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Skydda hörseln
Lyssna med måttlig volym.
•

Om du använder hörlurar och lyssnar med hög volym kan din hörsel
skadas. Den här produkten kan generera ljud med decibelnivåer som
kan orsaka nedsatt hörsel hos en normal person, även om exponeringen är kortare än en minut. De högre decibelområdena är till för personer som redan har nedsatt hörsel.

•

Ljud kan vara vilseledande. Med tiden kan din "komfortnivå" anpassas
till allt högre volymer. Så efter en längre tids lyssnande kan ljud som
låter "normalt" i verkligheten vara högt och skadligt för din hörsel. För
att skydda dig mot detta bör du ställa in volymen på en säker nivå
innan hörseln anpassat sig, och lämna volymen på den nivån.
Upprätta en säker ljudnivå:

•

Ställ in volymkontrollen på en låg nivå.

•

Öka den sedan tills ljudet hörs bekvämt och klart, utan distorsion.
Lyssna under rimlig tid:

•

Långvarig exponering för ljud, även på normalt "säkra" nivåer, kan
förorsaka hörselskador.

•

Använd utrustningen på ett förnuftigt sätt och ta en paus då och då.
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Observera följande riktlinjer när du använder hörlurarna.
•

Lyssna på rimliga ljudnivåer under rimlig tid.

•

Justera inte volymen allteftersom din hörsel anpassar sig.

•

Höj inte volymen så mycket att du inte kan höra din omgivning.

•

Du bör vara försiktig eller tillfälligt sluta använda hörlurarna i potentiellt farliga situationer.

•

Använd inte hörlurarna när du kör motorfordon, cyklar, åker skateboard osv. Det kan utgöra en trafikfara och är förbjudet på många
platser.
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Svenska
Grattis till ditt inköp och välkommen till Philips!
För att dra maximal nytta av den support som Philips erbjuder kan du
registrera din produkt på www.philips.com/welcome.
MEDFÖLJANDE TILLBEHÖR

– 1 nätsladd
– 3 dockningsluckor (för olika iPod-modeller)
– 1 AUX-IN-kabel
KONTROLLER (se 1) 1)
1 POWER
– slå på systemet eller aktivera standbyläge
2 SOURCE
– välj TUNER-/iPod-/USB-/AUX-läge
3 iPod MENU
– öppna iPod-menyn
– återgå till överordnad meny i iPod-läge
MODE
– tryck in för att söka efter och lagra radiokanaler
4 DBB
– förbättra baseffekten
5 VOLUME -/+
– justera ljudnivån
6 ¡1 / 2™
– ställ in radiokanaler
– välj föregående/nästa spår i iPod-/USB-läge
2;
– starta/pausa uppspelning i iPod-/USB-läge
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PRESET -/+
– svälj en förinställd radiokanal
– (USB) växla mellan uppspelningsalternativ för spår/album, till exempel
upprepad eller slumpmässig uppspelning.
7 Dockningskontakt
– anslut iPod-spelare
8 USB-uttag
– anslut en extern USB-masslagringsenhet
9 FM-antenn
– förbättra FM-mottagningen
0 AUX IN-uttag (3,5 mm)
– anslut till extern ljudkälla
!p
– 3,5 mm uttag för stereohörlurar
@ POWER-uttag
– uttag för nätsladd
# Batterilucka
– öppna och sätt i sex 1,5 V R-14-/UM2-/C-batterier
OBS!
Vissa knappar på DC185 motsvarar olika knappar på en iPod. Information om
detaljerade funktioner i olika lägen finns i följande tabell.
Funktion
iPod-uppspelningsläg
Knappar på DC185
iPod menu
PRESET +
PRESET ¡1
2™
2;

Meny
Upprepa
blanda
håll intryckt: snabbsök bakåt
tryck: föregående spår
håll intryckt: snabbsök framåt
tryck: nästa spår
spela upp/paus

iPod-menyläge
Meny
bläddra uppåt
bläddra nedåt
Meny
OK
OK
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STRÖMFÖRSÖRJNING
När det passar kan du använda nätsladden om du vill spara på batteriet. Se
till att du tar bort kontakten från enheten och vägguttaget innan du sätter i
batterierna.

1
2

Batterier (medföljer inte)
Öppna batterifacket och sätt i sex batterier av typ R-14, UM-2 eller C (helst
alkaliska) med polerna åt rätt håll enligt symbolerna + och – i facket. (Se 1)
Sätt tillbaka batteriluckan och se till att batterierna sitter i ordentligt och åt rätt
håll. Enheten är nu klar att använda.
– BBatterier innehåller kemiska substanser och bör därför kasseras
på rätt sätt.
– Perkloratmaterial - särskild hantering kan gälla. Se
www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

•

Felaktig användning av batterier kan orsaka elektrolytläckage och gör att
facket rostar eller att batterierna spricker.

