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1 Viktigt!

g Blockera inte ventilationsöppningar.
Installera apparaten i enlighet med
tillverkarens instruktioner.
h Ta inte bort produktens hölje.

Säkerhet

i Använd endast produkten inomhus.
Utsätt inte produkten för droppande/
stänkande vatten, regn eller hög fuktighet.

Information för Europa:
Lär dig de här säkerhetssymbolerna

j Skydda produkten mot direkt solljus,
öppna lågor och värme.
k Installera den inte i närheten av någon
värmekälla, som element, varmluftsintag,
spis eller annan elektrisk utrustning
(inklusive förstärkare).
l Placera inte någon annan elektrisk
utrustning på produkten.
m Placera inga farliga föremål på enheten
(t.ex. föremål som innehåller vätska, eller
levande ljus).

          
som du bör läsa mer om i den handbok
som medföljer, för att undvika problem vid
användning och underhåll.
  "      
komponenter i produkten som kan ge en
elektrisk stöt.
För att minska risken för brand och elektriska
stötar bör du inte utsätta apparaten för regn
eller fukt och du bör inte heller placera kärl
med vatten, exempelvis blomvaser, ovanpå
produkten.
a Läs de här instruktionerna.

n Produkten kan inkludera batterier.
Se säkerhetsinstruktionerna och
instruktionerna för kassering av batterier
i den här användarhandboken.
o Om nätkontakten eller ett kontaktdon
används som frånkopplingsenhet ska den
vara lätt att komma åt.

Varning
# Ta aldrig bort höljet från apparaten.
# Smörj aldrig någon del av apparaten.
# Placera aldrig apparaten ovanpå någon annan elektrisk
utrustning.

b Behåll de här instruktionerna.

# Skydda apparaten mot direkt solljus, öppna lågor och

c Läs och ta till dig varningstexten.

# Se till att nätsladden, kontakten och adaptern alltid är

d Följ samtliga instruktioner.
e Använd inte produkten i närheten av
vatten.
f Rengör endast med torr trasa.
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värme.
enkelt tillgängliga så att du kan koppla bort apparaten
från eluttaget.

Risk för överhettning! Installera inte apparaten
i ett trångt utrymme Lämna alltid ett utrymme
på minst 10 cm runt apparaten för ventilation.
Se till att gardiner och andra föremål inte täcker
apparatens ventilationshål.

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.
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.

Obs!
Eventuella förändringar av den här enheten
som inte uttryckligen har godkänts av Philips
Consumer Lifestyle kan frånta användaren
rätten att använda utrustningen.

Uppfyllelse

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

Enheten kan användas i EU utan begränsningar
inomhus, men kan inte användas utomhus i
Frankrike på hela frekvensbandet tills något
annat tillkännages.
Den här produkten uppfyller kraven i direktivet
1999/5/EG.
Den här apparaten har följande etikett:

Symbol för klass II-utrustning:

Dubbelisolerad KLASS II-apparat utan
skyddande jordanslutning.
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Ta hand om miljön

Information om batterianvändning:
Var försiktig
# Risk för läckage: Använd endast den angivna

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.

Din produkt innehåller batterier som omfattas
av EU-direktiv 2006/66/EC, som inte får
kasseras som vanliga hushållssopor.Ta reda
på vilka lokala regler som gäller för separat
insamling av batterier eftersom korrekt
kassering bidrar till att förhindra negativ
påverkan på miljö och hälsa.
Miljöinformation
Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits
bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att
dela upp i tre olika material: kartong (lådan),
polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar,
skyddande skumskiva).
Systemet består av material som kan återvinnas
och återanvändas om det monteras isär av ett
specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna
för kassering av förpackningsmaterial, använda
batterier och gammal utrustning.
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batteritypen. Blanda inte nya och använda batterier.
Blanda inte batterier av olika märken. Kontrollera
att polerna hamnar åt rätt håll. Ta bort batterier ur
produkter som inte används under en längre tid.
Förvara batterier på en torr plats.
Risk för personskada: Använd handskar när du hanterar
läckande batterier. Förvara batterier utom räckhåll för
barn och husdjur.
Risk för explosion: Kortslut inte batterier. Utsätt inte
batterier för stark hetta. Släng inte batterier i eld.
Skada inte och ta inte isär batterier. Ladda inte ej
laddningsbara batterier.
Risk för att svälja batterier: Produkten/fjärrkontrollen
kan innehålla ett myntformat batteri som kan sväljas av
misstag. Förvara alltid batteriet utom räckhåll för barn!

Varumärkesinformation

"Made for iPod", "Made for iPhone" och "Made
for iPad" betyder att ett elektroniskt tillbehör
har tagits fram särskilt för iPod, iPhone eller
%&'  * '     + 
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.
AirPlay, iPod och iPhone är varumärken som
tillhör Apple Inc., registrerat i USA. och andra
länder. iPad är ett varumärke som tillhör Apple
Inc.

