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1 Viktigt
Läs	igenom	och	se	till	att	du	förstår	alla	
instruktioner	innan	du	använder	produkten.	
Garantin	gäller	inte	om	skador	som	beror	på	att	
instruktionerna	inte	har	följts	uppstår.

Säkerhet
Risk för elektriska stötar!
•	 Utsätt	varken	produkten	eller	tillbehören	

för	regn	eller	vatten.	Placera	aldrig	
behållare	med	vätska,	t.ex.	vaser,	i	närheten	
av	produkten.	Om	vätska	spills	på	
produkten	ska	du	omedelbart	koppla	bort	
den	från	elnätet.	Kontakta	Philips	kundtjänst	
så	att	produkten	kan	kontrolleras	före	
användning.

•	 Placera	varken	produkten	eller	tillbehören	
i	närheten	av	öppen	eld	eller	andra	
värmekällor,	inklusive	direkt	solljus.

•	 För	aldrig	in	föremål	i	produktens	
ventilationshål	eller	de	andra	öppningarna.

•	 Om	nätkontakten	eller	ett	kontaktdon	
används	som	frånkopplingsenhet	ska	den	
vara	lätt	att	komma	åt.

•	 Dra	ur	nätsladden	före	åskväder.
•	 När	du	drar	ur	nätkabeln	ska	du	alltid	hålla	

i	kontakten,	aldrig	i	sladden.
Risk för kortslutning eller brand!
•	 Innan	du	ansluter	produkten	till	eluttaget	

måste	du	kontrollera	att	nätspänningen	
motsvarar	det	värde	som	anges	på	
produktens	baksida.	

•	 Undvik	att	utöva	tryck	på	stickkontakterna.	
Lösa	stickkontakter	kan	orsaka	gnistbildning	
eller	brand.

Risk för personskada eller skada på 
produkten!
•	 För	att	undvika	att	utsättas	för	

laserstrålning	bör	du	inte	ta	isär	produkten.
•	 Vidrör	inte	den	optiska	linsen	inuti	

skivfacket.

•	 Placera	aldrig	produkten	eller	andra	
föremål	på	nätsladdar	eller	annan	elektrisk	
utrustning.

•	 Om	produkten	transporteras	i	
temperaturer	under	5	°C	packar	du	
upp	produkten	och	väntar	tills	den	har	
rumstemperatur	innan	du	ansluter	den	till	
elnätet.

Risk för överhettning!
•	 Installera	aldrig	den	här	produkten	i	ett	

trångt	utrymme.	Lämna	ett	utrymme	på	
minst	10	cm	runt	hela	produkten	för	att	
sörja	för	god	ventilation.	Se	till	att	gardiner	
och	andra	föremål	inte	täcker	produktens	
ventilationshål.

Risk för kontaminering!
•	 Ta	ut	batteriet	om	det	är	urladdat	eller	om	

fjärrkontrollen	inte	ska	användas	under	en	
längre	period.

•	 Batterierna	innehåller	kemiska	ämnen.	De	
bör	avyttras	på	lämpligt	sätt.

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.
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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.

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.	

Kommentar

 • Typplattan	sitter	på	undersidan	av	produkten.

2 Ditt Micro 
Music System

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 produkten kan du:
•	 lyssna	på	ljud	från	skivor,	USB-

lagringsenheter,	iPod,	iPhone,	iPad	och	
andra	externa	enheter

•	 lyssna	på	radiokanaler
Du kan förbättra ljudet med följande 
ljudeffekter:
•	 Digital	Sound	Control	(DSC)
•	 Dynamic	Bass	Boost	(DBB)
Enheten kan hantera följande medieformat:

  
Förpackningens innehåll
Kontrollera	och	identifiera	innehållet	i	
förpackningen:
•	 Huvudenhet
•	 Högtalare	X	2
•	 Gummistöd	för	iPad	2
•	 Fjärrkontroll	(med	två	AAA-batterier)
•	 Användarhandbok
•	 Snabbstartguide
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Översikt över huvudenheten

 
a Docka för iPod/iPhone/iPad

b Skivfack

c 
•	 USB-uttag.

d MP3-LINK
•	 Anslut	en	extern	ljudenhet.

e 
•	 Hörlursuttag.

f 
•	 Slå	på	produkten.
•	 Växla	till	eco	power	standbyläge	eller	

normalt	standbyläge.

g IR-sensor
•	 Ta	emot	signaler	från	fjärrkontrollen.

h SOURCE
•	 Välj	en	källa.

a

b

c

d

e

f

g

h

i j k

o

n

m

l

i  / 
•	 Hoppa	till	föregående	eller	nästa	spår.
•	 Håll	intryckt	för	att	söka	i	ett	spår/en	

skiva.
•	 Ställ	in	en	radiokanal.

j OK/ 
•	 Starta,	pausa	eller	återuppta	

uppspelningen.
•	 I	DAB-	eller	FM-läget	bekräftar	du	

menyalternativet.
•	 I	FM-läget	och	när	inget	menyalternativ	

visas	växlar	du	ljudläge	mellan	stereo	
och	mono.

k MENU / 
•	 Stoppa	uppspelningen	av	musik.
•	 Tryck	två	gånger	för	att	radera	ett	

program.
•	 I	normalt	standbyläge	aktiverar	du	eller	

avaktiverar	funktionsdemonstrationen.
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•	 I	DAB-	eller	FM-läget	öppnar	du	
menyn.

•	 Öppna	spellistan	på	din	iPod/iPhone.

l - PRESET/ALBUM+
•	 Hoppa	till	föregående	eller	nästa	

album.
•	 Välj	en	snabbvalskanal.
•	 Navigera	i	iPod-/iPhone-/iPad-menyn.

m Teckenfönster
•	 Visa	aktuell	status.

n 
•	 Mata	ut	skivan	eller	stäng	skivfacket.

o VOLUME
•	 Justera	volymnivån	eller	tiden.

