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• Ikke plasser produktet eller andre 
gjenstander oppå strømledninger eller 
annet elektrisk utstyr.

• Hvis produktet har vært transportert i 
temperaturer under 5 °C, må du pakke det 
ut og vente til det når romtemperatur før 
du kobler det til strømuttaket.

Fare	for	overoppheting!
• Dette produktet må ikke installeres i et 

trangt rom. La det alltid være minst 10 cm 
på alle sider av produktet for ventilasjon. 
Kontroller at gardiner eller annet ikke 
dekker ventilasjonsåpningene på produktet.

Fare	for	smitte!
• Ikke bland batterier (gamle med nye eller 

karbonbatterier med alkaliske osv.).
• Ta ut batteriene hvis de er utbrukt, eller 

hvis fjernkontrollen ikke skal brukes på lang 
tid.

• Batterier kan inneholde kjemikalier, og bør 
behandles som spesialavfall.

Fare	for	svelging	av	myntbatteri!
• Enheten kan inneholde et myntbatteri, som 

kan svelges. Oppbevar derfor batteriet 
utilgjengelig for barn til enhver tid! Hvis 
batteriet svelges, kan det forårsake alvorlige 
skader eller føre til dødsfall. Det kan oppstå 
store interne brannskader innen to timer 
etter at batteriet er svelget.

• Hvis du mistenker at noen har svelget 
et batteri eller stukket den inn i en 
kroppsåpning, må lege oppsøkes 
umiddelbart.

• Når du bytter batteri, skal alle nye 
og brukte batterier alltid oppbevares 
utilgjengelig for barn. Kontroller at 
batterirommet er fullstendig stengt når du 
har byttet batteri.

• Hvis det ikke er mulig å stenge 
batterirommet fullstendig, skal produktet 
ikke brukes lenger. Oppbevar det 
utilgjengelig for barn, og ta kontakt med 
produsenten. 

1 Viktig
Du må ha lest og forstått alle instruksjoner før 
du bruker dette produktet. Hvis det oppstår 
skade som et resultat av at instruksjonene ikke 
er fulgt, gjelder ikke garantien.

Sikkerhet
Fare	for	elektrisk	støt	eller	brann!
• Produktet og tilbehøret må ikke utsettes 

for regn og vann. Plasser aldri beholdere 
med væske, for eksempel vaser, nær 
produktet. Hvis du søler væske på eller 
i produktet, må du straks koble det fra 
strømuttaket. Kontakt Philips’ kundestøtte 
for å få produktet kontrollert før bruk.

• Ikke plasser produktet og tilbehøret nær 
åpen flamme eller andre varmekilder, 
inkludert direkte sollys.

• Ikke stikk inn gjenstander i 
ventilasjonsåpningene eller andre åpninger 
på produktet.

• Når strømuttaket eller en apparatkobling 
brukes som frakoblingsenhet, må 
frakoblingsenheten hele tiden være klar til 
bruk.

• Koble produktet fra strømuttaket i 
tordenvær.

• Når du kobler fra strømledningen, må du 
alltid trekke i støpslet, aldri i kabelen.

Fare	for	kortslutning	eller	brann!
• Før du kobler produktet til strømuttaket, 

må du kontrollere at nettspenningen har 
samme verdi som det som er oppgitt på 
baksiden eller undersiden av produktet. 
Ikke koble produktet til strømuttaket hvis 
spenningen er forskjellig.

Fare	for	skade	på	person	eller	produktet!
• Synlig og usynlig laserstråling når enheten 

er åpen. Unngå eksponering av strålen.
• Ikke berør den optiske platelinsen i 

plateskuffen.

NO
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Merknad
Eventuelle endringer som ikke er uttrykkelig 
godkjent av Philips Consumer Lifestyle, kan frata 
brukeren autorisasjon til å bruke utstyret.

 
Dette produktet er i samsvar med kravene for 
radioforstyrrelser i EU.

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

 
når et produkt er merket med dette symbolet, 
en søppeldunk med kryss over, betyr det at 
produktet dekkes av EU-direktiv 2002/96/EF.
Finn ut hvor du kan levere inn elektriske og 
elektroniske produkter til gjenvinning i ditt 
lokalmiljø.
Følg de lokale reglene, og ikke kast gamle 
produkter sammen med det vanlige 
husholdningsavfallet. Hvis du deponerer gamle 
produkter riktig, bidrar du til å forhindre 
negative konsekvenser for helse og miljø.

  
Produktet inneholder batterier som omfattes 
av EU-direktiv 2006/66/EF, og som ikke kan 
deponeres i vanlig husholdningsavfall.Gjør 
deg kjent med lokale regler om innsamling av 
batterier. Riktig deponering bidrar 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 

Hørselsvern
Lytte med moderat volum.
• Hvis du bruker hodetelefoner med høyt 

volum, kan du ødelegge hørselen. Dette 
produktet kan avgi lyder på desibelskalaen 
som kan forårsake hørselstap for en vanlig 
person, selv ved eksponering i mindre enn 
ett minutt. De høyeste desibelnivåene er 
beregnet på dem som allerede har nedsatt 
hørsel.

• Lyden kan villede deg. Med tiden vil du 
bli komfortabel med høyere og høyere 
lydvolumer. Lyd som virker normal etter 
en lengre periode med lytting, kan faktisk 
være høy og skadelig for hørselen. Still inn 
volumet på et sikkert nivå før hørselen har 
tilpasset seg, og behold det lydnivået for å 
unngå dette.