Logotypen Wi-Fi CERTIFIED är ett
   "; " '+ < => ? @

Copyright

Tillverkningen av otillåtna kopior av
kopieringsskyddat material, bl.a. datorprogram,
 &;   'Q     &
innebära ett brott mot copyright-lagstiftningen
och därmed vara straffbart. Den här
utrustningen bör inte användas i sådana syften.
2012 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
    ;  +  
meddelande. Varumärkena tillhör Koninklijke
Philips Electronics N.V. eller respektive ägare.
Philips förbehåller sig rätten att när som helst
ändra produkter utan att tidigare material
behöver justeras.
Kommentar
# Typplattan sitter på systemets baksida.
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2 Ditt trådlösa
musiksystem
med AirPlay
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.
Om du kontaktar Philips behöver du ange
modell- och serienumret till produkten. Modell' ""  '*' 
baksida. Skriv numren här:
Modellnummer ______________________
Serienr ___________________________

Introduktion
Med det här systemet kan du:
# lyssna på ljud från skivor, USBlagringsenheter, iPod/iPhone/iPad och andra
externa enheter,
# lyssna på FM-radiokanaler,
# ladda din iPod/iPhone/iPad direkt,
# strömma ljud från ett iTunes-musikbibliotek
på en Mac, PC, iPhone, iPod Touch eller
iPad via AirPlay.
Du kan förbättra ljudet med följande
ljudeffekter:
# Digital Sound Control (DSC)
# Dynamic Bass Boost (DBB)
# Fullständig ljudkontroll
Spelbara media:
# Skivor
# Ljud-CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD,
WMA-CD
# USB-lagringsenhet
# Kompatibilitet: USB 1.1, USB 2.0
# Klass som hanteras: MSC (Mass
Storage Class)
# Filsystem: FAT12, FAT16, FAT32
# Filer: .mp3,. wma
8
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#

# Maximalt antal album/mappar: 99
# X "    Y Z[[[
# Maximal katalognivå: 8
iPod-, iPhone- och iPad-modeller
# iPad 2 och iPad
# iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS och
iPhone 3G
# iPod touch (1:a, 2:a, 3:e och 4:e
generationen)
# iPod nano (2:a, 3:e, 4:e, 5:e, 6:e
generationen)

iTunes-enheter som är kompatibla med
AirPlay:
# En Wi-Fi-aktiverad PC/Mac med iTunes 10
eller senare och
# följande iPod-/iPhone-/iPad-modeller med
iOS 4.3 eller senare
# iPad 2 och iPad
# iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS och
iPhone 3G
# iPod touch (1:a, 2:a, 3:e och 4:e
generationen)

Förpackningens innehåll
\  '    '  
förpackningen:
# Huvudenhet
# Fjärrkontroll och två AAA-batterier
# FM-antenn
# Wi-Fi-antenn
# Nätadapter
# CD-ROM (med användarhandbok)
# Snabbstartguide

Dessutom behöver du
För att strömma ljud trådlöst med AirPlay
behöver du:
# < => =     '
# en värd för iTunes-musikbiblioteket, till
exempel en iPod touch/iPhone/iPad med
iOS 4.3 (eller senare) eller en PC/Mac
med Wi-Fi-funktioner och iTunes 10 (eller
senare)
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Översikt över huvudenheten
a b cd

e

f g h

j
i

lm n o

p
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r

k

a

# ] '; +   *     
av anslutning till en WPS-router.
# `"* ; < => =    
efter första installationen håller du
WI-FI SETUP intryckt i mer än 3
sekunder för att återställa Wi-Fiinställningarna.

# Slå på systemet.
# Växla till Eco Power-standbyläget eller
normalt standbyläge.
b SOURCE
# Tryck upprepade gånger för att välja
källa.
n

c
# Starta, pausa eller återuppta
uppspelningen.
d
# Stoppa uppspelningen av musik.
# Få åtkomst till spellistan på en dockad
iPod/iPhone.
e Skivfack
f
# Tryck här för att mata ut skivan från
skivfacket.
g

/
# Hoppa till föregående eller nästa spår.
# Håll intryckt för att söka i ett spår.
# Ställ in en radiokanal.

# Ansluta till USB-lagringsenhet.
o
# Ansluta till hörlurar med en 3,5 mm
anslutning.
p DC IN
# Ansluta till strömadaptern.
q Wi-Fi-antenn
# Fäst Wi-Fi antennen på huvudenheten
för bättre sändning och mottagning av
Wi-Fi-signaler.
r FM ANT
# Ansluta till FM-antennen.

h VOL+/VOL# Höj eller sänk ljudvolymen.
i Docka för iPod/iPhone/iPad
# Ansluta till en kompatibel iPod/iPhone/
iPad.
j IR-sensor
# Ta emot infraröda signaler från
fjärrkontrollen.
k VFD-skärm
l MP3-LINK
# Anslut till ljudutgången (vanligtvis
uttaget för stereohörlurar) på en
extern enhet.
m WIFI SETUP
# ] '; +   *     
av anslutning till en router utan WPS
eller till en iPod touch/iPhone/iPad
med iOS 5. X.
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Översikt över fjärrkontrollen
a

d PRESET/ALBUM /
# Hoppa till föregående eller nästa
album.
# Välj en snabbvalskanal.
# Navigera i iPod-/iPhone-spellistan.
e

b
c
d

s
r

e

f

q

g

p

h

o

n
i

m

j

l

k

/
# Hoppa till föregående eller nästa spår.
# Håll intryckt för att söka i ett spår.
# Ställ in en radiokanal.

f USB
# Växla källa till USB-lagringsenhet.
g RDS/DISPLAY
# Synkronisera klockan med en RDSradiokanal som överför tidssignaler.
# Visa aktuell status eller
medieinformation.
h
# Stäng av eller återställ volym.
i PROG/CLOCK
# Programmera radiokanaler.
# Ställ in klockan.
j SLEEP /SNOOZE
# Ställ insomningstimer eller alarmtimer.
k SOUND
# Öppna ljudinställningen för DSC, DBB
och fullständig ljudkontroll.
l SETTINGS
# Öppna menyn med systeminställningar.
m REPEAT/SHUFFLE
# Välj ett uppspelningsläge.

a
# Slå på systemet.
# Växla till Eco Power-standbyläget eller
normalt standbyläge.
b AirPlay
# Växla källa till den ljudingång som
strömmas från iTunes-biblioteket via
AirPlay.
c CD
# Växla källa till skiva.