Översikt över fjärrkontrollen

 
a 

•	 Slå	på	produkten.
•	 Växla	till	eco	power	standbyläge	eller	

normalt	standbyläge.

b 
•	 Stäng	av	ljudet	eller	återställ	volymen.
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c  CD
•	 Välj	CD-källa.	

d  / 
•	 Hoppa	till	föregående	eller	nästa	spår.
•	 Håll	intryckt	för	att	söka	i	ett	spår/en	

skiva.
•	 Ställ	in	en	radiokanal.

e MP3 LINK/USB
•	 Välj	MP3	link-	eller	USB-källa.

f RDS/DISPLAY
•	 Synkronisera	klockan	med	en	RDS-

radiokanal	som	överför	tidssignaler.
•	 Visa	aktuell	status	eller	

medieinformation.
•	 Visa	tillgänglig	ID3-information	för	

MP3-spår.
•	 Visa	klockan	när	du	spela	upp	musik	

från	en	CD	eller	USB-lagringsenhet.

g 
•	 Starta,	pausa	eller	återuppta	

uppspelningen.
•	 I	DAB-	eller	FM-läget	bekräftar	du	

menyalternativet.

h VOL +/-
•	 Justera	volymnivån	eller	tiden.

i Numerisk knappsats
•	 Ange	siffror.
•	 Ange	spårnumret	för	att	välja	ett	spår	

direkt.
•	 Ange	sekvensnumret	för	att	välja	en	

förinställd	radiokanal.

j PROG/CLOCK SET
•	 Programmera	ljudspår.
•	 Programmera	radiokanaler.
•	 Ställ	in	klockan.

k SLEEP/TIMER
•	 Ställ	insomningstimer	eller	alarmtimer.

l DSC
•	 Välj	en	snabbvalsinställning.

m DBB
•	 Aktivera/avaktivera	DBE	(dynamisk	

basförbättring).

n MODE/SCAN
•	 Välj	ett	uppspelningsläge:	normal	

uppspelning,	repetera	eller	blanda.
•	 Sök	efter	tillgängliga	FM-	eller	DAB-

radiokanaler.

o  /MENU
•	 Stoppa	uppspelningen	av	musik.
•	 Tryck	två	gånger	för	att	radera	ett	

program.
•	 I	normalt	standbyläge	aktiverar	du	eller	

avaktiverar	funktionsdemonstrationen.
•	 I	DAB-	eller	FM-läget	öppnar	du	

menyn.
•	 Öppna	spellistan	på	din	iPod/iPhone.

p DOCK
•	 Välj	dockkälla	för	iPod/iPhone/iPad.

q OK
•	 I	DAB-	eller	FM-läget	bekräftar	du	

menyalternativet.
•	 I	FM-läget	och	när	inget	menyalternativ	

visas	växlar	du	ljudläge	mellan	stereo	
och	mono.

•	 Efter	att	du	valt	en	fil	från	spellistan	i	
din	iPod/iPhone/iPad	trycker	du	på	OK 
för	att	börja	spela.

r PRESET/ALBUM  / 
•	 Hoppa	till	föregående	eller	nästa	

album.
•	 Välj	en	snabbvalskanal.
•	 Navigera	i	iPod-/iPhone-/iPad-menyn.

s DAB/FM
•	 Välj	DAB	eller	FM-radiokälla.



183

Sv
en

sk
a

SV

3 Före användning

Placera produkten

 
Placera	högtalarna	i	en	vinkel	på	cirka	45	grader	
från	lyssningspositionen.

Kommentar

 • Undvik	magnetiska	störningar	och	brus	genom	att	aldrig	
placera	hemmabiosystemet	för	nära	någon	enhet	som	
avger	strålning.

Ansluta högtalarna
Kommentar

 • Se	till	att	färgerna	på	högtalarkablarna	och	
anslutningarna	överensstämmer.

 • Använd	de	medföljande	högtalarna	så	att	du	får	
optimalt	ljud.

 • Anslut	bara	högtalare	med	den	impedans	som	är	
samma	eller	högre	än	de	medföljande	högtalarnas.	Se	
kapitlet	"Specifikationer"	i	den	här	användarhandboken.

1 Håll	ned	uttagsspärren.

2 Sätt	in	hela	den	avisolerade	delen	av	
kabeln.
•	 Sätt	in	de	högra	högtalarkablarna	i	"R"	

och	de	vänstra	i	"L".
•	 Sätt	in	de	röda	kablarna	i	"+"	och	de	

svarta	i	"-".
3 Släpp	uttagsspärren.

  
Ansluta strömmen

Var försiktig

 • Risk	för	produktskada!	Kontrollera	att	nätspänningen	
motsvarar	den	spänning	som	är	tryckt	på	bak-	eller	
undersidan	av	produkten.

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

 • Se	till	att	alla	andra	anslutningar	har	gjorts	innan	du	
ansluter	nätkabeln.

Anslut	nätkontakten	till	vägguttaget.

 
Så här sätter du i/byter ut 
fjärrkontrollens batterier

Var försiktig

 • Risk	för	explosion!	Håll	batterierna	borta	från	värme,	
solljus	och	eld.	Lägg	aldrig	batterierna	i	eld.
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1 Öppna	batterifacket.

 
2 Sätt	i	2	AAA-batterier	med	polerna	(+/-)	

åt	rätt	håll	enligt	markeringen.

  
3 Stäng	batterifacket.

 
Kommentar

 • Om	du	inte	ska	använda	fjärrkontrollen	på	länge	tar	du	
ut	batterierna.

 • Blanda	inte	gamla	och	nya	batterier	eller	batterier	av	
olika	typ.	

 • Batterier	innehåller	kemiska	ämnen,	så	avyttra	dem	på	
lämpligt	sätt.