Slik etablerer du et sikkert volumnivå:
• Still inn volumkontrollen på en lav 

innstilling. 
• Øk lyden forsiktig helt til den er 

komfortabel og klar, uten forvrengning.

Lytt i begrensede perioder om gangen.
• Langvarig eksponering for lyd kan føre til 

hørselstap også innenfor nivåer som regnes 
som sikre.

• Vær forsiktig når du bruker utstyret, og 
husk å ta pauser.

Følgende retningslinjer må leses og overholdes 
når du bruker hodetelefonene.
• Du bør lytte i begrensede perioder om 

gangen med et passe høyt lydnivå.
• Du må ikke justere volumet mens hørselen 

tilpasser seg.
• Ikke skru opp volumet så mye at du ikke 

kan høre hva som foregår rundt deg.
• Du bør være forsiktig eller slutte å bruke 

utstyret hvis det oppstår situasjoner som 
kan være farlige.

NO
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CLASS II-apparat med dobbel isolering og uten 
vedlagt jordledning.

Merknad

 • Typeplaten er plassert bak på apparatet.

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 
emballasjematerialer, oppbrukte batterier og 
gammelt utstyr.

 
Uautorisert kopiering eller kopiering 
av kopibeskyttet materiale inkludert 
dataprogrammer, filer, kringkastinger og 
lydopptak, kan betraktes som en overtredelse 
av opphavsretten, noe som er en straffbar 
handling. Dette utstyret bør ikke brukes til slike 
formål. 

  
Made for iPod, Made for iPhone og Made 
for iPad innebærer at et elektronisk tilbehør 
har blitt spesifikt utformet for å kobles 
til henholdsvis iPod, iPhone eller iPad, og 
er sertifisert av utvikleren at den innfrir 
standardene for ytelse fra Apple. Apple er 
ikke ansvarlig for bruken av denne enheten 
eller hvorvidt enheten samsvarer med 
sikkerhetsstandarder eller lovbestemte 
standarder. Vær oppmerksom på at bruken av 
dette tilbehøret med iPod eller iPhone kan 
påvirke trådløs ytelse.
iPod og iPhone er varemerker tilhørende Apple 
Inc. og er registrert i USA og andre land. iPad er 
et varemerke tilhørende Apple Inc.
Apparatet inneholder denne etiketten:

  
Symbol for klasse II-utstyr:

NO
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Innholdet i esken
Kontroller og identifiser innholdet i pakken:
• Hovedenhet
• Høyttalere x 2
• Strømledning x 2
• Forbindelseskabel for høyttalere x 2
• kabel for mp3-kobling
• DAB- / FM-antenne
• Fjernkontroll med to AAA-batterier
• Brukerhåndbok

2 Hi-Fi-
mikrosystemet

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 enheten kan du
• få lyd fra plater, USB-enheter, iPod, iPhone, 

iPad og andre eksterne enheter
• høre på radiokanaler

Du kan berike lyden med disse lydeffektene:
• Diskant- og bass-kontroll 
• Loudness-kontroll

Enheten støtter følgende medieformater:

 
 

 
 

 

NO
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g MP3-LINK
• Koble til en ekstern lydenhet.

h 
• Kontakt til hodetelefon.

i  / 
• Søk bakover eller forover.
• Still inn en FM-radiostasjon.
• Velg forrige/neste lagrede DAB-

radiostasjon.
• Naviger gjennom menyen i DAB- / 

FM-modus.

j  /MENU
• Stopp avspilling av musikk.
• Trykk to ganger for å slette et 

program.
• I standbymodus slår du Demomodus 

av eller på.
• I DAB- eller FM-modus får du tilgang 

til menyen.

k 
• Åpne eller lukk plateskuffen. 

Oversikt over hovedenheten

  
a Dokkingstasjon for iPod/iPhone/iPad

b  / 
• Hopp til forrige eller neste spor, tittel 

eller fil.
• Velg en forhåndsinnstilt radiostasjon.

c SOURCE
• Velg en kilde.

d 
• Slå på dette produktet.
• Bytt til Eco Power-standbymodus eller 

normal standbymodus.

e  /OK
• Start, stopp eller gjenoppta avspilling.
• Bekreft menyalternativet i DAB eller 

FM-modus.
• I FM-modus uten at menyalternativet 

vises, kan du veksle lydmodusen 
mellom stereo og mono.

f 
• Koble til en USB-flashstasjon.

a

b

c

d

e

f

g

h
n

m

l

k

j

i
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a 
• Slå på dette produktet.
• Bytt til eco Power-standbymodus eller 

normal standbymodus.

b DIM
• Juster lysstyrken på displaypanelet.
• Trykk inn og hold nede for å slå LED-

lampene på bunnen av enheten og 
ved volumknappen av eller på.

c SCAN
• Søk etter tilgjengelige FM- eller DAB-

radiostasjoner. 

d SLEEP
• Still inn sleep timer.

e   
• Naviger gjennom menyen i DAB- / 

FM-modus.
•   : Hopp til forrige/neste album.
•  : Velg forrige/neste lagrede DAB-

radiostasjon. Naviger gjennom menyen 
i DAB- / FM-modus.