12
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n Numerisk knappsats
o VOL +/# Höj eller sänk ljudvolymen.
p

/MENU
# Stoppa uppspelningen av musik.
# Öppna spellistan på din iPod/iPhone.

q

/ DOCKING
# Växla källa till den ljudingång som
överförs via dockan.

r
# Starta, pausa eller återuppta
uppspelningen.
s TUNER/MP3-LINK
# Växla källa mellan FM-mottagare och
den ljudingång som överförs via MP3LINK-uttaget.

SV
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3 Före användning
Ansluta FM-antennen
Kommentar
# För optimal mottagning drar du ut antennen helt
#

och justerar dess position eller ansluter till en
utomhusantenn.
Den här produkten kan inte hantera MWradiomottagning (mellanvåg).

Anslut nätsladden till
# DC IN-uttaget på den bakre panelen och
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.

1
Anslut FM-antennen till FM ANT-uttaget på den
bakre panelen.

Ansluta strömmen
Var försiktig
# Risk för produktskada! Kontrollera att nätspänningen
#
#

14

motsvarar den spänning som är tryckt på enhetens
baksida.
Risk för elektriska stötar! När du kopplar bort
strömadaptern ska du alltid dra i kontakten, aldrig i
sladden.
Se till att alla andra anslutningar har gjorts innan du
ansluter strömadaptern.

SV

Öppna batterifacket.

2

Sätt i 2 AAA-batterier med polerna (+/-)
åt rätt håll enligt markeringen.

3

Stäng batterifacket.

Kommentar
# Innan du trycker på någon av knapparna på
#
#

fjärrkontrollen väljer du först rätt källa med
fjärrkontrollen i stället för huvudenheten.
Ta ur batterierna om du inte ska använda fjärrkontrollen
under en längre period.
Rikta fjärrkontrollen direkt mot IR-sensorn på
huvudhögtalarens framsida för att få bättre mottagning.

SV
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4 Komma igång
Var försiktig

1

Tryck på PROG/CLOCK i normalt
standbyläge för att aktivera klockinställning.
» 24HOUR (24-timmarsformat) blinkar.

2

Tryck på
/
för att
välja 24HOUReller 12HOUR
(12-timmarsformat) och tryck sedan på
PROG/CLOCK för att bekräfta.
» Timsiffrorna blinkar.

# 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.

» Om du väljer 12HOUR som
tidsformat visas PM eller AM.

Slå på
Systemet slås på automatiskt när rätt
strömanslutning har gjorts.
Vänta tills enheten har startat upp.
» Uppstart tar upp till 35 sekunder.
» Vid uppstart blinkar LED-lampan i
mitten av WIFI SETUP-knappen gult.
» Om ingen Wi-Fi-anslutning har
    +  "  z{=
lampan med ett fast gult sken under
uppstart.

3

Tryck på
/
|    +  
ställa in timmar.
# Du kan ange siffrorna med den
numeriska knappsatsen.

4

Bekräfta genom att trycka på PROG/
CLOCK.
» Minutsiffrorna blinkar.

5

Tryck på
/
upprepade gånger för
att ställa in minuter.

6

Tryck på PROG/CLOCK för att bekräfta
klockinställningen.
» Den inställda klockan visas.
Tips

Växla lägen
Växla läge manuellt:
# Håll intryckt för att växla systemet till
Eco Power-standbyläge.
# Tryck på för att växla systemet
# från arbetsläge till normalt standbyläge
eller
# från Eco Power-standbyläge till
arbetsläge.

Ställa in klockan
Kommentar
# Vid klockinställning avslutas inställningsläget om
ingen åtgärd görs på 90 sekunder, utan att spara de
inställningar som gjorts.

16
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# Du kan även synkronisera systemets klocka med en
RDS-radiokanal som skickar tidssignaler. (Se "Lyssna på
FM-radio"> "Visa RDS-information"> "Synkronisera
klocka med RDS")

5 Ansluta till WiFi-hemnätverket

Innan du ansluter det här systemet till ditt WiFi-hemnätverk ser du till att:
# Wi-Fi-routern är påslagen och fungerar
som den ska.
# systemet har slagits på och startats upp (se
'Slå på' på sidan 16).
När anslutningen har genomförts kommer
systemet ihåg dina Wi-Fi-inställningar. När
systemet slås på ansluter det automatiskt till ditt
Wi-Fi-hemnätverk, och sedan kan du njuta av
musik som strömmas via AirPlay.

Metod 1: Använda
delning av iOS 5 Wi-Finätverksinloggning

>+    "     
Wi-Fi-nätverk måste du tillämpa din Wi-Fi      @
~;Q;     "   
förutsättningar som anges nedan.