4 Komma igång
Var försiktig

 • Genom	att	använda	kontrollerna	eller	justera	
funktionerna	på	något	sätt	som	inte	beskrivs	i	den	här	
handboken	kan	du	utsätta	dig	för	farlig	strålning	eller	
annan	osäker	användning.

Följ	alltid	anvisningarna	i	det	här	kapitlet	i	rätt	
följd.

Slå på
Tryck	på	 .

 » Produkten	byter	till	senast	valda	källa.

Växla lägen
Växla läge automatiskt:
•	 När	produkten	har	varit	inaktiv	i	15	

minuter	växlar	den	automatiskt	till	det	
normala	standbyläget.

•	 När	produkten	har	varit	i	det	normala	
standbyläget	i	15	minuter	växlar	den	
automatiskt	till	Eco	Power-standbyläget.	

Växla läge manuellt:
•	 Tryck	in	och	håll	kvar	 	för	att	ställa	om	

produkten:	
•	 från	normalt	driftsläge	eller	normalt	

standbyläge	till	Eco	Power-standbyläget.
•	 från	Eco	Power-standbyläget	till	det	

normala	standbyläget.
•	 Tryck	på	 	för	att	ställa	om	produkten

•	 mellan	normalt	driftsläge	och	ett	
standbyläge.	

Kommentar

 • När	en	iPod/iPhone/iPad	är	ansluten	går	det	inte	att	
ställa	om	produkten	till	Eco	Power-standbyläget.
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Ställa in klockan

1 I	standbyläge	håller	du	PROG/CLOCK 
SET	intryckt	för	att	aktivera	
klockinställningsläget.
 » [CLOCK SET]	(klockinställningen)	
rullar	i	teckenfönstret	och	sedan	visas	
[CLOCK 24]	(24-timmarsformat)	med	
ett	blinkande	"24".

2 Tryck	på	  / 	eller	VOL +/-	för	att	
välja	[CLOCK 24]	eller	[CLOCK 12] 
(12-timmarsformat)	och	tryck	sedan	på	
PROG/CLOCK SET.
 » Timsiffrorna	börjar	blinka.

3 Tryck	på	  / 	eller	VOL +/-	för	att	ange	
timme.

4 Tryck	på	PROG/CLOCK SET	igen.
 » Minutsiffrorna	börjar	blinka.

5 Tryck	på	  / 	eller	VOL +/-	för	att	ange	
minuter.

6 Bekräfta	klockinställningen	genom	att	
trycka	på	PROG/CLOCK SET.
 » Den	inställda	klockan	visas.

•	 Avsluta	klockinställningen	genom	att	
trycka	på	 .

Kommentar

 • Om	du	inte	trycker	på	någon	knapp	på	90	sekunder	
avslutas	klockinställningsläget	automatiskt	av	systemet.

Tips

 • För	att	justera	siffrorna	för	timme	eller	minut,	kan	
du	också	vrida	på	VOLUME-knappen	eller	trycka	på	
PRESET/ALBUM +/-	på	huvudenheten.

Demonstrera funktioner

1 I	det	normala	standbyläget	trycker	du	på	 .
•	 [WELCOME TO PHILIPS] 

(välkommen	till	Philips)	rullar	på	
skärmen	följt	av	vart	och	ett	av	
funktionsnamnen.

2 För	att	avsluta	funktionsdemonstrationen	
trycker	du	på	 	igen.
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5 Spela upp

Spela upp en skiva

Var försiktig

 • Risk	för	skada	på	produkten!	Flytta	aldrig	på	produkten	
under	uppspelning.

 • Lägg	aldrig	något	annat	föremål	än	en	skiva	i	skivfacket.	
 • Titta	aldrig	på	laserstrålen	i	spelaren.
 • Spela	aldrig	upp	skivor	med	tillbehör	som	
skivstabiliseringsringar	eller	skivbehandlingsplattor.

1 Tryck	på	CD	och	välj	skivkälla.
2 Sätt	i	en	skiva.

1)	Tryck	på	 	så	öppnas	skivfacket.
2)	Lägg	en	skiva	på	skivfacket	med	
etiketten	uppåt.
3)	Tryck	på	 	så	stängs	skivfacket.

3 Tryck	på	 	om	uppspelningen	inte	börjar	
automatiskt.	

Spela upp från en USB-
lagringsenhet
Den	här	produkten	kan	spela	upp	filer	som	
kopierats	till	en	USB-lagringsenhet	som	kan	
hanteras:
•	 flashenhet
•	 minneskortsläsare
•	 HDD	(den	här	produkten	kan	endast	

upptäcka	bärbara	hårddiskenheter	med	en	
toppström	på	maximalt	500	mA	genom	
USB-uttaget).

Kommentar

 • Philips	kan	inte	garantera	att	spelaren	är	kompatibel	
med	alla	USB-enheter.

 • NTFS-dataformatet	(New	Technology	File	System)	kan	
inte	användas.

1 Anslut	USB-lagringsenheten	i	 	-uttaget	
(USB).

2 Tryck	på	USB	och	välj	USB-källa.
 » Uppspelningen	startar	automatiskt.

Om uppspelningen inte börjar automatiskt: 
1 Tryck	på	PRESET/ALBUM  / 	och	välj	

en	mapp.
2 Tryck	på	  / 	och	välj	en	fil.	
3 Tryck	på	 	när	du	vill	starta	

uppspelningen.

Grundläggande kontroll

Knappar Åtgärder
Starta,	pausa	eller	återuppta	
uppspelningen.
Stoppa	uppspelning.

 / Hoppa	till	föregående/nästa	fil.
 / Håll	intryckt	för	att	snabbspola	

fram	eller	tillbaka.
MODE/SCAN Välj	ett	uppspelningsläge:	

normal	uppspelning,	repetera	
eller	blanda.

