
Docking Entertainment System

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Brugervejledning
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Høresikkerhed

Lyt ved moderat lydstyrke.

• Brug af hovedtelefoner ved høj lydstyrke kan skade hørelsen. Dette

produkt kan frembringe lyd med så høje decibelværdier, at det kan

forårsage høreskader for en normalt hørende person, også selv om

det kun foregår i mindre end et minut. De høje decibelværdier er for

at imødekomme de personer, der allerede lider af nedsat hørelse.

• Lyd kan snyde. Efter et stykke tid vil dine ører vænne sig til høj lyd og

tilpasse sig en mere kraftig lydstyrke. Så det, der efter længere tids lyt-

ning forekommer normalt, kan faktisk være meget højt og skadeligt for

hørelsen. Hvis du vil undgå det, kan du indstille lydstyrken til et for-

nuftigt niveau, før din hørelse vænner sig til lydstyrken, og så lade være

med at skrue op.

Sådan indstilles lydstyrken til et fornuftigt niveau:

• Indstil lydstyrken til et lavt niveau.

• Øg langsomt lydstyrken, til den når et behageligt niveau, hvor du kan

høre lyden klart uden forvrængning.

Undlad at lytte i for lange perioder ad gangen:

• For lang tids udsættelse for lydpåvirkning, selv ved et fornuftigt niveau,

kan også forårsage hørenedsættelse.

• Sørg for at anvende udstyret på en fornuftig måde, og hold passende

pauser.
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Overhold følgende retningslinjer, når du anvender dine hov-
edtelefoner.

• Lyt ved en fornuftig lydstyrke i kortere tidsrum.

• Vær omhyggelig med ikke at justere på lydstyrken undervejs, da din

hørelse tilpasser sig lydniveauet.

• Undlad at skrue så højt op for lyden, at du ikke kan høre, hvad der

foregår omkring dig.

• Du bør være ekstra forsigtig eller slukke midlertidigt i potentielt farlige

situationer.

• Undlad at bruge hovedtelefonerne, mens du fører et motoriseret

køretøj, cykler, står på skateboard o.l., da det kan føre til farlige situa-

tioner i trafikken. Desuden er det ulovligt i mange områder.
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Dansk
Tillykke med dit køb og velkommen til Philips!
For at få fuldt udbytte af den støtte, Philips tilbyder, skal du
registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

MEDFØLGENDE TILBEHØR

– 1 x strømkabel
– 3 dockadaptere (til forskellige typer af iPod)
– 1 AUX-IN-kabel

KNAPPER (se 1)

1 POWER
– tænder for systemet eller sætter det i standbytilstand

2 SOURCE 
– vælger mellem tilstandene TUNER/iPod/USB/AUX

3 iPod MENU 
– åbner iPod-menuen
– går tilbage til øverste menulag i iPod-tilstand
MODE
– hold nede for at scanne efter og gemme radiostationer

4 DBB
– forbedrer baseffekten

5 VOLUME -/+
– justerer lydstyrken

6 ¡1 / 2™

– indstiller radiostationer
– vælger forrige/næste spor i iPod-/USB-tilstand
2;

– starter/sætter afspilningen på pause i iPod-/USB-tilstand
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PRESET -/+
– vælger en forudindstillet radiostation
– (USB) skifter mellem afspilningsindstillingerne for spor/album, f.eks. gentagelse

eller tilfældig rækkefølge.
7 Dockstik

– tilslutter iPod-afspiller
8 USB-stik

– tilslutter en ekstern USB-masselagringsenhed
9 FM-antenne

– forbedrer FM-modtagelse
0 AUX IN-stik (3,5 mm)

– forbindes med ekstern lydkilde
! p

– 3,5 mm stik til stereohovedtelefon
@ Strømstik

– stik til strømkabel
# Batteridør

– åbn for at indsætte 6 x 1,5 V R-14-/UM2-/C-batterier
Bemærk:

Nogle taster på DC185 svarer til forskellige taster på en iPod. Flere
oplysninger om funktioner i forskellige tilstande kan fås i følgende tabel.