1

Anslut din iPod touch/iPhone/iPad till WiFi-hemnätverket.

2

Docka din iPod touch/iPhone/iPad till
systemet (se 'Lyssna på ljud via dockan' på
sidan 28).

Förutsättning
Du har en iPod touch/
iPhone/iPad, uppgraderad till iOS 5.0 eller
senare.

\    " 
Metod 1 (rekommenderas) (se ’Metod
1: Använda delning
av iOS 5 Wi-Finätverksinloggning’ på
sidan 17)
Metod 2 (se ’Metod
Wi-Fi-routern är aktiverad med WPS (Wi-Fi 2: Ansluta till en WPSrouter’ på sidan 18)
Protected Setup) och
stöder PBC (Push Button Connection).
Metod 3 (se 'Metod
Du har en Wi-Fiaktiverad enhet med en 3: Ansluta till en
webbläsare, till exempel router utan WPS' på
en iPod Touch/iPhone/ sidan 19)
iPad, eller en Wi-Fiaktiverad PC/MAC.

SV
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3

Tryck på WIFI SETUP på ovansidan.
» Följande dialogruta visas.

Metod 2: Ansluta till en WPSrouter
1

Tryck på WPS-knappen på din Wi-Firouter.

WPS

2

4

Tryck på ALLOW (tillåt) för att dela Wi-Fiinställningarna med systemet.

5

Vänta mindre än 1 minut tills lampan slutar
blinka och du hör en bekräftelseston.

Tryck på WIFI SETUP på ovansidan direkt
efter steg 1.

WIFI SETUP

Kommentar
# Om bekräftelsetonen inte hörs inom 2 minuter
kontrollerar du systemets IP-adress (se ’Justera
systeminställningar’ på sidan 37). Om IP-adressen
visas som "0.0.0.0" eller "192.168.1.1", ansluter du
strömadaptern igen. En bekräftelseton hörs efter
uppstart.

» LED-lampan i mitten av WIFI SETUPknappen blinkar växelvis gult och grönt.
» Inom 2 minuter slutar LED-lampan att
blinka och lyser med ett fast grönt sken,
och i högtalarna hörs en ljudsignal.
» Systemet har anslutits till Wi-Fihemnätverket.

18
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enhet (se ’Öppna systemets inbyggda
webbsida’ på sidan 22).

Tips
# För vissa Wi-Fi- routrar måste du hålla WPS-knappen

#

#

för Wi-Fi-anslutning intryckt eller aktivera WPS
%=          @X 
 "  *; '+ + 
     @
Om indikatorn WIFI SETUP på DCW8010 lyser gult
har Wi-Fi-anslutningen misslyckats. Vänta i 2 minuter och
försök igen. Om problemet kvarstår kan du försöka att
   < => =   " @
Om Wi-Fi-anslutningen misslyckas igen ansluter du
strömadaptern på nytt och försöker igen.

Metod 3: Ansluta till en
router utan WPS
Om du vill ansluta systemet till en Wi-Fi-router
utan WPS med en PC/MAC eller iOS 4.3 iPod
Touch/iPhone/iPad, måste du få åtkomst till dess
     +  ; 
de interna Wi-Fi-inställningarna.
Följ stegen nedan för att slutföra anslutningen.

1

Sammanställ inställningarna för din
Wi-Fi-router och anteckna dem på ett
papper för senare användning (se 'Ta fram
inställningarna för din Wi-Fi-router' på
sidan 19).

2

Se till att systemet är i läget Assisterad
< => =   "  " *
WIFI SETUP-knappen lyser med fast gult
sken). Om inte växlar du systemet till läget
?   < => =   ~;
;  ?   < => =    
sidan 20).
» Ett nytt Wi-Fi-nätverk skapas av
systemet, med nätverksnamnet (SSID)
Philips DCW8010 XXXXXX.

3

Anslut den Wi-Fi-aktiverade enheten
tillfälligt till det nya Wi-Fi-nätverket som
skapats (se 'Ansluta den Wi-Fi-aktiverade
enheten till det nyskapade Wi-Fi-nätverket'
på sidan 20).

4

Öppna systemets inbyggda webbsida med
hjälp av webbläsaren i din Wi-Fi-aktiverade

5

Ändra systemets interna Wi-Fi inställningar
utifrån de inställningar du antecknade på
ett papper i steg 1 (se ’Ändra systemets
interna Wi-Fiinställningar’ på sidan 23).

6

Återställ den Wi-Fi-aktiverade enheten
   < => =  ;   
’Återställa den Wi-Fi-aktiverade enheten till
   < => =  ;     
24).

Ta fram inställningarna för din Wi-Firouter
Kommentar
# Ha alltid användarhandboken för din Wi-Fi-router till
'&;  Q     @

1

Anslut din Wi-Fi-aktiverade enhet till det
  < => =; *  @

2

Starta webbläsaren (till exempel Apple
Safari eller Microsoft Internet Explorer) på
din Wi-Fi-aktiverade enhet.

3

    +  < => =
router.

4

| "< => =  ;   
och skriv ner följande information på ett
papper:
A Nätverksnamn (SSID)
B Wi-Fi-säkerhetsläge (vanligtvis WEP,
WPA eller WPA2)
C Wi-Fi-lösenord (om Wi-Fi-säkerhet är
aktiverad)
D DHCP-läge (aktiverat eller avaktiverat)
E Inställningar för statisk IP-adress (om
DHCP-läget är avaktiverat)
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Växla till läget Assisterad Wi-Fi 
Kommentar
# Innan du trycker på någon knapp på huvudenheten ser
du till att systemet har startats upp utan fel (se 'Slå på'
på sidan 16).