RDS/DISPLAY Visa	den	aktuella	statusen	och	
information	om	media.

Programmera ljudspår

1 Tryck	på	 	när	du	vill	stoppa	
uppspelningen.

2 Tryck	på	PROG/CLOCK SET.
 » [PRG]	blinkar	i	teckenfönstret.

3 Tryck	på	  / 	för	att	välja	ett	
spårnummer.

4 Tryck	på	PROG/CLOCK SET.
5 Repetera	steg	3	och	4	om	du	vill	

programmera	fler	spår.
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6 Tryck	på	 	och	spela	upp	de	
programmerade	spåren.
•	 Radera	programmet	genom	att	trycka	

på	 	två	gånger.

Kommentar

 • De	programmerade	spåren	måste	sparas	i	samma	skiv-	
eller	USB-lagringsenhet.

 • Du	kan	programmera	högst	20	spår.

Justera ljudet
Under	uppspelning	kan	du	justera	volymnivån	
och	ljudeffekten	med	följande	åtgärder.

Knapp Funktion
VOL +/- Höj	eller	sänk	volymen.

Stäng	av	eller	återställ	ljud.
DBB Aktivera	eller	avaktivera	dynamisk	

basförbättring	(DBB).
•	Om	DBB	är	aktiverad	visas	

[DBB].
DSC Välj	en	ljudeffekt:	[POP]	(pop),	

[JAZZ]	(jazz),	[ROCK]	(rock),	
[CLASSIC]	(klassiskt)	eller	[FLAT] 
(rent).

6 Spela upp från 
iPod/iPhone/iPad

Du	kan	lyssna	på	musik	från	din	iPod/iPhone/
iPad	genom	produkten.	

Kommentar

 • Inget	ljud	från	hörlursuttaget	i	det	här	läget.

Kompatibel iPod/iPhone/iPad
Produkten	kan	hantera	följande	iPod-,	iPhone-	
och	iPad-modeller.	
•	 iPad 2
•	 iPad
•	 iPhone	4
•	 iPhone	3GS
•	 iPhone	3G
•	 iPhone
•	 iPod	touch	(1:a,	2:a,	3:e,	4:e	generationen)
•	 iPod	nano	(1:a,	2:a,	3:e,	4:e,	5:e,	6:e	

generationen)
•	 iPod classic
•	 iPod med video
•	 iPod	med	färgskärm
•	 iPod	Mini

Ansluta iPod/iPhone/iPad
Kommentar

 • Toppströmmen	genom	dockningskontakten	är	
begränsad	till	1000	mA	för	iPod/iPhone	och	2100	mA	
för	iPad/iPad	2.	Undvik	skada	på	din	iPod/iPhone/iPad	
och	produkten	genom	att	docka	iPod/iPhone/iPad	enligt	
anvisningarna.

1 Tryck	på	låsknappen	för	att	frigöra	
dockningslocket.	
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2 Sätt	din	iPod/iPhone/iPad	i	dockan.

  
Installera gummistödet

Kommentar

 • Om	din	iPad	2	inte	sitter	i	ett	skal	ska	du	använda	det	
medföljande	gummistödet	att	stabilisera	den.

1 Frigör	dockningslocket	och	placera	sedan	
gummistödet	på	dockningsfacket.

  

2 Sätt	i	din	iPad	2.

  
Ladda iPod/iPhone/iPad
När	produkten	är	ansluten	till	elnätet	börjar	
dockad	iPod/iPhone/iPad	automatiskt	att	laddas.

Tips

 • För	vissa	iPod-modeller	kan	det	ta	upp	till	en	minut	
innan	laddningsindikatorn	visas.

Kommentar

 • iPod	med	färgskärm,	iPod	classic	och	iPod	med	video	är	
inte	kompatibla	med	dockladdning.

Lyssna på iPod/iPhone/iPad

1 Tryck	på	DOCK	för	att	välja	iPod/iPhone	
som	källa.	

2 Välj	och	spela	upp	ett	spår	från	din	iPod/
iPhone/iPad.	
•	 Tryck	på	 	om	du	vill	pausa	eller	

återuppta	uppspelningen.
•	 Hoppa	till	föregående	eller	nästa	

ljudspår	genom	att	trycka	på	  / .
•	 För	att	söka	under	uppspelning	håller	

du	  / 	intryckt	och	släpper	
sedan	när	du	vill	återgå	till	normal	
uppspelning.
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•	 För	att	få	åtkomst	till	spellistan	i	din	
iPod/iPhone	trycker	du	på	Menu/ .

•	 För	att	få	åtkomst	till	spellistan	i	din	
iPad/iPad	2,	använder	du	skärmen	på	
din	iPad/iPad	2.

•	 Om	du	vill	bläddra	igenom	spellistan	
trycker	du	på	  / . 

•	 För	att	bekräfta	ett	alternativ	trycker	
du	på	OK	på	fjärrkontrollen.

Ta bort iPod/iPhone/iPad

1 Ta	ut	iPod/iPhone/iPad	ur	dockan.
2 Göm	dockan	genom	att	trycka	ned	locket.

7 Lyssna på radio

Kommentar

 • För	optimal	mottagning	drar	du	ut	antennen	helt	
och	justerar	dess	position	eller	ansluter	till	en	
utomhusantenn.

 • Den	här	produkten	kan	inte	hantera	MW-
radiomottagning	(mellanvåg).

 • Du	kan	programmera	högst	30	DAB-radiokanaler	och	
30	FM-radiokanaler.

 • Fråga	en	lokal	återförsäljare	eller	gå	till	www.
WorldDAB.org	för	att	få	reda	på	de	rätta	DAB-
radiofrekvenserna	i	området.

 • Se	"Produktinformation"	>	"RDS-programtyper"	om	
du	vill	ha	mer	information	om	RDS-radiokanaler.