Funktion

Taster på DC185
iPod-afspilningstilstand iPod-menutilstand

iPod-menu Menu Menu
PRESET + Gentag naviger op
PRESET - blandet afspilning naviger ned
¡1 hold nede: hurtigt tilbage 

tryk: forrige spor
Menu

2 ™  hold nede: hurtigt frem tryk:
næste spor

OK

2; afspil/pause OK
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STRØMFORSYNING

Brug netstikket, når det er muligt, hvis du ønsker at forlænge batterileveti-
den. Sørg for at tage stikket ud af enheden og stikkontakten, før du indsæt-
ter batterier.

Batterier (medfølger ikke)
1 Åbn batterirummet, og indsæt seks batterier af typen R-14, UM-2 eller C

(helst alkaline), og sørg for, at polariteten er korrekt som angivet ved sym-
bolerne "+" og "–" i batterirummet. (se 1)

2 Sæt batteridækslet på plads igen, og sørg for, at batterierne sidder korrekt.
Enheden er nu klar til brug.

– Batterier indeholder kemiske stoffer, og de skal derfor bortskaffes
på forsvarlig vis.

– Perkloratmateriale - der gælder muligvis særlige håndteringsin-
struktioner. Se www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

• Forkert brug af batterier kan forårsage lækage og vil ætse batterirummet
eller få batterierne til at sprænge:

• Bland ikke batterier af forskellig type, f.eks. alkaline med brunstenszinkbat-
terier. Brug kun batterier af samme type til enheden.

• Forsøg ikke at blande gamle batterier med nye, når du isætter nye batterier.

• Fjern batterierne, hvis enheden ikke skal bruges i lang tid.
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Brug af lysnettet
1 Kontroller, om strømspændingen, der er angivet på identifikationspladen i

bunden af enheden, svarer til den lokale strømforsyning. Hvis ikke, skal du
kontakte forhandleren eller et servicecenter.

2 Slut netledningen til AC MAINS-stikket og stikkontakten. Netledningen er
nu tilsluttet og klar til brug.

2 For at slukke enheden helt skal du trække netledningen ud af stikkontakten.
2 Installér denne enhed tæt på stikkontakten, og hvor det er nemt at komme

til strømkablet.

• Tag netledningen ud af stikkontakten for at beskytte enheden under kraftig
torden. Børn kan komme alvorligt til skade, da den løse ende af kablet
stadig kan være strømførende, hvis ledningen kun tages ud af MAINS-
stikket bagpå enheden.

• Undgå at udsætte apparatet, batterier, CD-plader eller kassettebånd for
fugtighed, regn, sand eller for stor varme (f.eks. fra varmeapparater eller
direkte sollys).

Identifikationspladen findes i bunden af enheden.

GRUNDLÆGGENDE BETJENING

Sådan tændes systemet
• Tryk på POWER. 

™ Systemet skifter til den senest valgte kilde.

Sådan ændres systemet til standbytilstand
• Tryk på POWER i enhver kildetilstand.
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TUNER

1 Tryk på SOURCE gentagne gange for at skifte til radio (kun FM).
™ Displayet viser radiofrekvens for det sidst valgte bølgebånd. Den faste sta-

tion vises også, hvis du lytter til en forudindstilling.
2 Juster lyden vha. VOLUME -/+.
3 For at vælge faste stationer skal du trykke på PRESET -/+ én eller flere gange.

INDSTILLING AF RADIOSTATIONER 
1 Tryk på og hold ¡1/2™ nede, indtil frekvensen på displayet ændres.

™ Når systemet tuner ind på en station med tilstrækkelig modtagelse, viser dis-
playet dens frekvens.

• Tryk kortvarigt og gentagne gange på  ¡1/2™, indtil modtagelsen er optimal, hvis
du vil indstille til en svag station.