Tryck på WIFI SETUP på ovansidan.
» LED-lampan i mitten av WIFI SETUPknappen lyser med fast gult sken.
» Ett nytt Wi-Fi-nätverk skapas
automatiskt, med nätverksnamnet
(SSID) Philips DCW8010 XXXXXX.
» Det tar upp till 45 sekunder att skapa
det nya Wi-Fi-nätverket.
Kommentar
# När manuell Wi-Fi-inställning för systemet har gjorts
försvinner det här nya Wi-Fi-nätverket.

# Om du misslyckas med att växla till läget Assisterad
#

#

< => =      +"   '
försöker sedan på nytt efter en felfri uppstart.
       %'  ? %=
 * '   ;  ?   < => =   
"  @`"| < => =; *    '; 
sättet kan de störa varandra.
`"* ; < => =      +  
installationen håller du WI-FI SETUP intryckt i mer
än 3 sekunder för att återställa Wi-Fi-inställningarna.
Följ sedan de föregående stegen för att ändra
nätverkinställningarna.

Ansluta den Wi-Fi-aktiverade enheten
till det nyskapade Wi-Fi-nätverket
Endast en Wi-Fi-aktiverad enhet kan ansluta till
det nya Wi-Fi-nätverk som skapas av systemet.
Undvik störning från andra Wi-Fi-enheter
genom att tillfälligt avaktivera Wi-Fi-funktionen
på dina andra Wi-Fi-enheter.
Alternativ 1: Använd iPod touch/iPhone/iPad

1

Välj Settings (Inställningar) -> Wi-Fi (WiFi) på din iPod touch/iPhone/iPad.
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2

Välj Philips DCW8010 XXXXXX i listan
över tillgängliga nätverk.

Philips DCW8010 XXXXXX

3

Vänta tills Wi-Fi-anslutningen har upprättats
på din iPod touch/iPhone/iPad.
»
visas i det övre vänstra hörnet av
din iPod touch/iPhone/iPad.

3

Välj Philips DCW8010 XXXXXX i listan
över tillgängliga nätverk.

Tips
# Om Philips DCW8010 XXXXXX  " 
  + +      ;  < => =; * 
igen.

DCW8010

Alternativ 2: Använda en Wi-Fi-aktiverad PC/
Mac
Kommentar
# *; '+  %YX  " 
#

om hur du ansluter din PC/Mac till ett Wi-Fi-nätverk.
Under anslutningen till Wi-Fi-nätverket ska du inte
ansluta någon nätverkskabel till din PC/Mac.

1

*    + < => =   
eller kontrollpanelen på din PC/Mac.

2

    ;  < => =; * @

4

Vänta tills Wi-Fi-anslutningen har upprättats
på din PC/Mac.

DCW8010

Tips
# Om Philips DCW8010 XXXXXX  " 
  + +      ;  < => =; * 
igen.
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Öppna systemets inbyggda webbsida

1

Starta webbläsaren Apple Safari eller
någon annan webbläsare på din Wi-Fiaktiverade enhet.

2

Ange 192.168.1.1 i webbläsarens adressfält
och bekräfta.
» \    * @

Om du använder Safari på din Wi-Fi-aktiverade
PC/Mac kan du även välja "Philips DCW8010
XXXXXX" från listrutan Bonjour och ange
 
  

1

Klicka på -> Preferences (Inställningar).
» Menyn för inställningar visas.

2

%| Bookmarks (Bokmärken) bockar
du för Include Bonjour (Inkludera Bonjour)
för Bookmarks bar (Bokmärkesfältet).

3

Välj "Philips DCW8010 XXXXXX"
från Bonjour listrutan som visas i
bokmärkesfältet.
» \    * @

192.168.1.1
Philips DCW8010 XXX
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Ändra systemets interna Wi-Fiinställningar
% "     
du ändra de interna Wi-Fi-inställningarna för
   "     < => =
hemnätverk.

Kommentar
# Om LED-lampan i mitten av WIFI SETUP-knappen

#
Kommentar

inte lyser med fast grönt sken betyder det att Wi-Fianslutningen har misslyckats. Starta om Wi-Fi-routern
och systemet, och kontrollera sedan att systemet är
anslutet till Wi-Fi-nätverket. Om problemet kvarstår
försöker du med ovanstående procedur igen.
När du har utfört ovanstående ändringar, eller har
startat om systemet, försvinner det nya Wi-Fi-nätverk
som skapades av systemet.

#     ;        
överensstämmer med de Wi-Fi-inställningar för
hemnätverket som du skrev ner.

Tips
# Om du vill kan du ändra systemets enhetsnamn

#

#

#

i Advanced settings(Avancerade inställningar) ->
AirPlay Device Name (AirPlay-enhetsnamn) på dess
    @{  ;  "
skilja systemet från andra Philips AirPlay-aktiverade
enheter i hemmet.
Om du vill ange nätverksnamnet (SSID) manuellt (till
exempel om du vill dölja ditt SSID) går du till Advanced
settings(Avancerade inställningar) -> CONFIGURE
MANUALLY\   "   " 
    @
`"* ; < => =      +  
installationen, håller du WIFI SETUP intryckt
i mer än 3 sekunder för att återställa Wi-Fiinställningarna. Följ sedan föregående steg för att ändra
nätverkinställningarna.