f RDS/INFO
• Vis informasjon om RDS- / DAB-

radioprogrammet.
• Synkroniser klokken med en RDS-

radiostasjon som sender tidssignaler.
• Vis nåværende status eller 

medieinformasjon.
• Vis tilgjengelig ID3-informasjon om 

mp3-spor.

g 
• Stopp avspilling av musikk.
• Trykk to ganger for å slette et 

program.
• I normal standbymodus slår du 

Demomodus av eller på.
• I DAB- eller FM-modus får du tilgang 

til menyen.

h  / 
• Hopp til forrige eller neste spor, tittel 

eller fil.
• Velg en forhåndsinnstilt radiostasjon.

l VOLUME
• Juster tid eller volum-, diskant- eller 

bassnivå.

m Displaypanel

n Plateskuff

Oversikt over fjernkontrollen

 a

b

c

d

e

f
g

h

i

j

k

l

m

o

n

p

q

r

s
t

u

v
w

x

y
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t MENU
• Gå til menyen for iPod/iPhone/iPad.
• I DAB- eller FM-modus får du tilgang 

til menyen.

u OK
• Bekrefter en inntasting eller et valg.
• I FM-modus uten at menyalternativet 

vises, kan du veksle lydmodusen 
mellom stereo og mono.

v 
• Åpne eller lukk plateskuffen.

w TIMER
• Still inn alarm-timer.

x MODE
• Velg avspillingsmodus: normal 

avspilling, gjenta eller shuffle.

y Kildeknapper
• Velg en kilde.

i  / 
• Søk raskt bakover eller forover.
• Still inn en FM-radiostasjon.
• Velg forrige/neste lagrede DAB-

radiostasjon.
• I DAB- eller FM-modus navigerer du 

gjennom menyen.

j TREBLE
• Aktiver justering av diskantnivå.

k BASS
• Aktiver justering av bassnivå.

l Numerisk tastatur
• Angi tall.
• Angi spornummer for å velge et spor 

direkte.
• Angi frekvensnummer for å velge en 

forhåndsinnstilt radiostasjon.

m SHIFT
• Endre tallet i et en-,to- eller tresifret 

tall på det numeriske tastaturet.

n PROGRAM
• Programmer radiostasjoner. 
• Programmer lydspor.

o CLOCK
• Still inn klokken.
• Vis den forhåndsinnstilte klokken.

p VOL +/-
• Juster tid eller volum-, diskant- eller 

bassnivå.

q LOUDNESS
• Slå automatisk justering av loudness 

av eller på.

r 
• Slå av eller gjenopprett volumet.

s 
• Start, stopp eller gjenoppta avspilling.
• Bekreft menyalternativet i DAB eller 

FM-modus.

NO
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Koble til høyttalerne

Merknad

 • Sett den bare delen av hver høyttalerledning helt inn i 
utgangen.

 • For å få optimal lyd bruker du kun de medfølgende 
høyttalerne.

 • Koble kun til høyttalere med impedans som er lik eller 
høyere enn de medfølgende høyttalerne.

To høyttalerkabler følger med. Høyttalerkablene 
har to deler.
• den røde delen til tilkoblingene som er 

merket med +
• den sølvfargede delen til tilkoblingene som 

er merket med +

 
1 Skru løs tilkoblingene for høyttalerkablene 

på produktet og høyttalerne.
2 Koble en høyttalerkabel til den venstre 

høyttaleren og SPEAKER OUT L 
(+/-)-tilkoblingene på produktet.

3 Skru på tilkoblingene for å feste kabelen.
4 Koble den andre høyttalerkabelen til den 

høyre høyttaleren og SPEAKER OUT R 
(+/-)-tilkoblingene på produktet.

5 Skru på tilkoblingene for å feste kabelen.

DEMO

a

a

b

c

b c

3 Forberedelser

Plasser produktet

  
Plasser høyttalerne i en 45 graders vinkel fra 
lytteposisjonen.

Merknad

 • For å unngå magnetisk interferens eller uønsket støy må 
dette apparatet og høyttalerne aldri plasseres for nær 
enheter som stråler.

Koble til
Gjør følgende tilkoblinger for å bruke dette 
produktet.

Merknad

 • Se typeplaten under eller bak på produktet for 
identifikasjon og tilførselsstrøm.

 • Før du kobler til noe nytt eller endrer tilkoblinger, må du 
kontrollere at alle enhetene er koblet fra strømuttaket.

 • DEMO-kontakten passer bare til 
demonstrasjonsenheten som ikke følger med apparatet. 
Ikke forsøk å koble andre enheter til apparatet gjennom 
denne kontakten.

NO
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Før lyd fra andre enheter
Trykk på MP3-LINK/AUX for å velge 
lydinngang gjennom MP3-LINK-inngangen eller 
AUX IN L/R-inngangene. 

Før lydinngangen gjennom AUX IN-
inngangene

  
Koble en lydkabel til:
• AUX IN L/R-kontaktene på produktet.
• Lydutgangen på den eksterne enheten (for 

eksempel TV, lydspiller).

Før lyd inn gjennom mp3-LINK-
inngangen

  
Koble en mp3-Link-kabel til:
• MP3-LINK-kontakten på produktet.
• Hodetelefonkontakten på den eksterne 

enheten (for eksempel mp3-spiller).

