Välj[Settings] > [Auto dim timer] > [Auto dim].
Tryck på OK för att välja [ON].
Välj [Start] och tryck sedan på OK.
Ställ in timme genom att trycka på
och bekräfta genom att
trycka på OK.
Ställ in minut genom att trycka på
och bekräfta genom att
trycka på OK.
» Tiden för automatisk ljusdämpning har ställts in.
Välj [End].
Upprepa steg 5–6 för att ställa in sluttid.
» Tiden då automatisk ljusdämpning slutar har ställts in.

Ställ in bildspelsinställningar
1
2
3

Tryck på MENU.
Välj [Settings] > [Slideshow].
Tryck på OK och välj sedan ett alternativ.
•
[Slideshow sequence]: visa foton sekventiellt eller
slumpmässigt
•
[Slideshow effect]: ställ in bildspelseffekter
•
[Slideshow frequency]: ställ in bildspelsintervall

Spela upp foto med musik
1
2
3

Tryck på MENU.
Välj [Settings] > [Photo with music playback].
Tryck på OK för att välja [ON].

Återställa originalinställningarna
1
2

6

Tryck på MENU och välj sedan [Settings] > [Restore default
settings].
Tryck på OK.
» En bekräftelseruta visas.

Produktinformation
Kommentar

• Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Nätström

Ingång: 100–240 V, 50/ Hz
Utgång: 5 V, 800 mA

Strömförbrukning

4W

Effektförbrukning i standbyläge

<0,45 W

Mått
– Huvudenhet (B x H x D)

100 x 82 x 33 mm

Vikt
- Med förpackning
- Huvudenhet

385 g.
137 g.

Mottagningsområde

87,5–108 MHz

Inställningsområde

100 kHz
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Felsökning
Var försiktig

• Ta aldrig bort höljet från clock radio.
Försök aldrig att utföra några reparationer på egen hand. Då upphör
garantin att gälla.
Om det uppstår problem vid användningen av detta clock radio bör
du kontrollera nedanstående punkter innan du begär service. Om
problemet kvarstår går du till webbplatsen Philips (www.Philips.com/
support). När du kontaktar Philips bör du ha clock radio, modellnummer
och serienummer (se ‘Komma igång’ ) nära till hands.
Ingen ström
Kontrollera att nätadaptern är ordentligt ansluten.
•
Kontrollera att det finns ström i nätuttaget.
•
Inget ljud.
Justera volymen.
•
Dålig radiomottagning
Dra ut FM-antennen helt.
•
Timern fungerar inte
Ställ in klockan rätt.
•
Slå på timern.
•
Klock-/timerinställningen har raderats
Strömmen har stängts av eller också har strömsladden kopplats
•
från.
Återställ klockan/timern.
•
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