Följ anvisningarna på skärmen för att
ändra och bekräfta de interna Wi-Fiinställningarna.
» Efter en stund slutar lampan i mitten
av WIFI SETUP-knappen att blinka
och lyser med fast grönt sken, och
huvudenheten avger en ljudsignal.
» Systemet är nu anslutet till ditt
  < => ='"; * @
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Återställa den Wi-Fi-aktiverade enheten

   

2

Välj ditt nätverksnamn (SSID) från listan
med tillgängliga trådlösa nätverk.

3
4

Ange nätverksnyckeln om så behövs.

Kommentar
# Se till att inställningarna i steg 2 till 3 nedan
överensstämmer med de Wi-Fi-inställningar för
hemnätverket du skrev ner på papper.

1
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Välj Settings (Inställningar) -> Wi-Fi(Wi-Fi)
på din iPod touch/iPhone/iPad.
# Du kan även öppna listan med
tillgängliga Wi-Fi-nätverk på din PC/
Mac.

SV

Vänta tills Wi-Fi-anslutningen till ditt Wi-Finätverk har upprättats.

6 Strömma ljud
via AirPlay

3

Välj Philips DCW8010 XXXXXX (eller
användaranpassat namn) från AirPlay-listan.

Strömma ljud från iTunesmusikbiblioteket
Kommentar
# Se till att din iTunes-värdenhet är ansluten till samma

#

Wi-Fi-nätverk som systemet. iTunes-enheten kan vara
en iPod touch/iPhone/iPad med iOS 4.3 (eller senare)
eller en PC/Mac med Wi-Fi-funktioner och iTunes 10
(eller senare).
För iPhone 4S-användare: För bästa resultat av AirPlayströmningen bör du din iPhone 4S till iOS 5.1 eller
senare.

Philips DCW8010 XXXXXX

Strömma från iPod touch/iPhone/iPad

1

Starta programmet iPod (iPod) eller Music
(Musik) på din iPod touch/iPhone/iPad.

2

Tryck på AirPlay-ikonen.

SV
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4

~;Q" '+ Q  @
» Efter en stund hörs musik från
systemet.

Strömma från PC/Mac

1

Starta iTunes 10 (eller en senare version)
på din PC/Mac.

2

Klicka på AirPlay-ikonen i fönstret.

3

Välj Philips DCW8010 XXXXXX (eller
användaranpassat namn) från AirPlay-listan.

4

~;Q" '+ Q  @
» Efter en stund hörs musik från
systemet.

Kommentar
# `"  '+ "    +    
#
#
#

26

kan du göra något av följande på iPod touch/iPhone/
iPad:
(1) Koppla från och återanslut till samma Wi-Fi-router
igen;
(2) Stäng alla program som körs i bakgrunden;
(3) Stäng av och starta om iPod touch/iPhone/iPad.

SV

Tips
# När du strömmar ljud från iTunes-musikbiblioteket på

#

%YX*;Q| ;? %= * 
' "' |    ' +"""  
dem alla samtidigt.
Om en tidigare version av iTunes används kanske
ikonen för AirPlay är istället för .

Kontrollera uppspelning
Du kan välja olika uppspelningsalternativ på
iTunes-värdenheten eller systemet.
Kommentar
# Se till att du strömmar ljud från iTunes-musikbiblioteket
till systemet.

Använda avancerade
ljudinställningar
Om din iTunes-värdenhet är en iPod touch/
iPhone/iPad:
För avancerade ljudinställningar och
tilläggsfunktioner kan du använda din iPod
touch/iPhone/iPad och ladda ned programmet
Philips SoundStudio från Apple App Store. Det
är ett kostnadsfritt program från Philips.
Om din iTunes-värdenhet är en Wi-Fiaktiverad PC/Mac:
För avancerade ljudinställningar kan du använda
  "  ]  * View
(Visa) -> Show Equalizer (Visa equalizer).
Tips
# X   "  'Q; +  ]@

#
#
#
#
#

Tryck på
om du vill starta eller pausa
uppspelningen.
Hoppa till föregående eller nästa ljudspår
genom att trycka på
/
.
Tryck på VOL +/-|    +  
justera volymen.
Tryck på
för att stänga av eller återställa
volymen.
Tryck på AirPlay för att växla tillbaka till
AirPlay-ljudkällan.
Tips

# Om du strömmar musik från en dator och vill styra
uppspelningen från systemet startar du iTunes och
markerar Allow iTunes audio control from remote
speakers (Tillåt iTunes ljudkontroll från fjärrhögtalare)
i Edit (Redigera)för Windows eller iTunes för Mac ->
Preferences(Inställningar) -> Devices (Enheter).
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7 Använd dockan

2

Tryck på dockans fack för att mata ut det.

3

Anslut iPod/iPhone/iPad till dockan.

4

Spela upp ett spår från din iPod/iPhone/
iPad.

Du kan lyssna på musik från din iPod/iPhone via
det här systemet.
Kommentar
# Inget ljud från hörlursuttaget i det här läget.

