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1 Viktig

•

Legg merke til disse
sikkerhetssymbolene

Lyn-symbolet indikerer at uisolert materiale
i systemet kan føre til elektrisk støt. For
sikkerheten til alle som bor i huset, må du ikke
fjerne produktdekselet.
Utropstegnet indikerer at det finnes
medfølgende informasjon for den tilhørende
funksjonen. Denne må leses nøye for å unngå
drifts- og vedlikeholdsproblemer.
ADVARSEL: For å redusere faren for brann eller
elektrisk støt må ikke apparatet utsettes for
regn eller fuktighet, og objekter som er fylt med
væsker, for eksempel vaser, må ikke plasseres på
apparatet.
FORSIKTIG: For å unngå elektrisk støt må den
brede pinnen settes inn i det brede sporet, og
støpselet må settes helt inn.
Advarsel
•• Fjern aldri dekselet på dette produktet.
•• Smør aldri noen av delene i dette produktet.
•• Plasser aldri dette produktet på annet elektrisk utstyr.
•• Ikke utsett dette produktet for direkte sollys, åpen
flamme eller varme.

•• Sørg for at du alltid har enkel tilgang til strømledningen,

støpselet eller adapteren, slik at du kan koble produktet
fra strømmen.

•
•

2

Sørg for at det er nok fritt rom rundt
produktet av hensyn til ventilasjon.
Bruk bare tillegg eller tilbehør som er angitt
av produsenten.

NO

•
•
•

FORSIKTIGHET ved batteribruk – for å
unngå batterilekkasje som kan føre til skade
på personer, eiendeler eller produktet, må
følgende forholdsregler følges:
• Sett inn batteriene riktig. + og på batteriene skal samsvare med
tilsvarende tegn på produktet.
• Ikke bland batterier (gamle med nye
eller karbonbatterier med alkaliske
osv.).
• Ta ut batteriene når produktet ikke skal
brukes på lang tid.
• Batteriene skal ikke utsettes for sterk
varme som sollys, flammer eller
lignende.
Produktet må ikke utsettes for drypping
eller sprut.
Ikke plasser noen som helst farekilder
på produktet (for eksempel væskefylte
objekter og tente stearinlys).
Der støpselet på
direktetilkoblingsadapteren brukes som
frakoblingsenhet, vil den frakoblede
enheten hele tiden være klar til bruk.
Merk

•• Merkeplaten er plassert på undersiden av produktet.

2 Din 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/welcome.

Innledning
Med denne klokkeradioen kan du:
• spille av lyd fra Bluetooth-aktiverte enheter
eller andre eksterne enheter,
• høre på FM-radio,
• lade de mobile enhetene og
• angi to alarmer som kan ringe på
forskjellige tidspunkter.

Innholdet i esken
Kontroller og identifiser innholdet i pakken:

FM

Always there to help you
Register your product and get support at

www.philips.com/support
Question?
Contact
Philips

Quick Start Guide

•

Klokkeradio

•

Trykte materialer

NO
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Oversikt over klokkeradioen
f

a
b
c
d

g
j

h
i

e

k

l

a SCAN/
• Trykk for å angi timeren.
• Trykk på og hold nede i to sekunder
for å lagre FM-radiostasjoner
automatisk.
b

c

•
•
•
•

SOURCE
Slår på klokkeradioen.
Bytt til standbymodus.
Velg en kilde: Bluetooth, FM eller AUX.
/

•
•
•

Trykk for å starte, sette på pause eller
gjenoppta avspillingen i Bluetoothmodus.
Trykk for å svare på en innkommende
telefonsamtale.
Trykk på og hold nede i to sekunder
for å avvise en innkommende
telefonsamtale.
Under en telefonsamtale kan du
trykke for å avslutte den gjeldende
telefonsamtalen.

d SNOOZE/BRIGHTNESS
• Setter alarmen på slumring.
• Justere lysstyrken på skjermen.
e Displaypanel
• Vis gjeldende status.
f PRESET/SET TIME
• Lagre radiostasjoner manuelt.
• Velg en forhåndsinnstilt radiostasjon.
• Still klokken.
4

NO

g HR/MIN/- TUNE +
• Still inn FM-radiostasjoner.
• Angi time og minutter.
h AL1/AL2/- VOLUME +
• Still inn alarmen.
• Juster volumet.
i

•

Trykk og hold nede i to sekunder for å
gå inn i paringsmodus.

j AUDIO IN
• Koble til en ekstern lydenhet.
k DC 5V 1A
• Lade telefonen.
l Batterirom
• Sett inn batteriet.