Sådan forbedres modtagelsen (FM):
Træk spiralantennen ud, og ret den ind for at få optimal modtagelse.

Manuel programmering
Du kan gemme op til 20 FM-radiostationer i hukommelsen.
1 Stil ind på den ønskede station (se INDSTILLING AF RADIOSTATIONER).
2 Tryk på MODE for at aktivere programmeringen, og tryk derefter på 

PRESET -/+ for at vælge et ønsket forudindstillet nummer.
3 Tryk på MODE igen for at bekræfte.
4 Tryk på PRESET -/+ for at lytte til en fast station.

Automatisk programmering
1 Hold MODE nede i mere end to sekunder.
™Tilgængelige radiostationer bliver automatisk gemt.
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DOCK

Ved tilslutning af en iPod til din DC185 kan du lytte til musik, der er gemt på
iPod-afspilleren, gennem enhedens kraftige højttalere.

KOMPATIBLE BÆRBARE AFSPILLERE
• Dockingunderholdningssystemet er kompatibelt med alle eksisterende mod-

eller af Apple iPod med 30-bens stik.

AFSPILNING AF IPOD VHA. DC185
1 Fjern topdækslet på docken.
2 Klik den kompatible iPod i dockstikket.
3 Tryk gentagne gange på SOURCE for at skifte til iPod-tilstand.
• Kontroller, at du har tændt for Apple iPod'en, før du vælger iPod-kilden.

™ iPod" vises på displayet på din DC185, hvis der er tilsluttet en iPod.
4 Den tilsluttede iPod-afspiller spiller automatisk.
Bemærk:
– Når du bruger knapperne ( 2;, ¡1, 2™ og VOLUME )  på din DC185, er føl-

gende afspilningsfunktioner tilgængelige: Afspil/pause, valg af næste/forrige spor
og ændring af lydstyrke.

– Knapperne ( 2;, ¡1, 2™ og VOLUME )  på DC185 fungerer kun ved afspilning
af det lydindhold, der er gemt på den dockede afspiller.

– Hvis du vil navigere i iPod-menuen, kan du bruge knapperne iPod MENU, ¡1 /
2 ™  og 2; ; på enheden.

– Du henvises til brugerhåndbogen til din iPod-afspiller for at få yderligere
oplysninger om betjening og funktioner.

– Denne enhed understøtter ikke iPod-videoudgang.
Opladning af iPod-batteri via docken
• I iPod-/tuner-/standby/AUX-tilstand kan du sætte din bærbare iPod-afspiller direkte

i holderen for at oplade den.
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Brug af en USB-masselagringsenhed

• Ved at slutte en USB-masselagringsenhed til systemet kan du nyde den musik, der
er gemt på enheden, via systemets kraftfulde højttalere.

Kompatible USB-masselagringsenheder:

Du kan anvende

– USB-flash-hukommelse (USB 2.0 eller USB 1.1)
– USB-flash-afspiller (USB 2.0 eller USB 1.1)
Bemærk:

I nogle USB-flash-afspillere (eller hukommelsesenheder) optages det lagrede ind-
hold vha. teknologi med copyright-beskyttelse. Beskyttet indhold kan ikke afspilles
på andre enheder (som f.eks. DC185).

OPLYSNINGER OM DIREKTE USB:

1. USB-tilslutningens kompatibilitet på dette system:

a)   Dette produkt understøtter de fleste USB-masselagringsenheder (MSD), som er
kompatible med USB MSD-standarderne.

i)   De mest almindelige masselagringsenheder er flash-drev, Memory Stick, jump-drev osv.

ii)  Hvis du ser et "Diskdrev" på din computer, når du har sluttet masselagringsenheden til,
er enheden sandsynligvis MSD-kompatibel og kan fungere sammen med systemet.

b)  Hvis din masselagringsenhed kræver et batteri/strømkilde, skal du sørge for at 
indsætte et nyt batteri eller oplade USB-enheden, før du slutter den til systemet.