Kompatibla iPod-, iPhone-,
iPad-modeller
Systemet kan hantera följande iPod-, iPhoneoch iPad-modeller.
# iPad 2 och iPad
# iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS och
iPhone 3G
# iPod touch (1:a, 2:a, 3:e och 4:e
generationen)
# iPod nano (2:a, 3:e, 4:e, 5:e, 6:e
generationen)

Knappar

Lyssna på ljud via dockan
MENU/
Kommentar

/

# Strömstyrkan genom dockningskontakten är begränsad
till 1 000 mA för iPod/iPhone och 2 100 mA för iPad/
iPad 2. Undvik skada på din iPod/iPhone/iPad och
systemet genom att docka iPod/iPhone/iPad enligt
anvisningarna.

1

Tryck på SOURCE upprepade gånger för
att växla källan till iPod_iPhone_iPad.
# Du kan även trycka på DOCKING för
att växla källa.

28
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Funktioner

Starta, pausa eller återuppta
uppspelningen.
Öppna spellistan på din iPod/
iPhone.
Navigera i spellistan på din iPod/
iPhone.
Hoppa till föregående/nästa spår.
Håll intryckt för att snabbspola
fram eller tillbaka.

Ladda iPod/iPhone/iPad
När iPod/iPhone/iPad dockas och känns igen
påbörjas laddning.

Ta bort din iPod/iPhone från
dockan
Kommentar
# Risk för skada på dockan eller iPod/iPhone: Vrid eller
skaka inte din iPod/iPhone/iPad.

1
2

Ta ut iPod/iPhone/iPad ur dockan.
Tryck in dockans fack tills du hör ett
klickljud.

SV
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8 Lyssna på FMradio

Programmera radiokanaler
manuellt
Kommentar
# Du kan programmera högst 20 snabbvalskanaler.
# För att skriva över en programmerad kanal använder du
den kanalens sekvensnummer vid lagring av en annan
kanal.

Ställ in en FM-radiokanal
Kommentar
# Kontrollera att du har anslutit och dragit ut FMantennen helt.

1

2

Tryck på SOURCE eller TUNER/MP3LINK upprepade gånger för att växla källa
till FM-mottagare.
» FM och den aktuella frekvensen visas.
Håll
/
intryckt tills SEARCH + eller
SEARCH - (Sökning) visas.
» FM-radion ställer in en kanal med bra
mottagning.
#  ;    
frekvens genom att trycka på
/
upprepade gånger tills den önskade
frekvensen visas.

Programmera radiokanaler
automatiskt

1
2

Ställ in en radiokanal.

3

Tryck på / för att tilldela den här
kanalen ett nummer från 01 till 20, och
tryck sedan på PROG/CLOCK för att
bekräfta.
» Den här radiokanalens förinställda
sekvensnummer och frekvens visas.

4

Upprepa steg 1–3 för att programmera
|  @

Tryck på PROG/CLOCK och aktivera
programmering.
» PXX (XX indikerar sekvensnummer)
blinkar.

Ställa in en snabbvalskanal
#
#

Tryck på / för att välja den förinställda
kanalens sekvensnummer.
Ange kanalens sekvensnummer med hjälp
av den numeriska knappsatsen.

Kommentar
# Du kan programmera högst 20 snabbvalskanaler.

Håll PROG/CLOCK intryckt tills AUTO SRH
(automatisk sökning) visas.
» Alla tillgängliga kanaler programmeras
efter signalstyrka.
» Den första programmerade
radiokanalen sänds automatiskt.
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Visa RDS-information
RDS (Radio Data System) är en tjänst som gör
det möjligt för FM-radiokanaler att visa extra
information.

1
2

Ställ in en FM-radiokanal.
Tryck på DISPLAY/RDS upprepade för att
bläddra i tillgänglig information:
# Kanalnamn
# Programtyp som NEWS (nyheter),
SPORT (sport), POP M (popmusik)...

# Textmeddelanden
# RDS-klocka
# Frekvens

Synkronisera klocka med RDS.
Du kan synkronisera systemklockan med en
RDS radiokanal.

1

Ställ in en RDS-radiokanal som överför
tidssignaler.

2

Håll DISPLAY/RDS intryckt tills CT SYNC
visas.
» Systemet läser RDS-tid automatiskt.
» Om ingen tidssignal tas emot visas NO
CT.
Kommentar

# Klockans exakthet beror på RDS-radiokanalen.
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9 Spela upp
Spela upp en skiva
Var försiktig
# För aldrig in något annat föremål än en skiva med
12 cm diameter i skivfacket.

Spela upp från en USBlagringsenhet
Det här systemet kan spela upp .mp3- och
@"= "    "  
USB-lagringsenhet:
# Flashenhet
# Minneskortläsare
# HDD: hårddiskenhet (Den här
     ;  
hårddiskenheter med USB-toppspänning
på högst 500 mA.)
Kommentar
# Philips kan inte garantera att spelaren är kompatibel
med alla USB-lagringsenheter.

# ]>= " ]' >  "
inte användas.

1

Tryck på SOURCE upprepade gånger för
att växla källa till DISC.
# Du kan även växla källa genom att
trycka på CD.

2

Sätt i en skiva in skivfacket med den tryckta
sidan vänd mot dig.
» Uppspelning startar automatiskt efter
några sekunder.
# Om uppspelning inte startar
automatiskt trycker du på
för att
starta uppspelning.

1
2

Ansluta USB-lagringsenheten till

-uttaget.