3 Komme i gang
Følg alltid instruksjonene i dette kapittelet i
rekkefølge.

Sette inn batteriet
Batteriene kan bare sikkerhetskopiere klokkeog alarminnstillinger når strømledningen er
koblet fra.

Koble til strømmen
Forsiktig
•• Fare for produktskade. Kontroller at spenningen er den

samme som den spenningen som er angitt på baksiden
eller undersiden av klokkeradioen.
•• Fare for elektrisk støt. Trekk alltid støpselet ut av
kontakten når du kobler fra AC-adapteren. Ikke dra i
strømledningen.

Koble strømadapteren til vegguttaket.

Forsiktig
•• Batteriene kan inneholde kjemikalier, og bør behandles
som spesialavfall.

1
2

Åpne batterirommet.
Sett inn to AA-batterier med polene (+/-)
riktig vei, som angitt.

Slå på
Trykk på for å slå på klokkeradioen.
»» Klokkeradioen bytter automatisk til
FM-tunerkilde.
•

Trykk på gjentatte ganger for å velge
en annen kilde, som Bluetooth-, FMeller AUX-modus.

Bytte til ventemodus
Trykk på gjentatte ganger for å bytte til
standby-modus.

3

Lukk batterirommet.
Tips

Tips
•• Dette produktet går automatisk over i standby-modus
hvis anlegget er inaktivt i 15 minutter.

•• Når det ikke er satt inn noe batteri eller når

batterinivået er lavt, vises indikatoren for lavt batterinivå.

•• Når strømmen er frakoblet, slås bakgrunnsbelysningen
på displayet av.

NO

5

4 Angi klokkeslett
og alarm

1

2
Still klokken

3

Merk

4
5

•• Du kan kun stille klokkeslett i standbymodus.

1

2
3
4

Trykk på og hold nede SET TIME i
to sekunder for å aktivere modus for
alarminnstilling.
»» Tallene for timer og minutter begynner
å blinke.
Trykk på HR gjentatte ganger for å stille
inn time.

6

Trykk på og hold nede AL1 eller AL2
i to sekunder for å aktivere modus for
alarminnstilling.
»» Tallene for timer og minutter begynner
å blinke.
Trykk på HR gjentatte ganger for å stille
inn time.
Trykk på MIN gjentatte ganger for å stille
inn minuttene.
Trykk på AL1 eller AL2 for å bekrefte.
Trykk på HR eller MIN for å velge en
alarmkilde: FM-radio eller summealarm.
Trykk på AL1 eller AL2 på nytt for å
bekrefte alarminnstillingene.
Merk

•• Hvis klokkeradioen er inaktivt i 10 sekunder, går den
automatisk ut av modusen for alarminnstilling.

Trykk på MIN gjentatte ganger for å stille
inn minuttene.

Aktivere eller deaktivere
alarmtimeren

Trykk på SET TIME for å bekrefte.
»» Den angitte tiden vises.

Trykk på AL1 eller AL2 gjentatte ganger for å
aktivere eller deaktivere alarm-timeren.
»» Hvis alarmtimeren er aktivert, vises
[AL1] eller [AL2].

Merk
•• Hvis klokkeradioen er inaktivt i 10 sekunder, går den
automatisk ut av modusen for tidsinnstilling.

Stille inn alarm-timer
Du kan angi to alarmer som kan ringe på
forskjellige tidspunkter.

»» Hvis alarm-timeren er deaktivert,
forsvinner alarmikonet.
•

For å stoppe alarmen trykker du på
det tilsvarende AL1/AL2.
»» Alarmen gjentas for de etterfølgende
dagene.
Merk
•• Alarmvolumet kan ikke justeres, men øker gradvis for
myk oppvåkning.