Lagra DAB-radiokanaler 
automatiskt
Om	ingen	DAB-radiokanal	är	lagrad	kan	
produkten	söka	och	lagra	DAB-radiokanaler	
automatiskt.
1 Tryck	på	DAB/FM	upprepade	gånger	för	

att	växla	till	DAB-läge.
 » [FULL SCAN]	(fullständig	skanning)	

visas.

2 Tryck	på	 	eller	OK	för	att	börja	den	
automatiska	installationen.
 » Produkten	lagrar	automatiskt	
radiokanaler	med	tillräcklig	signalstyrka.

 » När	alla	tillgängliga	radiokanaler	har	
lagrats	sänds	den	första	inställda	
kanalen	automatiskt.

Grundläggande funktioner
Följ	instruktionerna	nedan	för	mer	funktioner.
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Ställ in nästa FM-radiokanal med tillräcklig 
signalstyrka på en lägre/högre frekvens:
Tryck	in	och	håll	kvar	  / 	för	att	börja	
den	automatiska	sökningen.
Ställ in en FM-radiokanal på en specifik 
frekvens:
Tryck	på	  / 	upprepade	gånger	tills	
den	digitala	frekvensen	visas.
Programmera FM-radiokanaler automatiskt:
Tryck	in	och	håll	kvar	MODE/SCAN	eller	
PROG/CLOCK SET	för	att	börja	den	
automatiska	programmeringen.
Programmera DAB-radiokanaler automatiskt:
Tryck	in	och	håll	kvar	MODE/SCAN	för	att	
börja	den	automatiska	programmeringen.
Programmera radiokanaler manuellt:
1)	Ställ	in	en	radiokanal.
2)	Tryck	på	PROG/CLOCK SET	för	att	
aktivera	programmering.
3)	Tryck	på	  / 	för	att	tilldela	ett	
sekvensnummer	för	radiokanalen.
4)	Bekräfta	genom	att	trycka	på	PROG/
CLOCK SET.
5)	Repetera	steg	1–4	för	att	programmera	fler	
radiokanaler.
Ställa in en snabbvalskanal:
Tryck	på	  / 	flera	gånger.
Växla ljudläget mellan [STEREO] (stereo) 
och [MONO] (mono) för FM-radio:
Tryck	på	OK	flera	gånger.
Visa tillgänglig information om den aktuella 
radiokanalen:
Tryck	på	RDS/DISPLAY	upprepade	gånger.
Synkronisera klockan med en RDS-
radiokanal:
1)	Ställ	in	en	RDS-radiokanal	som	överför	
tidssignaler.
2) Tryck in och håll kvarRDS/DISPLAY	tills	
[CT SYNC] visas.

Använda menyn
När	du	lyssnar	på	radio	kan	du	öppna	menyn	
för	kontrollalternativ.
1 Tryck	på	MENU/ .

 » FM-läge:	[SCAN SETTINGS] 
(skanningsinställning)	visas.

 » DAB-läge:	[STATION]	(kanal)	visas.

2 Tryck	på	  / 	för	att	välja	ett	
menyalternativ	och	tryck	sedan	på	OK 
eller	 	för	att	bekräfta	alternativet	eller	
öppna	en	lägre	menynivå.

FM-läge:

[SCAN SET-
TINGS]	(skan-
ningsinställning)

Sök	och	lagra	radiokanaler	
automatiskt:	[STRONG] 
(stark)	endast	för	radioka-
naler	med	stark	signal,	[ALL] 
(alla)	för	alla	radiokanaler.

[AUDIO](ljud) Välj	ett	ljudläge:	[STEREO] 
(stereo)	eller	[MONO] 
(mono).

[SYSTEM](system) [RESET]	(återställ):	Återställ	
alla	radioinställningar	till	
standard	fabriksinställning.
[SW 
VER](programvaruversion):	
Visa	den	aktuella	versionen	
av	den	fasta	programvaran.
[UPGRADE]	(uppgradera):	
Uppgradera	den	fasta	pro-
gramvaran.

DAB-läge: 

[STATION] 
(kanal)

Öppna	listan	över	de	
tidigare	lagrade	DAB-
radiokanalerna.	
•	 Tryck	på	  / 	för	
att	välja	en	kanal	och	
sedan	på	 	för	att	
börja	lyssna.

[FULL SCAN]	(full	
skanning)

Skanna	efter	och	lagra	
DAB-radiokanaler	i	hela	
frekvensområdet.



191

Sv
en

sk
a

SV

[MANUAL] 
(manuell)

Ställ	in	en	DAB-radiokanal	
manuellt.

[DRC]	(DRC) Dynamikomfångskontroll:	
Välj	en	nivå	för	effekten	av	
dynamikomfångskontroll.

[SYSTEM](system) [RESET]	(återställ):	
Återställ	alla	
radioinställningar	till	
standard	fabriksinställning.
[SW VER] 
(programvaruversion):	
Visa	den	aktuella	
versionen	av	den	fasta	
programvaran.
[UPGRADE] 
(uppgradera):	Uppgradera	
den	fasta	programvaran.

3 Stäng	menyn	genom	att	trycka	på	MENU / .

8 Övriga 
funktioner

Ställa in insomningstimer
Medan	enheten	är	aktiverad,	tryck	på	
SLEEP/TIMER	upprepade	gånger	för	att	välja	en	
viss	tidsperiod	(i	minuter).

 » När	insomningstimern	är	aktiverad	
visas .

•	 Avaktivera	insomningstimern	genom	
att	trycka	på	SLEEP/TIMER	igen	tills	  
försvinner.

Ställa in larmtimer
Enheten	kan	även	användas	som	väckarklocka.	
Du	kan	välja	CD,	iPod/iPhone/iPad-bibliotek,	
PHILIPS	spellista,	FM/DAB	eller	USB	som	
larmkälla.