MP3

MP3-LINK

Koble til DAB- / FM-antennen

Tips

 • Kontroller at du har koblet til og forlenget antennen 
helt ut før du kobler til strømkontakten.

 • Hvis du vil ha bedre mottaksforhold, kobler du en 
utendørs FM-antenne til DAB/FM AERIAL-inngangen.

 • Enheten støtter ikke MF-radiomottak.

Koble DAB- / FM-antennen (ledning) til DAB/
FM AERIAL-inngangen.

  
Før lyd til andre enheter
Du kan føre lyden fra dette produktet til andre 
enheter. 

Koble til et analogt stereoanlegg

  
Koble lydkabelen til: 
• LINE OUT L/R-kontaktene på produktet.
• kontaktene for lydinngang på enheten.

NO
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1 Trykk inn og dytt ned batterirommet for å 

åpne det.
2 Sett inn to AAA-batterier med polene  

(+/-) riktig vei, som anvist.
3 Dytt ned og dra batterirommet tilbake.

a

b

c

Koble til strømmen

Forsiktig

 • Fare for produktskade. Kontroller at nettspenningen er 
den samme som spenningen som er angitt på enhetens 
bakside eller underside.

 • Kontroller at du har utført alle de andre tilkoblingene 
før du kobler til strømledningen.

  
Koble strømledningen til:
• AC MAINS~-kontakten på produktet.
• vegguttaket.

Installer/erstatt batteriene i 
fjernkontrollen

Merknad

 • Eksplosjonsfare! Ikke utsett batteriene for varme, sollys 
eller flammer. Brenn aldri batteriene.

 • Erstatt batteriet hvis fjernkontrollen ikke skal brukes på 
en lengre tidsperiode.

NO
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Still inn klokken
1 I normal standbymodus trykker du på 

og holder nede CLOCK for å aktivere 
modusen for å stille klokken.

 » [CLOCK SET] blar på displaypanelet, 
deretter vises [CLOCK 24HR] 
(24-timers tidsformat) i blinkende 24. 

2 Trykk på VOL +/- for å velge [CLOCK 
24HR] eller [CLOCK 12HR] (12-timers 
tidsformat), trykk deretter på CLOCK for 
å bekrefte.

 » Timetallene begynner å blinke.

3 Trykk på VOL +/- for å stille inn 
timetallene. 

4 Trykk på CLOCK for å bekrefte.
 » Minuttallene begynner å blinke.

5 Trykk på VOL +/- for å stille inn 
minuttallene.

6 Trykk på CLOCK for å bekrefte.
 » Den angitte klokken vises.

Tips

 • For å justere time- og minuttallene, vrir du på 
VOLUME-knappen på hovedenheten eller trykker på  
/  fjernkontrollen.

Visning av funksjonene
1 I normal standbymodus trykker du på .

• [DEMO ON] vises, deretter blar 
navnene på funksjonene over 
displaypanelet én om gangen.

2 For å gå ut av visningen av 
demonstrasjonene trykker du på  igjen.

4 Komme i gang

Forsiktig

 • Dersom du ikke følger disse instruksjonene, kan det 
resultere i farlig strålingseksponering eller annen farlig 
bruk.

Følg alltid instruksjonene i dette kapittelet i 
rekkefølge.

Slå på
Trykk på .

 » Produktet bytter til siste valgte kilde.

Bytt modus
Bytt modus automatisk:
• Hvis produktet er inaktivt i 15 minutter, 

bytter det automatisk til normal 
standbymodus.

• Hvis produktet er i normal standbymodus 
i 15 minutter, bytter det automatisk til Eco 
Power-standbymodus. 

Bytte modus manuelt:
• Trykk på og hold nede  for å bytte 

modus: 
• fra gjeldende modus eller normal 

standbymodus til eco power-
standbymodus.

• fra eco power-standbymodus til 
normal standbymodus.

• Trykk på  for å bytte modus
• mellom gjeldende modus og en 

standbymodus. 

Merknad

 • Når en iPod/iPhone/iPad er koblet til, bytter ikke 
produktet til eco power-standbymodus. 

NO
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5 Spille av

Spille av en plate

Forsiktig

 • Fare for skade på spilleren! Aldri flytt enheten når den 
spiller av.

 • Aldri sett andre objekter enn en plate inn i plateskuffen. 
 • Se aldri rett på laserstrålen inne i spilleren.
 • Spill aldri av plater med tilbehør, for eksempel 

platestabilisatorringer eller platebeskyttelsesark. 

1 Sette inn en plate.
1) Trykk på  for å løse ut plateskuffen.
2) Legg en plate i plateskuffen med 

merkelappen vendende opp.
3) Trykk på  for å lukke plateskuffen.

2 Trykk på DISC for å velge platekilden.
3 Trykk på  hvis avspillingen ikke starter 

automatisk. 

Spille av fra en USB-
lagringsenhet

Merknad

 • Philips garanterer ikke kompatibilitet med alle USB-
enheter.

 • Dataformatet NTFS (New Technology File System) 
støttes ikke.

Juster lysstyrken på 
displaypanelet.
Trykk på DIM gjentatte ganger for å velge 
forskjellige lysstyrkenivåer. 

Slå LED-lampen av eller på
Når apparatet står på, trykk inn og hold DIM 
for å slå LED-lampen av eller på, på bunnen av 
enheten og på volumknappen. 