Merk
•• Du kan kun stille alarmen i standby-modus.
•• Kontroller at du har stilt inn klokken riktig.

6
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Sette alarmen på slumring
Når alarmen slås på, kan du trykke på
SNOOZE.
»» Alarmen slumrer og gjentar ringingen
ni minutter senere.

5 Høre på FMradio
Forberede FM-antennen

Lagre FM-radiostasjoner
automatisk
I FM-tunermodus trykker du på og holder nede
SCAN i to sekunder.
»» Alle tilgjengelige FM-radiostasjoner
lagres automatisk.
»» Den første lagrede radiostasjonen
sender.

Du får bedre mottak hvis du trekker pigtailantennen helt ut og justerer posisjonen.

Lagre FM-radiostasjoner
manuelt
Du kan lagre opptil 20 FM-radiostasjoner.

1
2
3
Merk
•• Plasser antennen så langt unna andre elektriske
apparater som mulig for å unngå interferens.

4
5

Still inn en FM-radiostasjon.
Trykk på og hold nede PRESET i to
sekunder.
»» Det forhåndsinnstilte tallet blinker.
Trykk på TUNE - eller TUNE + for å velge
et tall.
Trykk på PRESET på nytt for å bekrefte.
Gjenta trinn 1–4 for å lagre flere stasjoner.
Tips

•• Du kan fjerne en forhåndslagret stasjon ved å lagre en
annen stasjon på det samme sted.

Stille inn FM-radiostasjoner
1
2
3

Trykk på SOURCE gjentatte ganger for å
bytte til FM-tunermodus.
Trykk på og hold nede TUNE - eller
TUNE + i to sekunder.
»» Klokkeradioen stiller automatisk inn en
stasjon med sterkt mottak.

Velge en forhåndsinnstilt
radiostasjon
I tunermodus trykker du på PRESET gjentatte
ganger for å velge en forhåndsinnstilt stasjon.

Gjenta trinn 2 for å stille inn flere
radiostasjoner.
Slik stiller du inn en stasjon manuelt:
I tunermodus trykker du på TUNE - eller
TUNE + gjentatte ganger for å velge en
frekvens.
NO
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6 Bruke
Bluetoothenheter

Philips AJT5300

Med denne klokkeradioen kan du høre på
lyd fra Bluetooth-aktiverte enheter og styre
innkommende telefonsamtaler via Bluetooth.

Hvis du vil pare og ikke finner [Philips
AJT5300], må du trykke og hold
nede i to sekunder for å gå inn i
paringsmodus, og prøv deretter på nytt.
»» Ved en vellykket paringen eller
tilkobling slutter ikonet [BT]
(Bluetooth) å blinke, og klokkeradioen
piper to ganger.

•

Koble til en enhet
Merk
•• Kontroller at Bluetooth-enheten er kompatibel med
produktet.

•• Før du parer en enhet med dette produktet, må du lese
brukerhåndboken for Bluetooth-kompatibilitet.
•• Dette produktet kan lagre maksimalt fire parede
enheter. Den femte enheten som pares, erstatter den
første.
•• Kontroller at Bluetooth-funksjonen er aktivert på
enheten, og at enheten er angitt som synlig for alle
andre Bluetooth-enheter.
•• Den operative rekkevidden mellom dette produktet og
en Bluetooth-enhet er cirka 10 meter.
•• Alle hindringer mellom dette produktet og en
Bluetooth-enhet kan redusere den operative
rekkevidden.
•• Hold deg unna andre elektroniske enheter som kan
forårsake forstyrrelser.

1
2
3

8

Trykk på SOURCE gjentatte ganger for å
velge Bluetooth-modus.
»» [BT] (Bluetooth) blinker på displayet.
Aktiver Bluetooth og søk etter andre
Bluetooth-enheter på Bluetooth-enheten
din (se i brukerhåndboken for enheten).
Når [Philips AJT5300] vises på enheten,
velger du den for å starte paring og
tilkobling. Om nødvendig skriver du inn
standardpassordet "0000".