•

Blanda inte batterityper: t.ex. alkaliska batterier och brunstensbatterier.
Använd endast batterier av samma typ för enheten.

•

När du sätter i nya batterier ska du inte blanda gamla batterier med nya.

•

Ta ur batterierna om enheten inte ska användas på länge.
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Använda nätström
Kontrollera om spänningen, som visas på typplattan som sitter på enhetens
undersida, motsvarar den lokala nätspänningen. Om den inte gör det kontaktar du återförsäljaren eller ett serviceombud.
Anslut nätsladden till AC MAINS-ingången och till vägguttaget. Nätsladden
är nu ansluten och klar för användning
Om du vill stänga av enheten helt drar du ut nätsladden ur vägguttaget.
Installera enheten nära ett eluttag där elkontakten lätt kan anslutas.

•

Koppla bort nätsladden ur vägguttaget under kraftiga åskväder för att skydda enheten. Barn kan skada sig allvarligt eftersom den lösa delen av kabeln
fortfarande kan vara strömförande om kontakten endast tas ut ur uttaget
MAINS på baksidan av enheten.

•

Om MAINS-kontakten eller ett kontaktdon används som frånkopplingsenhet
ska den vara lätt att komma åt.
Typplattan sitter på undersidan av enheten.

GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONER
Slå på systemet
• Tryck på POWER.
™ Systemet växlar till senast valda källa.
Ställa in systemet i standbyläge
• Tryck på POWER i valfritt källäge