NO
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Programmere lydspor
1 Trykk på  for å stoppe avspillingen.
2 Trykk på PROGRAM.

 » [PRG] blinker på displaypanelet.

3 Trykk på  /  for å velge et spornummer.
4 Trykk på PROGRAM.
5 Gjenta trinn 3 og 4 for å programmere 

flere spor.
6 Trykk på  for å spille de programmerte 

sporene.
• Hvis du vil slette programmet, trykker 

du to ganger på .

Merknad

 • De programmerte sporene må være lagret på samme 
plate eller i samme mappe.

 • Du kan programmere maks. 20 spor.

Justere lyden
Under avspillingen kan du justere volumet og 
lydeffektene ved å bruke følgende funksjoner.

Knapper Handlinger
VOL +/- Trykk for å heve eller senke 

volumet.
Trykk for å dempe og 
gjenopprette lyden.

LOUDNESS Trykk for å slå på automatisk 
loudness-kontroll.

BASS Trykk på BASS, og trykk 
deretter på VOL +/- for å heve 
eller senke bassnivået.

TREBLE Trykk på TREBLE, og trykk 
deretter på VOL +/- for å heve 
eller senke diskantnivået.

  
Kontroller at USB-lagringsenheten inneholder 
spillbart lydinnhold.
1 Sett USB-lagringsenheten inn i  (USB)-

inngangen.
2 Trykk på USB for å velge USB-kilden.

 » Avspillingen starter automatisk.
Hvis avspillingen ikke starter automatisk: 
1 Trykk på ALBUM/   for å velge en 

mappe.
2 Trykk på  /  for å velge en fil. 
3 Trykk på  for å starte videoavspillingen.

Grunnleggende funksjoner

Knapper Handlinger
Start, stopp eller gjenoppta 
avspilling.
Stopp avspilling.

 / Hopp til forrige/neste spor.
 / Trykk på og hold nede for å 

søke raskt bakover/fremover.
MODE Velg avspillingsmodus: normal 

avspilling, gjenta eller shuffle.
RDS/INFO Vis gjeldende status og 

medieinformasjon.
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Sette i iPod/iPhone/iPad

  
1 Løs ut dokkingstasjonen på toppanelet.
2 Koble iPod/iPhone/iPad til dokkingstasjonen. 

Høre på iPod/iPhone/iPad
1 Trykk på DOCK for å velge iPhone- / 

iPod- / iPad-kilde.
2 Sett iPhone/iPod/iPad inn i dette produktet. 
3 Velg og spill av en fil på iPhone/iPod/iPad. 

• Trykk på  for å sette avspillingen 
på pause / fortsette avspillingen.

• Trykk på  /  for å hoppe til et spor.
• Trykk på  for å stoppe avspillingen.
• Når du skal velge en fil med 

fjernkontrollen: Trykk på MENU for 
å gå til menyen, trykk på  /  for å 
velge en fil, og deretter trykker du på 
OK for å bekrefte.

Merknad

 • Musikken stopper når iPhone mottar en innkommende 
samtale.

6 Spille av iPod/
iPhone/iPad

Du kan spille av lyd fra iPod/iPhone/iPad 
gjennom denne enheten.

Merknad

 • Ingen lydutgang fra hodetelefonkontakten i denne 
situasjonen.

Kompatibel iPod/iPhone/iPad
Denne enheten støtter følgende iPod-, iPhone- 
og iPad-modeller. 
• iPad 2
• iPad
• iPhone 4
• iPhone 3GS
• iPhone 3G
• iPhone
• iPod touch (Første, andre, tredje og fjerde 

generasjon)
• iPod nano (Første, andre, tredje, fjerde, 

femte og sjette generasjon)
• iPod classic
• iPod med video
• iPod med fargeskjerm
• iPod mini
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7 Høre på radio

Merknad

 • Kontroller at antennen er riktig koblet til og fullt 
forlenget.

 • Du kan forhåndsprogrammere maks. 30 DAB-
radiostasjoner og 30 FM-radiostasjoner.

 • Sjekk hos din lokale forhandler eller gå til www.
WorldDAB.org for å finne de tilgjengelige DAB-
radiofrekvensene der du bor.

 • Se Produktinformasjon > RDS-programtyper hvis du 
vil ha mer informasjon om RDS-radiostasjoner. 

Lagre DAB-radiostasjoner 
automatisk
Hvis ingen DAB-radiostasjoner er lagret, kan 
dette produktet søke etter og lagre DAB-
radiostasjoner automatisk.
1 Trykk på DAB/FM gjentatte ganger for å 

bytte til DAB-modus.
 » [FULL SCAN] vises.

2 Trykk på  eller OK for å starte 
automatisk installasjon.

 » Enheten lagrer radiostasjoner med 
tilstrekkelig signalstyrke automatisk.

 » Når alle tilgjengelige radiostasjoner 
er lagret, sender den første 
forhåndsinnstilte radiostasjonen 
automatisk.

Lade iPod/iPhone/iPad
iPod/iPhone/iPad som er satt i dokkingstasjonen, 
begynner å lades opp med en gang produktet 
kobles til et strømuttak.

Merknad

 • iPod med fargeskjerm, iPod classic og iPod med video 
er ikke kompatible med lading i dokkingstasjonen.

Fjerne iPod/iPhone/iPad
1 Trekk iPhone/iPod/iPad ut av 

dokkingstasjonen.