NO

Slik kobler du fra den Bluetooth-aktiverte
enheten:
• Trykk på og hold nede i to sekunder.
• Deaktiver Bluetooth på enheten, eller
• Flytt enheten utenfor
kommunikasjonsrekkevidde.
Slik kobler du til andre Bluetooth-aktiverte
enheter:

1

2

Trykk på og hold nede i to sekunder for
å koble fra enheten som for øyeblikket er
koblet til.
»» Klokkeradioen går inn i Bluetoothparingsmodus.
Koble til en annen Bluetooth-enhet.

Bluetooth-ikonet
indikerer

Beskrivelse

Blinker raskt

Venter på paring

Blinker sakte

Kobler til

Lyser konstant

Tilkoblet

Spille av lyd fra Bluetoothaktiverte enheter
Etter en vellykket Bluetooth tilkobling kan du
spille av lyd på Bluetooth-enheten.
»» Lyden overføres fra Bluetooth-enheten
til klokkeradioen.
•

Du kan trykke på
for å starte, sette
på pause eller gjenoppta avspillingen.

Styre telefonsamtalene
Etter Bluetooth-tilkoblingen kan du styre
innkommende telefonsamtaler med dette
produktet.
Knapp

Funksjon

Trykk for å svare på en
innkommende telefonsamtale.
Under en telefonsamtale kan du
trykke for å avslutte den gjeldende
telefonsamtalen.
Trykk på og hold nede i to sekunder
for å avvise en innkommende
telefonsamtale.
Merk
•• Musikken stanses midlertidig når du mottar en

telefonsamtale, og fortsetter når samtalen avsluttes.

NO

9

7 Andre
funksjoner

Lytte til en ekstern enhet
Med denne klokkeradioen kan du også høre på
en ekstern lydenhet, for eksempel en MP3spiller.

1
Lade telefonen
Med denne klokkeradioen kan du lade
telefonen via USB-kontakten.

1

Koble telefonen til klokkeradioen med
ladekabelen på telefonen (følger ikke med),
som vist nedenfor.

2
3

2

10

Koble klokkeradioen til et strømuttak.
»» Telefonen begynner å lade.

NO

Koble til en lydinngangskabel (følger ikke
med) med en 3,5 mm plugg på hver ende
til
• AUDIO IN-kontakten på
klokkeradioen og
• hodetelefonkontakten på den eksterne
enheten.

Trykk på SOURCE gjentatte ganger for å
velge AUX-kilde.
Spill av lyd på den eksterne enheten (se
tilhørende brukerhåndbok).

Angi sleep timer
Trykk på
gjentatte ganger for å velge en
periode (i minutter).
»» Klokkeradioen bytter til standbymodus
automatisk etter den forhåndsinnstilte tiden.

Slik deaktiverer du sleep timer:
• Trykk på
gjentatte ganger til [OFF] (av)
vises.
Tips
•• Hvis du trykker på

i standby-modus, bytter
klokkeradioen til FM-radiomodus.

Justere volumet
Trykk på - VOLUM + for å justere volumet
mens du lytter.

Justere lysstyrken
Trykk på BRIGHTNESS gjentatte ganger for å
velge forskjellige lysstyrkenivåer:
• Høy
• Medium
• Lav

NO
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8 Produktinformasjon
Merk
•• Produktinformasjon kan endres uten varsel.

Spesifikasjoner
Nominell utgangseffekt (forsterker):
2,7 W RMS ved 10 % THD
Akustisk frekvensrespons: 200 Hz – 16K Hz
Høyttalerdriver: 1 x 2”, 4Ω
Tunerens frekvensområde: FM 87,5–108 MHz
Antall forhåndsinnstilte stasjoner: 20
USB-lading: 5 V, 1 A
Bluetooth-versjon: V2.1 + EDR
Støttede profiler
HFP V1.5, A2DP V1.2, AVRCP V1.0;
Driftsrekkevidden for Bluetooth
10 m (ledig plass)
Strømforsyning (strømadapter)
Merkenavn: PHILIPS,
Modell: S012B0502000E,
Inngang: 1 00–240 V~, 50/60 Hz,
maks. 300 mA,
Utgang: 5,0 V

2000 mA,

Effektforbruk i driftsmodus: 8.7 W
Strømforbruk i standby: < 1 W
Mål på produktet – hovedenhet (B x H x D):
150 x 102 x 111 mm
Produktets vekt: 0,5 kg

12
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9 Feilsøking
Advarsel
•• Fjern aldri dekselet på denne enheten.