IFU_DC185_12_swe

2008.5.12

5:28 PM

Page 9

TUNER
1 Tryck på SOURCE flera gånger om du vill slå på radion (endast FM.
™ I teckenfönstret visas radiofrekvensen för det senast valda vågbandet. Den
förinställda radiokanalen visas också om du lyssnar på en sådan
2 Justera ljudet med hjälp av VOLUME -/+.
3 Välj förinställda radiokanaler genom att trycka på PRESET -/+ en eller flera gånger.
STÄLLA IN RADIOKANALER
1 Håll ¡1/2™ intryckt tills frekvensen i teckenfönstret ändras.
™ När systemet är inställt på en station som har tillräckligt bra mottagning visas
frekvensen.
• Om du vill ställa in på en svag station trycker du kort på ¡1/2™ flera gånger tills
du hittar den bästa mottagningen.
Förbättra mottagningen (FM):
Dra ut pigtail-antennen helt och rikta in den för att få optimal mottagning.
Manuell programmering
Du kan lagra upp till 20 FM-radiokanaler i minnet.
1 Ställ in önskad kanal (mer information finns i STÄLLA IN RADIOKANALER).
2 Tryck på MODE för att aktivera programmeringen och tryck sedan på PRESET
-/+ och välj önskat snabbval.
3 Bekräfta genom att trycka på MODE igen.
4 Tryck på PRESET -/+ om du vill lyssna på en snabbvalskanal
Automatisk programmering
1 Håll MODE intryckt i minst två sekunder.
™Tillgängliga radiokanaler lagras automatiskt.
DOCKA
Genom att ansluta iPod-spelaren till DC185 kan du lyssna på musiken som är
lagrad i iPod-spelaren genom enhetens kraftfulla högtalare.
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KOMPATIBLA BÄRBARA SPELARE
• Dockningsunderhållningssystemet är kompatibelt med alla befintliga Apple
iPod-modeller med 30-stiftskontakt.
SPELA UPP FRÅN IPOD MED DC185
1 Ta bort den övre luckan från dockningsstationen.
2 Sätt i rätt iPod i dockningskontakten.
3 Tryck på SOURCE flera gånger för att växla till iPod-läge
• Kontrollera att Apple iPod-spelaren är påslagen innan du väljer iPod som
källa.
™ I DC185:s teckenfönster visas iPod om iPod-spelaren är ansluten.
4 Den anslutna iPod-spelaren startar automatiskt.
Obs!
– BOm du använder ( 2;, ¡1, 2 ™ och VOLUME ) på DC185 blir följande uppspelningsfunktioner tillgängliga: spela upp/paus, välja nästa/föregående spår och
volymjustering.
– Knapparna ( 2;, ¡1, 2 ™ och VOLUME ) på DC185 fungerar endast med uppspelning av det ljudinnehåll som är lagrat på den dockade spelaren.
– När du vill navigera på iPod-menyn kan du använda knapparna iPod MENU, ¡1 /
2™ och 2; på enheten.
– Information om iPod-användning och -funktioner hittar du i användarhandboken till
iPod-spelaren.
– Enheten har inte funktioner för iPod-videoutgång.
Ladda batteriet till iPod-spelaren med dockningsenheten
• I iPod-/tuner-/standby-/AUX-läge ansluter du den bärbara iPod-spelaren direkt till
dockningsenheten om du vill ladda den.
Använda en USB-masslagringsenhet
• Genom att ansluta en USB-masslagringsenhet till systemet kan du njuta av den
lagrade musiken på enheten genom systemets kraftfulla högtalare.
Kompatibla USB-masslagringsenheter:
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Du kan använda
– UUSB-flashminnesenhet (USB 2.0 eller USB 1.1)
– USB-flashspelare (USB 2.0 eller USB 1.1)
Obs!
I vissa USB-flashspelare (eller minnesenheter) spelas innehåll in med teknik för
upphovsrättsskydd. Sådant skyddat innehåll kan inte spelas upp på någon annan
enhet (t.ex. DC185-enheten).
INFORMATION OM USB DIRECT:
1. Kompatibilitet för USB-anslutningen på det här systemet:
a) Den här produkten kan hantera de flesta USB-masslagringsenheter (MSD) som är
kompatibla med standarderna för USB-masslagringsenheter.
i) De vanligaste masslagringsenheterna är hårddiskar, Memory Stick, Jump Drive etc.
ii) Om en diskenhet visas på datorn när du har anslutit masslagringsenheten till datorn
är det sannolikt att den är MSD-kompatibel och fungerar med systemet.
b) Om din masslagringsenhet måste ha ett batteri/en strömkälla sätter du i ett nytt
batteri eller laddar USB-enheten innan du ansluter den till systemet.
2. Musiktyper som kan användas:
a) Den här enheten hanterar endast oskyddad musik med följande filtillägg:
.mp3
.wma
b) Musik som är köpt på musikaffärer online kan inte användas eftersom den är
skyddad av Digital Rights Management (DRM).
c) Filtillägg som slutar med följande kombinationer kan inte användas:
wav; .m4a; .m4p; mp4; .aac etc.
3. Det går inte att spela upp ljudfiler via systemhögtalarna om du ansluter direkt från
datorn till USB-uttaget.
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Format som kan användas:
– USB- eller minnesfilformat FAT12, FAT16, FAT32 (sektorstorlek: 512–4 096 byte)
– MP3-bithastighet (dataöverföringshastighet): 32–320 kbit/s och variabel
bithastighet
– WMA v9 eller tidigare
– Kapslade kataloger upp till max. 8 nivåer
– Antal album/mappar: max. 99
– Antal spår/titlar: max. 999
– ID3 tag v2.0 eller senare
– Filnamn i Unicode UTF8 (maximal längd: 128 byte)
Systemet kan inte spela upp följande:
– Tomma album: ett tomt album är ett album som inte innehåller MP3-/WMA-filer
och som därför inte visas i teckenfönstret.
– Filformat som inte kan användas hoppas över. Det innebär att t.ex. Word-dokument doc eller MP3-filer med filtillägget .dlf inte kan spelas upp.
– AAC-, WAV-, PCM-ljudfiler
– DRM-skyddade WMA-filer
– WMA-filer i förlustfria format
SPELA UPP FRÅN EN USB-MASSLAGRINGSENHET
1 Se till att DC185 är ansluten till eluttaget.
2 Tryck på SOURCE flera gånger och välj USB-läge.
3 Anslut en kompatibel USB-masslagringsenhet till USB-porten märkt
på
DC185.Om det behövs använder du en USB-kabel till att ansluta enheten till
USB-porten på DC185.
™ Enheten slås på automatiskt.
• Om enheten inte slås på sätter du på den manuellt och ansluter den sedan
igen.
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PROGRAMMERA SPÅRNUMMER
1 Tryck på MODE så öppnas programmeringsläget.
2 Tryck på ¡1 / 2™ och välj önskat albumnummer.
™ Det aktuella albumnumret blinkar.
3 Bekräfta genom att trycka på MODE.
4 Tryck på ¡1 / 2™ och välj önskat spårnummer.
™ et aktuella spårnumret blinkar.
5 Bekräfta genom att trycka på MODE.
6 Upprepa steg 2–5 och välj och lagra alla önskade spå
7 Starta uppspelningen av programmet genom att trycka på 2;.
Praktiska tips:
– Upp till 999 spelbara ljudfiler lagrade på en USB-masslagringsenhet kan
spelas upp på DC185.
– Upp till 99 spelbara album lagrade på en USB-masslagringsenhet kan väljas
och visas på DC185.
– Se till att filnamnen för MP3-filer slutar med .mp3. och att filnamnen för
WMA-filer slutar med .wma.
– För DRM-skyddade WMA-filer använder du Windows Media Player 10 (eller
senare) för omvandling. Gå till www.microsoft.com om du vill ha mer information om Windows Media Player och WM DRM (Windows Media Digital
Rights Management).
– Om OL visas i teckenfönstret under uppspelning med en USB-enhet innebär
det att USB-enheten elektriskt överbelastar DC185. Du måste byta ut en USBenhet.
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ANSLUTA EN EXTERN ENHET
Du kan lyssna på ljudet från den anslutna externa enheten via högtalarna på
DC185.
1 Tryck på SOURCE flera gånger och välj AUX-läg.
2 Använd den medföljande AUX-IN-kabeln till att ansluta AUX IN-uttaget på
DC185 till ett AUDIO OUT- eller hörlursuttag på den externa utrustningen
(t.ex. CD-spelare eller videobandspelare).
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FELSÖKNING
Om ett fel inträffar bör du först kontrollera de punkter som räknas upp nedan innan du
lämnar in enheten för reparation.
Om du inte kan åtgärda problemet med hjälp av anvisningarna nedan kontaktar du
återförsäljaren eller ett serviceombud.
VARNING! Du bör under inga som helst omständigheter försöka reparera TV:n själv.
Om du gör det gäller inte garantin. Öppna inte enheten eftersom det då
finns risk för elektriska stötar.
Inget ljud
– Volymen har inte justerats
• Justera volymen
Periodiskt knaster vid FM-mottagning
– Svag signal
• Dra ut och placera pigtail-antennen
Drift av dockningsstationen
– Navigering på menyn eller bilduppspelning på spelaren i dockningsstationen
kan inte göras med knapparna på DC185.
• Du kan endast styra uppspelning av ljudinnehåll med knapparna på DC185. Om du
vill navigera på menyn använder du kontrollerna på spelaren i dockningsstationen.
-
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Säkerhetsinformation
•