  
2 Skjule dokkingstasjonen.
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Bruke menyen
Når du hører på radio, kan du gå til menyen for 
kontrollalternativer.
1 Trykk på MENU eller .

 » FM-modus: [SCAN SETTINGS] vises.
 » DAB-modus: [STATION] vises.

2 Trykk på  /  eller  /  for å velge 
et menyalternativ, og trykk deretter på OK 
eller  for å bekrefte alternativet eller gå 
til undermenyen.

FM-modus
[SCAN 
SETTINGS]

Søk etter og lagre radiostasjoner 
automatisk: [STRONG] er 
bare for radiostasjoner med 
sterkt signal, [ALL] er for alle 
radiostasjoner.

[AUDIO] Velg en lydmodus: [STEREO] 
eller [MONO].

[SYSTEM] [RESET]: Tilbakestill 
alle innstillingene til 
fabrikkinnstillingene.
[SW VER]: Viser den gjeldende 
versjonen av fastvaren.
[UPGRADE]: Oppgrader 
fastvaren.

Grunnleggende funksjoner
Følg veiledningen nedenfor for flere funksjoner.

Søk deg frem til neste FM-radiostasjon med 
tilstrekkelig signalstyrke på høyere/lavere 
frekvens:
Trykk på og hold nede  /  for å starte et 
automatisk søk.
Søk deg frem til FM-radiostasjonen på en 
spesifikk	frekvens:
Trykk på  /  gjentatte ganger til den 
digitale frekvensen vises.
Lagre FM-radiostasjoner automatisk:
Trykk på og hold nede SCAN eller 
PROGRAM for å starte automatisk søk.
Lagre DAB-radiostasjoner automatisk:
Trykk på og hold nede SCAN for å starte 
automatisk søk.
Lagre radiostasjoner manuelt:
1) Søk deg frem til en radiostasjon.
2) Trykk på PROGRAM for å aktivere 

lagringen.
3) Trykk på  /  eller  /  for å tildele et 

nummer til radiostasjonen.
4) Trykk på PROGRAM for å bekrefte.
5) Gjenta trinn 1-4 for å lagre flere 

radiostasjoner.
Gå til en forhåndsinnstilt radiostasjon:
Trykk på  /  gjentatte ganger.
Bytt lydmodus mellom [STEREO] (stereo) og 
[MONO] (mono) for FM-radio:
Trykk på OK gjentatte ganger.
Vis tilgjengelig informasjon om den gjeldende 
radiostasjonen:
Trykk på RDS/INFO gjentatte ganger.
Synkronisere klokken med en RDS-
radiostasjon:
1) Still inn en RDS-radiostasjon som sender 

tidssignaler.
2) Trykk på og hold nede RDS til  

[CT SYNC] vises.
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8 Andre 
funksjoner

Stille inn alarm-timer
Produktet kan brukes som en alarmklokke. 
Du kan velge CD, USB, dokkingstasjon, iPod- / 
iPhone- / iPad-spilleliste, FM eller DAB som 
alarmkilden.
1 Kontroller at du har stilt inn klokken riktig.
2 I normal standbymodus trykker du inn og 

holder nede TIMER til [TIMER SET] blar 
på skjermen. 

3 Trykk på VOL +/- for å velge en alarmkilde: 
CD, FM, DAB, USB, dokkingstasjon eller 
iPod- / iPhone- / iPad-spilleliste.
• Hvis du vil bruke en iPod- / iPhone- / 

iPad-spilleliste som alarmkilde, 
oppretter du en spilleliste kalt PHILIPS 
på iPod/iPhone/iPad først. 

• Hvis du ikke har en spilleliste kalt 
PHILIPS på iPod/iPhone/iPad eller 
ikke har noen spillbare spor, bytter 
produktet alarmkilde til iPod/iPhone/
iPad.

4 Trykk på TIMER for å bekrefte.
 » Timetallene begynner å blinke.

5 Trykk på VOL +/- gjentatte ganger for 
å stille inn timetallene, og trykk deretter 
TIMER for å bekrefte.

 » Minuttallene begynner å blinke.

6 Trykk på VOL +/- for å stille inn 
minuttallene, og trykk deretter på TIMER 
for å bekrefte.

 » [VOL] vises og tallene på volumnivået 
begynner å blinke.

DAB-modus
[STATION] Gå til listen over lagrede 

DAB-radiostasjoner. Trykk på 
 /  eller  for å velge 

en stasjon, og deretter på  
for å høre på den.

[FULL SCAN] Skann og lagre DAB-
radiostasjoner innenfor full 
rekkevidde.

[MANUAL] Søk deg til en DAB-
radiostasjon manuelt.

[DRC] Dynamisk rekkevidde-kontroll: 
Velg et nivå for effekten til 
den dynamiske rekkevidde-
kontrollen.

[SYSTEM] [RESET]: Tilbakestill 
alle innstillingene til 
fabrikkinnstillingene.
[SW VER]: Viser versjonen av 
den gjeldende fastvaren.
[UPGRADE]: Oppgrader 
fastvaren.

3 Trykk på MENU eller  for å lukke 
menyen.
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9 Oppgrader 
fastvaren

Merknad

 • Strømtilførselen må ikke bli avbrutt når oppgradering 
pågår. 