Du må aldri forsøke å reparere systemet selv
hvis du fortsatt vil beholde garantien.
Hvis det oppstår problemer når du bruker
dette produktet, må du kontrollere de
følgende punktene før du ber om service.
Hvis problemet ikke blir løst, går du til Philips'
webområde (www.philips.com/welcome). Når
du kontakter Philips, må du sørge for at enheten
er i nærheten, og at modellnummeret og
serienummeret er tilgjengelig.

Generelt
Ikke strøm
•• Kontroller at strømadapteren til enheten er
ordentlig koblet til.
•• Kontroller at strømuttaket fører strøm.
Ingen lyd
•• Juster volumet på klokkeradioen.
•• Juster volumet på den Bluetooth-tilkoblede
enheten.
Enheten svarer ikke
•• Ta ut støpselet og sett det inn igjen, og slå
deretter på enheten på nytt.
Kan ikke lade telefonen
•• Kontroller at telefonen er ordentlig koblet
til klokkeradioen.
•• Kontroller at klokkeradioen er slått på.

Alarmen fungerer ikke
•• Still klokken/alarmen riktig.
Klokke-/alarminnstilling slettet
•• Strømtilførselen har blitt forstyrret, eller
støpselet har blitt koblet fra.
•• Tilbakestill klokken/alarmen.

Om Bluetooth-enheten
Lydkvaliteten er dårlig etter tilkobling med en
Bluetooth-aktivert enhet.
•• Bluetooth-mottaket er dårlig. Flytt enheten
nærmere dette produktet, eller fjern
eventuelle hindringer mellom dem.
Kan ikke koble til enheten.
•• Bluetooth-funksjonen på enheten er ikke
aktivert. Se i brukerhåndboken til enheten
for å få informasjon om hvordan du
aktiverer funksjonen.
•• Dette produktet er allerede koblet til en
annen Bluetooth-aktivert enhet. Koble fra
enheten, og prøv på nytt.
•• Trykk på og hold nede i to sekunder får
å gå inn i paringsmodus, og prøv deretter
på nytt.
Den parede enheten kobler til og fra hele
tiden.
•• Bluetooth-mottaket er dårlig. Flytt enheten
nærmere dette produktet, eller fjern
eventuelle hindringer mellom dem.
•• På noen enheter kan Bluetoothtilkoblingen deaktiveres automatisk som en
strømsparingsfunksjon. Dette betyr ikke at
det er en feil på produktet.

Radiosignalet er svakt
•• Hold klokkeradioen unna andre
elektroniske enheter for å unngå
radioforstyrrelser.
•• Trekk antennen helt ut, og juster
plasseringen av pigtail-antennen.
NO
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10 Merknad
Eventuelle endringer på denne enheten
som ikke er uttrykkelig godkjent av Gibson
Innovations, kan frata brukeren autorisasjon til å
bruke utstyret.
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.
Deponere et gammelt produkt

Produktet er utformet og produsert med
materialer og deler av svært høy kvalitet som
kan resirkuleres og gjenbrukes.

Dette symbolet på et produkt betyr at
produktet omfattes av EU-direktiv 2012/19/
EU. Finn ut hvor du kan levere inn elektriske
og elektroniske produkter til gjenvinning i
ditt lokalmiljø. Følg de lokale retningslinjene,
og kast aldri produktet sammen med vanlig
husholdningsavfall. Hvis du kaster gamle
produkter på riktig måte, 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

14
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emballasjematerialer, oppbrukte batterier og
gammelt utstyr.

Dette er et CLASS II-apparat med dobbel
isolering og uten vedlagt jordledning.

Bluetooth®-merket og logoene er registrerte
varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc.,
og all bruk Gibson Innovations Limited har av
slike merker, er på lisens. Andre varemerker og
varenavn tilhører sine respektive eiere.

Specifications are subject to change without notice.
Copyright © 2016 Gibson Innovations Limited. Revised Edition © 2017
This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson
Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.
Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and
are used under license.
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