2. Understøttede musiktyper:

a)  Denne enhed understøtter kun ubeskyttede musikfiler af typen:

.mp3 

.wma

b)  Musikfiler, der købes i onlinebutikker, understøttes ikke, fordi de sikres med DRM
(Digital Rights Management).
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c)   Følgende filtyper understøttes ikke:

.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac m.fl.

3. Afspilning af lydfiler via systemets højttalere er ikke mulig, hvis du tilslutter direkte
fra computeren til USB-stikket.

Understøttede formater:

– USB- eller hukommelsesfilformat FAT12, FAT16, FAT32 (sektorstørrelse: 512-4096
byte)

– MP3-bithastighed (datahastighed): 32-320 Kbps og variabel bithastighed
– WMA v9 eller nyere
– Mappen har op til 8 niveauer indlejret
– Antal album/mapper: maksimum 99
– Antal spor/titler: maksimum 999
– ID3-mærke v2.0 eller nyere
– Filnavn i Unicode UTF8 (maksimal længde: 128 byte)

Systemet kan ikke afspille eller understøtter ikke følgende:
– Tomme album: Et tomt album er et album, der ikke indeholder MP3/WMA-filer, og

det vil ikke blive vist på displayet.
– Uunderstøttede filformater springes over. Det betyder, at f.eks. Word-dokumenter,

doc, eller MP3-filer med filtypenavnet .dlf ignoreres og ikke afspilles.
– AAC-, WAV-, PCM-lydfiler
– DRM-beskyttede WMA-filer
– WMA-filer i Lossless-format.

AFSPILNING AF EN USB-MASSELAGRINGSENHED
1 Kontrollér, at din DC185 får strøm fra lysnettet.
2 Tryk på SOURCE gentagne gange for at vælge USB-tilstand.
3 Sæt en kompatibel USB-masselagringsenhed i USB-porten på din DC185, som

er markeret med .Hvis det er nødvendigt, kan du bruge et passende USB-
kabel til at forbinde enheden og USB-porten på din DC185. 
™ Enheden tændes automatisk.
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• Hvis enheden ikke tændes automatisk, skal du tænde for strømmen manuelt og
derefter tilslutte den igen.

PROGRAMMERING AF SPORNUMMER
1 Tryk på MODE for at komme ind i programmeringstilstanden
2 Tryk på ¡1 / 2™ for at vælge det ønskede albumnummer.

™ et aktuelle albumnummer blinker.
3 Tryk på MODE for at bekræfte.
4 Tryk på ¡1 / 2™ for at vælge det ønskede spornummer.

™ Det aktuelle spornummer blinker.
5 Tryk på MODE for at bekræfte.
6 Gentag trin 2-5 for at vælge og gemme alle ønskede spor.
7 For at starte afspilningen af dit program skal du trykke på 2;.

Nyttige tip:
– Der kan afspilles op til 999 spilbare lydfiler, der er gemt på en USB-massela-

gringsenhed, på DC185.
– Der kan vælges og vises op til 99 spilbare album, der er gemt på en USB-

masselagringsenhed, på DC185.
– Sørg for, at filnavnet på MP3-filerne slutter på .mp3, og at filnavnet på WMA-

filer slutter på .wma.
– Brug Windows Media Player 10 (eller nyere) til at konvertere DRM-beskyttede

WMA-filer. Gå ind på www.microsoft.com for at få oplysninger om Windows
Media Player og WM DRM (Windows Media Digital Rights Management).

– Hvis displayet viser "OL" ved afspilning af en USB-enhed, betyder det, at
enheden overbelaster DC185 elektrisk. I det tilfælde må du skifte USB-enhed.
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TILSLUTNING AF EN EKSTERN ENHED

Du kan lytte til en tilsluttet ekstern enhed via højttalerne på din DC185.