 • Oppgradering av fastvare er bare tilgjengelig gjennom 
mini-USB-porten på baksiden av apparatet.

 • Når oppgradering av fastvare er fullført, gjenopprettes 
alle innstillingene til fabrikkinnstillingsstatus.

Registrer produktet
1 Gå til www.philips.com/welcome.
2 Klikk på koblingen Registrer produktet 

(ordene i navnet på koblingen kan variere 
på forskjellige språk).

3 Logg inn med kontoen din på Webområdet 
som kommer opp.
• Hvis du ikke har en konto hos Club 

Philips, må du opprette en på dette 
Webområdet.

4 Søk etter produktet ditt med DCB7005/10 
som nøkkelord.

5 Klikk på koblingen med søkeresultater for å 
gå til Webområdet hvor du kan registrere 
produktet ditt.

6 Fyll inn nødvendig informasjon om dette 
produktet for å fullføre registreringen.

 » Etter du har fullført registreringen, 
kan du få informasjon om 
programvareoppdateringer og 
produktstøtte på dette Webområdet 
eller via e-postadressen som er 
registrert som konto hos Club Philips.

7 Trykk på VOL +/- for å justere 
alarmvolumet, og trykk deretter på TIMER 
for å bekrefte.

 »  vises.
• Hvis du vil deaktivere/aktivere 

alarm-timeren, trykker du på TIMER 
gjentatte ganger.

Merknad

 • Alarm-timeren er ikke tilgjengelig i mp3-LINK-modus.
 • Hvis andre alarmkilder er utilgjengelige, endrer dette 

produktet automatisk til FM-modus. 

Stille inn sleep timer
Denne enheten kan gå til standby automatisk 
etter en angitt tid.
Trykk på SLEEP gjentatte ganger for å velge en 
forhåndsinnstilt tidsperiode (i minutter).
• Du deaktiverer sleep timer ved å trykke på 

SLEEP gjentatte ganger til [SLEEP--OFF] 
vises.

 » Når sleep timer er aktivert, vises .
 » Når sleep timer er deaktivert, forsvinner .
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10 Produktinforma-
sjon

Merknad

 • Produktinformasjon kan endres uten varsel.

Spesifikasjoner

Forsterker
Anslått 
utgangseffekt 2 X 50 W RMS
Frekvenssvar 20-20 000 Hz, ± 3 dB
Signal-til-støy-
forhold >82 dBa
Aux-inngang 1000 mV RMS 22 kohm

Plate
Lasertype Halvleder
Platediameter 12 cm / 8 cm
Plater som støttes CD-DA, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD, WMA-CD
Audio DAC 24 biter / 44,1 kHz
Total harmonisk 
forvrengning <0,8 % (1 kHz)
Frekvenssvar 4 Hz-20 kHz (44,1 kHz)
S/N-forhold >82 dBa

Kontrollere den nåværende 
programvareversjonen
Følg trinnene for å sjekke den gjeldende 
fastvareversjonen på produktet.
1 Trykk på DAB/FM for å bytte til 

radiomodus.
2 Trykk på MENU eller  for å gå til menyen.
3 Trykk på  /  eller  /  for å velge 

[SYSTEM].
4 Trykk på OK eller .
5 Trykk på  /  eller  /  for å velge 

[SW VER].
6 Trykk på OK eller .

 » Den gjeldende fastvareversjonen vises 
på displaypanelet.

Utfør oppdateringen

1 Gå til www.philips.com/welcome.
2 Logg inn med kontoen din hos Club Philips.

 » Støtteinformasjon om det registrerte 
produktet ditt vises.

3 Klikk på koblingen Les	meg-fil	for	
oppgradering av fastvare (ordene i navnet 
på koblingen kan variere i forskjellige 
språk).

4 Les og forstå veiledningen om 
oppgradering av fastvare.

5 Følg veiledningen for å laste ned 
oppgraderingspakken og fullføre 
oppgraderingen.
• Hvis oppgraderingen mislykkes, 

koble til strømuttaket på nytt, slå på 
produktet og utfør oppgraderingen 
igjen.

NO



139

N
or

sk

Informasjon om USB-
spillbarhet
Kompatible USB-enheter:
• USB-flash-minne (USB 2.0 eller USB 1.1)
• USB-flash-spillere (USB 2.0 eller USB 1.1)
• minnekort (krever kortleser for å fungere 

med denne enheten)

Støttede formater:
• USB- eller minnefilformat FAT12, FAT16, 

FAT32 (sektorstørrelse: 512 byte)
• MP3-bithastighet (datahastighet): 32–320 

kbps og variabel bithastighet
• WMA v9 eller eldre
• Mappe som inneholder maks. 8 nivåer
• Antall album/mapper: maks. 99
• Antall spor/titler : maks. 999
• ID3-tag v. 2.0 eller senere
• Filnavn i Unicode UTF8 (maks. lengde: 

64 byte)

Ikke-støttede formater:
• Tomme album: Et tomt album er et album 

som ikke inneholder MP3- / WMA-filer, og 
vises ikke på skjermen.

• Det hoppes over filformater som 
ikke støttes. For eksempel blir Word-
dokumenter (.doc) eller MP3-filer med 
filnavnet .dlf ignorert og ikke spilt av.