Placera enheten på en hård, plan och stabil yta så att systemet inte
lutar.

•

Utsätt inte enheten, batterierna eller CD-skivorna för fuktighet, regn,
sand eller stark hetta genom uppvärmning eller direkt solljus.

•

Utsätt inte apparaten för vattendroppar eller vattenstrålar.

•

Tillräcklig ventilation med ett utrymme på minst 15 cm mellan ventilationshålen och omgivande ytor krävs för att förhindra värmeutveckling.

•

Se till att inga föremål, till exempel tidningar, dukar eller gardiner, täcker
ventilationsöppningarna eftersom det kan försämra ventilationen.

•

Placera aldrig vätskefyllda föremål, till exempel vaser, på apparaten.

•

Placera aldrig föremål med öppen låga, till exempel tända stearinljus,
på apparaten.

•

Enhetens mekaniska delar innehåller självsmörjande lager och får inte
oljas in eller smörjas.

•

Rengör enheten med en torr trasa. Använd inga rengöringsmedel som
innehåller alkohol, ammoniak, bensen eller slipmedel, eftersom det kan
skada höljet.

•

Om MAINS-kontakten eller ett kontaktdon används som frånkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.

IFU_DC185_12_swe

2008.5.12

5:28 PM

Page 17

Undangörande av din gamla produk
Din produkt är designad och tillverkad med material och
komponenter av högsta kvalitet, vilka kan återvinnas och
återanvändas.
När den här överstrukna sopkorgen på hjul finns tryckt på en
produkt, betyder det att produkten täcks av Europeiska Direktiv 2002/96/EC.
Informera dig själv om lokala återvinnings och sophanteringssystem för elektriska och elektroniska produkter.
Agera i enlighet med dina lokala regler och släng inte dina gamla produkter
tillsammans med ditt normala hushållsavfall. Korrekt sophantering av din
gamla produkt kommer att hjälpa till att förebygga potentiell negative
konsekvens för naturen och människors häls.

Miljöinformation
Användningen av allt miljöfarligt förpackningsmaterial undveks medvetet. Vi
har gjort vårt yttersta för att förpackningen lätt skall kunna hanteras vid källsorteringen. Det handlar om två olika material: papp (kartong) och polytelen
(påsar, skyddande skumgummi).
Din utrustning är återvinningsbar. Notera dock att spelaren endast kan
återvinnas om den plockas isär av ett kvalificerat företag. Ta hänsyn till de
regler som gäller i ditt land/din region beträffande avfallshanteringen av
förpackningsmaterial, förbrukade batterier och gammal utrustning.