Kommentar

 • Se	till	att	du	har	ställt	in	klockan	på	rätt	sätt.

1 I	standbyläge	trycker	du	på	SLEEP/TIMER 
tills[TIMER SET]	(ställ	in	timern)	rullar	på	
skärmen.
 » [SELECT SOURCE]	(välj	källa)	rullas	
över	skärmen.

2 Tryck	på	VOL +/-,	SOURCEeller	PRESET/
ALBUM+/-	upprepade	gånger	för	att	välja	
en	källa:	CD,	USB,	FM,	DAB,	iPod/iPhone/
iPad-bibliotek	eller	PHILIPS	spellista.

3 Bekräfta	genom	att	trycka	på	
SLEEP/TIMER.
 » Timsiffrorna	visas	och	börjar	blinka.
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4 Tryck	på	  / 	eller	VOL +/-	upprepade	
gånger	för	att	ställa	in	timme	och	tryck	
sedan	på	SLEEP/TIMER.
 » Minutsiffrorna	visas	och	börjar	blinka.

5 Tryck	på	  / 	eller	VOL +/-	för	att	ställa	
in	minut	och	tryck	sedan	på	SLEEP/TIMER 
igen.
 » [VOL]	(volym)	visas	och	börjar	blinka.

6 Justera	volymen	genom	att	trycka	på	  / 
	eller	VOL +/-	och	bekräfta	sedan	genom	

att	trycka	på	SLEEP/TIMER.
 »  visas.

•	 Aktivera/avaktivera	larmtimern	genom	
att	trycka	på	SLEEP/TIMER	upprepade	
gånger	i	normalt	standbyläge.

Kommentar

 • När	larmet	ljuder	kan	du	trycka	på	VOL +/-	för	att	
justera	volymen.

 • Larmtimern	är	inte	tillgänglig	i	MP3	LINK-läget.
 • Om	du	vill	använda	iPod-/iPhone-/iPad-spellista	som	
larmkälla	skapar	du	först	en	spellista	kallad	"PHILIPS"	i	
din	iPod/iPhone/iPad.	

 • Om	ingen	spellista	med	namnet	"PHILIPS"	finns	i	din	
iPod/iPhone/iPad	eller	om	spellistan	inte	innehåller	
något	spelbart	spår,	växlar	produktens	larmkälla	till	iPod/
iPhone/iPad-bibliotek.

 • Om	andra	larmkällor	är	otillgängliga	växlar	produkten	
till	FM-läge	automatiskt.

Lyssna på en extern ljudenhet
Du	kan	lyssna	på	en	extern	ljudenhet,	
till	exempel	en	MP3-spelare,	via	den	här	
produkten.
1 Välj	MP3	link	som	källa	genom	att	trycka	

på	MP3 LINK/USB	flera	gånger.
2 Anslut	MP3	link-kabeln	till

•	 MP3-LINK-uttaget	på	huvudenhetens	
frontpanel	och	till

•	 uttaget	för	stereohörlurar	på	den	
externa	enheten.

3 Starta	uppspelning	på	den	externa	
enheten.	(Läs	i	användarhandboken	för	
enheten.)

Lyssna genom hörlurar
Anslut	hörlurar	till	 	-uttaget	på	huvudenhetens	
frontpanel.

Kommentar

 • Inget	ljud	kan	höras	från	hörlursuttaget	när	du	
lyssnar	på	ljud	från	en	dockad	iPod/iPhone.	Lyssna	via	
högtalarna	i	stället.
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9 Uppgradera 
den fasta 
programvaran

Kommentar

 • Strömmen	får	inte	brytas	under	
programvaruuppgraderingen.	

 • Uppgraderingen	av	fast	programvara	kan	bara	göras	via	
mini-USB-porten	på	den	bakre	plattan.

 • När	uppgraderingen	av	fast	programvara	är	klar	
återställs	alla	inställningar	till	fabriksinställningsstatus.

Registrera din produkt

1 Besök	www.philips.com/welcome.
2 Klicka	på	länken	"Registrera min produkt"	

(den	exakta	formuleringen	på	länken	kan	
variera	från	språk	till	språk).

3 Logga	in	med	kontot	på	den	avsedda	
webbsidan.
•	 Om	du	inte	har	något	konto	för	Club	

Philips	kan	du	först	skapa	ett	på	den	
här	webbsidan.

4 Sök	efter	produkten	med	"DCB2020/12"	
som	nyckelord.

5 Klicka	på	länken	för	sökresultatet	för	att	
komma	till	webbsidan	där	du	kan	registrera	
din	produkt.

6 Fyll	i	nödvändig	information	om	produkten	
för	registreringen.
 » Genom	registreringen	
kan	du	få	information	om	
programvaruuppdateringar	och	
produktsupport	på	den	här	
webbplatsen	eller	via	e-postadressen	
som	registreras	med	ditt	Club	Philips-
konto.

Kontrollera vilken version av 
den fasta programvaran du 
har
Följ	stegen	för	att	kontrollera	den	aktuella	
versionen	av	fast	programvara	på	produkten.
1 Tryck	på	DAB/FM	för	att	växla	till	

radioläge.
2 Gå	till	menyn	genom	att	trycka	på	MENU 

/ .
3 Tryck	på	  / 	för	att	välja	[SYSTEM] 

(system).
4 Tryck	på	OK	eller	 .
5 Tryck	på	  / 	för	att	välja	[SW VER] 

(programvaruversion).
6 Tryck	på	OK	eller	 .

 » Versionen	på	den	aktuella	fasta	
programvaran	rullar	i	teckenfönstret

Utföra uppgraderingen

1 Besök	www.philips.com/welcome.
2 Logga	in	med	ditt	Club	Philips-konto.

 » Supportinformation	om	din	
registrerade	produkt	visas.