• AAC-, WAV-, PCM-lydfiler
• DRM-beskyttede WMA-filer (.wav, .m4a, 

.m4p, .mp4, .aac)
• WMA-filer i format uten datatap (lossless)

MP3-plateformater som 
støttes
• ISO9660, Joliet
• Maks. antall titler : 512 (avhengig av lengden 

på filnavnet)
• Maks. antall album: 255
• Samplingsfrekvenser som støttes: 32 kHz, 

44,1 kHz, 48 kHz
• Bithastigheter som støttes: 32~320 (kbps), 

variable bithastigheter

FM-radio
Innstillingsområde 87,5–108 MHz
Innstillingsnett 50 kHz
 –Mono, 26 dB signal-til-
støy-forhold
 –Stereo, 46 dB signal-
til-støy-forhold

< 22 dBf

> 43 dBf
Søkefølsomhet < 28 dBf
Total harmonisk 
forvrengning

< 2 %

Signal-til-støy-forhold > 55 dB

DAB-tuner
Innstillingsområde 174–240 MHz  

(bånd III)
Følsomhet > 90 dBf

Høyttalere
Høyttalerimpedans 6 ohm
Høyttalerdriver 13 cm basshøyttaler 

+ 2,5 cm 
diskanthøyttaler

Følsomhet >86 dB/m/ 
W ± 4 dB/m/W

Generell informasjon
Vekselstrøm 220-240 V~, 

50/60 Hz
Effektforbruk i 
driftsmodus

38 W

Øko-strømforbruk i 
standby

< 0,5 W

Hodetelefonutgang 2 X 15 mW 32 Ohm
USB Direct versjon 2.0 FS
Mål 
- Hovedenhet 
(B x H x D)
 -Høyttalerkabinett 
(B x H x D)

250 x 92 x 285 mm

174 x 260 x 240 mm
Vekt
 – Med emballasje
 - Hovedenhet
 -Høyttalerboks

10,7 kg
2,5 kg
2 x 3,15 kg
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11 Feilsøking

Advarsel

 • Fjern aldri dekselet på dette apparatet. 

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

Ikke strøm
 • Kontroller at strømkontakten til enheten er 

ordentlig tilkoblet.
 • Kontroller at strømuttaket har strøm.
 • Som en strømsparingsfunksjon slår 

systemet seg av automatisk 15 minutter 
etter at avspillingen tar slutt og ingen 
kontroller har blitt brukt.

Ikke lyd eller dårlig lyd.
 • Juster volumet.
 • Koble fra hodetelefonene.
 • Kontroller at høyttalerne er koblet til riktig.
 • Kontroller at de bare høyttalerledningene 

er festet.

Enheten svarer ikke
 • Ta ut støpselet og sett det inn igjen, og slå 

deretter på enheten på nytt.
 • Som en strømsparingsfunksjon slår 

systemet seg av automatisk 15 minutter 
etter at avspillingen tar slutt og ingen 
kontroller har blitt brukt.

Fjernkontrollen virker ikke
 • Før du trykker på en funksjonsknapp, 

må du velge den riktige kilden med 
fjernkontrollen i stedet for hovedenheten.

 • Reduser avstanden mellom fjernkontrollen 
og enheten.

RDS-programtyper
NO TYPE Ingen RDS-programtype
NYHETER Nyhetstjenester
AFFAIRS Politikk og aktualiteter
INFO Spesielle 

informasjonsprogrammer
SPORT Sport
EDUCATE Utdanning og avansert 

læring
DRAMA Radiohørespill og litteratur
CULTURE Kultur, religion og samfunn
SCIENCE Vitenskap
VARIED Underholdningsprogrammer
POP M Popmusikk
ROCK M Rockemusikk
MOR M Lett musikk
LIGHT M Lett klassisk musikk
CLASSICS Klassisk musikk
OTHER M Spesielle musikkprogrammer
WEATHER Vær
FINANCE Finans
CHILDREN Barneprogrammer

SOCIAL Samfunnsspørsmål
RELIGION Religion
PHONE IN Innringing
TRAVEL Reise
LEISURE Fritid
JAZZ Jazzmusikk
COUNTRY Country-musikk
NATION M Nasjonal musikk
OLDIES Gamle klassikere
FOLK M Folkemusikk
DOCUMENT Dokumentar
TES Alarmtest
ALARM Alarm
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 • Sett inn batteriene med polene riktig 
(tegnene +/–) som vist.

 • Skift ut batteriene.
 • Rett fjernkontrollen direkte mot sensoren 

foran på enheten.

Ingen plate funnet
 • Sett inn en plate.
 • Kontroller om platen er lagt inn opp ned.
 • Vent et øyeblikk til fuktkondensen på linsen 

er borte.
 • Sett inn en ny plate, eller rengjør platen.
 • Bruk en fullført CD eller en riktig 

formatert plate.

USB-enheten støttes ikke
 • USB-enheten er ikke kompatibel med 

enheten. Prøv en annen.

Radiosignalet er svakt
 • Øk avstanden mellom enheten og TVen 

eller videospilleren.
 • Forleng FM-antennen helt.
 • Koble til en utendørs FM-antenne i stedet.

Timeren fungerer ikke
 • Still klokken riktig.
 • Slå på timeren.

Innstillingen for klokken/timeren er slettet
 • Strømtilførselen har blitt forstyrret, eller 

strømledningen har blitt koblet fra. 
 • Nullstill klokken/timeren.

NO
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