1 Tryk på SOURCE gentagne gange for at vælge AUX-tilstand.
2 Brug det medfølgende AUX-IN-kabel til at forbinde AUX IN-stikket på din

DC185 til et AUDIO OUT- eller hovedtelefonstik på eksternt udstyr (f.eks. CD-
afspiller eller VCR).
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Oplysninger om sikkerhed

• Placér enheden på en hård, flad og stabil overflade, så den ikke vipper.

• Udsæt ikke enheden, batterierne eller CD'erne for fugt, regn, sand
eller ekstrem varme fra varmeudstyr eller direkte sollys.

• Udsæt ikke apparatet for dryp eller sprøjt.

• Der skal være tilpas med ventilation, med en afstand på mindst 15 cm
mellem ventilationshullerne og de omgivende overflader for at fore-
bygge varmeudvikling.

• Ventilationshullerne må ikke dækkes med ting såsom aviser, duge, gar-
diner mm.

• Der må ikke stilles ting, der indeholder væsker, såsom vaser, på appa-
ratet.

• Der må ikke komme åben ild, såsom tændte stearinlys, i nærheden af
apparatet.

• De mekaniske dele i enheden indeholder selvsmørende lejer og skal
ikke have olie eller smøres.

• Brug en blød tør klud til at rengøre enheden. Anvend ikke
rengøringsmidler, der indeholder alkohol, ammoniak, benzen eller slibe-
midler, da disse stoffer kan beskadige kabinettet.

• Undgå at udsætte apparatet, batterier, CD-plader eller kassettebånd
for fugtighed, regn, sand eller for stor varme (f.eks. fra varmeapparater
eller direkte sollys).
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FEJLFINDING

Hvis der opstår fejl, skal du gennemgå punkterne nedenfor, inden du indleverer
enheden til reparation.
Hvis du ikke kan løse problemet ved at følge vejledningen, skal du kontakte forhan-
dleren eller servicecenteret.

ADVARSEL: Du bør under ingen omstændigheder forsøge at reparere apparatet selv,
eftersom du kan risikere, at garantien bliver ugyldig. Undgå at åbne
enheden, eftersom der kan være risiko for elektrisk stød.

Ingen lyd

– Lydstyrken er ikke justeret
• Juster lydstyrken
Periodisk støjende lyd under FM-modtagelse

– Svagt signal
• Træk spiralantennen ud, og ret den ind

Dockbetjening

– Menunavigation eller fotoafspilning på den dockede afspiller kan ikke udføres
vha. knapperne på DC185.

• Knapperne på DC185 kan kun kontrollere afspilning af lydindhold. Brug knapperne
på den dockede afspiller til at navigere rundt i menuen.

-
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Miljøinformation
Der er ikke anvendt nogle overflødige materialer i apparatets em-ballage. Vi
har gjort vort bedste for at gøre det muligt at ad-skille emballagen i 3 hov-
edbestanddele: almindeligt pap (kassen), polystyrenskum (afstandsstykker) og
polyethylen (plastposer og beskyttende skumplast).

Apparatet består af materialer, der kan genbruges. Når man derfor til sin tid
skal kassere apparatet, bør det afleveres til et sted, hvor man har specialiseret
sig i at adskille kasserede genstande for udtagning af materialer, der kan gen-
bruges. Man bedes venligst overholde de lokale regler for bortkastning af ind-
pakningsmaterialer, brugte batterier og kasserede apparater.

Bortskaffelse af dit gamle produkt
Dit produkt er designet og produceret med materialer af høj
kvalitet, som kan blive genbrugt.

Når du ser symbolet med en skraldespand, der er kryds over, bety-
der det, at produktet er dækket af EU direktiv nr. 2002/96/EC.

Venligst sæt dig ind i de danske regler om indsamling af elektriske og elek-
troniske produkter.

Venligst overhold de danske regler og smid ikke dine gamle produkter ud
sammen med dit normale husholdningsaffald. Den korrekte bortskaffelses-
metode vil forebygge negative følger for miljøet og folkesundheden. 
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