3 Klicka	på	länken	"Firmware Upgrade 
Readme File"	(den	exakta	formuleringen	
på	länken	kan	variera	från	språk	till	språk).

4 Läs	instruktionerna	om	uppgradering	av	
fast	programvara.

5 Följ	instruktionerna	för	att	ladda	ned	
uppgraderingspaketet	och	genomföra	
uppgraderingen.
•	 Om	uppgraderingen	misslyckas	

ansluter	du	strömförsörjningen	
igen,	startar	produkten	och	utför	
uppgraderingen	igen.
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10 Produktinforma-
tion

Kommentar

 • Produktinformationen	kan	komma	att	ändras	utan	
föregående	meddelande.

Specifikationer

Förstärkare
Nominell	uteffekt 2	x	10	W	RMS
Frekvensomfång 40	Hz-20	kHz,	±3	dB

Signal/brusförhållande >	77	dB
MP3	Link-ingång 600	mV	RMS	

22 kohm

Skiva
Lasertyp Halvledare
Skivdiameter 12	cm/8	cm
Skivor	som	kan	
användas

CD-DA,	CD-R,	
CD-RW,	MP3-CD,	
WMA-CD

Audio	DAC 24	bitar/44,1	kHz
Total	harmonisk	
distorsion

<	0,8	%	(1	kHz)

Frekvensomfång 4	Hz–20	kHz	
(44,1	kHz)

S/N-förhållande >75	dBA

Tuner (FM)
Mottagningsområde 87,5	–	108	MHz
Inställningsområde 50 kHz

Känslighet
–	Mono,	26	dB	S/N-
förhållande
–	Stereo,	46	dB	S/N-
förhållande

 
< 22 dBf
 
< 43 dBf

Sökselektivitet >	28	dBf
Total	harmonisk	
distorsion

<	2	%

Signal/brusförhållande > 55 dB

DAB-mottagare
Mottagningsområde 174–240	MHz	(Band	III)
Känslighet > 90 dBf

Högtalare
Högtalarimpedans 6	ohm
Högtalarelement 10	cm	fullt	

frekvensomfång
Känslighet >	84	dB/m/W	±	4	

dB/m/W

Allmän information
Nätström 220–240	V~,	50/60	Hz
Effektförbrukning	
vid	användning

25	W

Strömförbrukning	
i	eco	power	
standbyläge

<	0,5	W

USB	Direct Version	2.0	HS
Storlek	
–	Huvudenhet 
	(B	x	H	x	D)
–	Högtalarlåda 
	(B	x	H	x	D)

 
 
200	x	118	x	210	mm
 
140	x	224	x	144	mm

Vikt
-	Huvudenhet
-	Högtalarlåda

 
1,35	kg
1,05	kg	x	2
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USB-uppspelningsinformation
Kompatibla USB-enheter:
•	 USB-flashminne	(USB	2.0	eller	USB	1.1)
•	 USB-flashspelare	(USB	2.0	eller	USB	1.1)
•	 minneskort	(kräver	ytterligare	en	

kortläsare	för	att	fungera	med	produkten)

Format som kan användas:
•	 USB-	eller	minnesfilformat	FAT12,	FAT16,	

FAT32	(sektorstorlek:	512	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/filer :	högst	999
•	 ID3	tag	v2.0	eller	senare
•	 Filnamn	i	Unicode	UTF8	(maximal	längd:	

64	byte)

Format som inte kan hanteras:
•	 Tomma	album:	album	som	inte	innehåller	

MP3-/WMA-filer
•	 Format	som	inte	kan	hanteras	hoppas	över.	

Word-dokument	(.doc)	och	MP3-filer	med	
filnamnstillägget	.dlf	ignoreras	och	spelas	
inte	upp.

•	 AAC-,	WAV-,	PCM-ljudfiler
•	 DRM-skyddade	WMA-filer	(.wav,	.m4a,	

.m4p,	.mp4,	.aac)
•	 WMA-filer	i	förlustfria	format

MP3-skivformat som kan 
användas
•	 ISO9660,	Joliet
•	 Högsta	antal	spår/filnummer:	999	

(beroende	på	filnamnslängden)
•	 Högsta	antal	möjliga	album:	99
•	 Samplingsfrekvenser	som	kan	hanteras:	32	

kHz,	44,1	kHz,	48	kHz
•	 Bithastigheter	som	kan	hanteras:	32-320	

kbit/s,	variabla	bithastigheter

RDS-programtyper
NO TYPE Ingen	RDS-programtyp
NEWS Nyhetstjänster
AFFAIRS Politik	och	aktuella	händelser
INFO Speciella	informationsprogram
SPORT Sport
EDUCATE Utbildning	och	avancerad	

utbildning
DRAMA Radioteater	och	litteratur
CULTURE Kultur,	religion	och	samhälle
SCIENCE Vetenskap
VARIED Underhållningsprogram
POP	M Popmusik
ROCK	M	 Rockmusik
MOR	M Lätt	musik
LIGHT	M Lätt	klassisk	musik
CLASSICS Klassisk	musik
OTHER	M Speciella	musikprogram
WEATHER Väder
FINANCE Ekonomi
CHILDREN Barnprogram

	SOCIAL Sociala	frågor
RELIGION Religion
PHONE IN Ring	in
TRAVEL Travel
LEISURE Fritid
JAZZ Jazzmusik
COUNTRY Countrymusik
NATION	M Nationell	musik
OLDIES Gamla	godingar
FOLK	M Folkmusik
DOCUMENT Dokumentär
TES Larmtest
ALARM Larm
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11 Felsökning
Varning

 • Ta	aldrig	bort	enhetens	hölje.

Försök	aldrig	reparera	systemet	själv.	Om	du	gör	det	gäller	inte	garantin.	
Om	du	får	problem	när	du	använder	enheten	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	enheten	och	modell-	och	serienumret	till	hands.

Problem Lösning
Ingen	ström Se	till	att	nätsladden	är	ansluten	på	rätt	sätt.

Se	till	att	det	finns	ström	i	nätuttaget.
Energisparfunktionen	gör	att	produkten	slås	av	automatiskt	efter	15	
minuters	inaktivitet.

Inget	ljud	eller	förvrängt	ljud Justera	volymen.
Koppla	från	hörlurarna.
Se	till	att	högtalarna	är	anslutna	på	rätt	sätt.
Se	till	att	de	avisolerade	högtalarkablarna	är	klämda.

Produkten	svarar	inte Återanslut	nätkontakten	och	slå	sedan	på	produkten	igen.
Energisparfunktionen	gör	att	produkten	slås	av	automatiskt	efter	15	
minuters	inaktivitet.

Fjärrkontrollen	fungerar	inte Innan	du	trycker	på	någon	av	funktionsknapparna	väljer	du	rätt	källa	
med	fjärrkontrollen	i	stället	för	på	huvudenheten.
Minska	avståndet	mellan	fjärrkontrollen	och	huvudenheten.
Sätt	i	varje	batteri	med	polerna	(+/–)	åt	rätt	håll.
Byt	ut	batterierna.
Rikta	fjärrkontrollen	direkt	mot	sensorn	på	huvudenhetens	frontpanel.

Ingen	skiva	identifierad Sätt	i	en	skiva.
Se	till	att	skivan	har	placerats	med	etiketten	vänd	uppåt.
Vänta	tills	kondensen	på	linsen	torkat.
Byt	ut	eller	torka	av	skivan.
Se	till	att	den	inspelningsbara	skivan	är	färdigställd	och	att	formatet	kan	
hanteras.

USB-lagringsenheten	kan	inte	
hanteras

Kontrollera	att	USB-lagringsenheten	är	kompatibel	med	produkten.
Försök	med	en	annan.

Det	går	inte	att	spela	
upp	vissa	filer	från	USB-
lagringsenheten

Kontrollera	att	filformatet	kan	hanteras.
Se	till	att	filmängden	inte	överstiger	begränsningen.
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Problem Lösning
Dålig	radiomottagning Öka	avståndet	mellan	produkten	och	andra	elektriska	apparater.

Dra	ut	FM-antennen	helt.
Anslut	en	FM/DAB-antenn	för	utomhusbruk	i	stället.

Timern	fungerar	inte Ställ	in	klockan	rätt.
Slå	på	timern.

Klock-/timerinställningen	har	
raderats

Strömmen	har	stängts	av	eller	så	har	nätsladden	kopplats	från.
Återställ	klockan/timern.
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12 Obs!

Uppfyllelse

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

Kassering av dina gamla 
produkter och batterier

  
Produkten	är	utvecklad	och	tillverkad	av	
högkvalitativa	material	och	komponenter	som	
både	kan	återvinnas	och	återanvändas.

 
När	den	här	symbolen	med	en	överkryssad	
papperskorg	visas	på	produkten	innebär	det	
att	produkten	omfattas	av	det	europeiska	
direktivet	2002/96/EG.	Ta	reda	på	var	du	kan	
hitta	närmaste	återvinningsstation	för	elektriska	
och	elektroniska	produkter.
Följ	den	lokala	lagstiftningen	och	släng	inte	dina	
gamla	produkter	i	det	vanliga	hushållsavfallet.
Genom	att	kassera	dina	gamla	produkter	på	
rätt	sätt	kan	du	bidra	till	att	minska	eventuella	
negativa	effekter	på	miljö	och	hälsa.

  
Produkten	innehåller	batterier	som	följer	EU-
direktivet	2006/66/EC	och	den	kan	inte	kasseras	
med	normalt	hushållsavfall.
Ta	reda	på	de	lokala	reglerna	om	separat	
insamling	av	batterier	eftersom	korrekt	
kassering	bidrar	till	att	minska	negativ	påverkan	
på	miljö	och	hälsa.

Copyright

  
Tillverkningen	av	otillåtna	kopior	av	
kopieringsskyddat	material,	bl.a.	datorprogram,	
filer,	sändningar	och	ljudinspelningar,	kan	
innebära	ett	brott	mot	copyright-lagstiftningen	
och	därmed	vara	straffbart.	Den	här	
utrustningen	bör	inte	användas	i	sådana	syften.	

Varumärke

 
"Made	for	iPod",	"Made	for	iPhone"	och	"Made	
for	iPad"	betyder	att	ett	elektroniskt	tillbehör	
har	tagits	fram	särskilt	för	iPod,	iPhone	eller	
iPad,	och	att	utvecklaren	har	certifierat	det	för	
att	uppfylla	Apple-standard.	Apple	ansvarar	
inte	för	den	här	enhetens	funktion	eller	dess	
uppfyllande	av	standarder	för	säkerhet	och	
användning.	Observera	att	användningen	av	det	
här	tillbehöret	med	iPod,	iPhone	eller	iPad	kan	
påverka	den	trådlösa	kapaciteten.
IPod	och	iPhone	är	varumärken	som	tillhör	
Apple	AB,	registrerad	i	USA	och	andra	länder.	
iPad	är	ett	varumärke	som	tillhör	Apple	Inc.
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Den här apparaten har följande etikett:

  
Klass 1 laseraparat
Varning! Om apparaten används på 
annat sätt än i denna bruksanvisning 
specificerats, kan användaren utsättas för 
osynlig laserstrålning, som överskrider 
gränsen för laserklass 1.
Observera! Stömbrytaren är sekundärt 
kopplad och bryter inte strömmen från 
nätet. Den inbyggda nätdelen är därför 
ansluten till elnätet så länge stickproppen 
sitter i vägguttaget.
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