Tryck på SOURCE upprepade gånger för
att växla källan till USB.
# Du kan även trycka på USB för att
växla källa.
» Uppspelningen startar automatiskt.

Om uppspelningen inte startar automatiskt,

1
2
3
32
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Tryck på
Tryck på

/

och välj en mapp.
/

'*;Q@

Tryck på
när du vill starta
uppspelningen.

Kontrollera uppspelning
Följ instruktionerna nedan för att kontrollera uppspelning.
Knappar

/
/

REPEAT/SHUFFLE

Funktioner

Pausa eller återuppta uppspelning.
Stoppa uppspelning.
Hoppa till föregående eller nästa spår.
Håll intryckt för att spola tillbaka eller söka snabbt framåt i ett spår.
  +   ; ";   | ";  @
Ange numret för det spår du vill spela upp.

Välj ett tillgängligt uppspelningsläge.
# RPT 1: upprepa aktuellt spår
# RPT ALL: upprepa alla spår
# SHUFFLE: spela upp spår i slumpvis ordning (Håll intryckt)
# NORMAL: spela upp spår i ordning

SV
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10 Övriga
funktioner
Ställa in larmtimer

# Om du vill pausa alarmet trycker du
på SLEEP/SNOOZE en gång. Efter fem
minuter hörs alarmet igen.
# Om du vill stoppa alarmet håller du
SLEEP/SNOOZE intryckt tills ALM
STOP visas.
Tips
# Du kan ställa in siffror för timmar/minuter med den
numeriska knappsatsen.

Du kan använda det här systemet som en
larmklocka.
Kommentar
# Se till att du har ställt in klockan på rätt sätt.

1

I normalt standbyläge håller du SLEEP/
SNOOZE intryckt tills DISC blinkar.

2

Tryck på
/
att välja larmkälla.

3

Bekräfta genom att trycka på SLEEP/
SNOOZE.
» Timsiffrorna blinkar.

4

5

upprepade gånger för

Tryck på
/
|    +  
ställa in timmar och sedan på SLEEP/
SNOOZE för att bekräfta.
» Minutsiffrorna blinkar.
Tryck på
/
för att ställa in minuter
och sedan på SLEEP/SNOOZE för att
bekräfta.
» A (alarm) och den aktuella tiden visas.
# Om du vill kontrollera alarmtiden
trycker du på SLEEP/SNOOZE i
normalt standbyläge.
# Avaktivera larmtimern genom att
trycka på SLEEP/SNOOZE upprepade
gånger i normalt standbyläge tills A
(alarm) försvinner.
# Om du vill återaktivera larmtimern
trycker du på SLEEP/SNOOZE
upprepade gånger i normalt
standbyläge tills A (alarm) visas.
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Ställa in insomningstimer
I driftsläget trycker du på SLEEP/SNOOZE/
upprepade gånger för att välja en förinställd
tidsperiod (30, 60, 90 eller 120 minuter).
# Avaktivera insomningstimern genom
att trycka upprepade gånger på SLEEP/
SNOOZE tills SLEEPOFF visas.

Lyssna på ljud från en extern
ljudenhet
Du kan lyssna på en extern ljudenhet,
till exempel en MP3-spelare, via den här
produkten.

1

Tryck på TUNER/MP3-LINK upprepade
gånger för att växla källa till MP3 LINK.

2

Anslut en MP3 Link-kabel till
# MP3-LINK uttaget på systemets
ovansida och
# hörlursuttaget på den externa enheten
(till exempel en MP3-spelare).

3

Spela upp ljud från den externa
enheten. (Se den externa enhetens
användarhandbok).

Lyssna genom hörlurar
Anslut hörlurar med 3,5 mm kontakt till
-uttaget på ovansidan.
Kommentar
# Inget ljud hörs från hörlursuttaget när du spelar upp
spellistan för en dockad iPod/iPhone/iPad. Lyssna via
högtalarna i stället.
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11 Justera ljudet
Följande funktioner är tillgängliga för alla media
som kan hanteras.

Justera volymnivån
#
#

Tryck på VOL +/- på fjärrkontrollen
upprepade gånger.
Tryck på VOL+/VOL- upprepade gånger
på huvudenheten.

Ljud av
#

Tryck på
ljudet.

för att stänga av eller återställa

Justera
standardljudinställningar
1

Tryck på SOUND upprepade gånger för
att välja någon av inställningsmenyerna.
# DSC: Välj en förinställd ljudequalizer.
# DBB: Välj en DBB-ljudeffekt eller
avaktivera funktionen.
# FULL SOUND: Aktivera om du vill ta
del av ljud med fullständigt omfång.

2

Tryck på
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/

och välj ett alternativ.

12 Justera systeminställningar
1

Tryck på SETTINGS för att öppna menyn med systeminställningar.
» WIFI visas.

2

Välj ett menyalternativ genom att trycka på / .
# WIFI, IP ADDR, DIMMER, NET RST, FAC RST eller VERSION

3

Tryck på
för att visa systemstatus eller ändra systeminställningarna.
# Återgå till den övre menynivån genom att trycka på
.

Menyalternativ

Funktion

Kommentarer

WIFI

Välj WIFI och tryck sedan på

DIMMER

Visa status för anslutning mellan
systemet och ditt Wi-Fi-hemnätverk.
Visa systemets IP-adress i Wi-Fihemnätverket.
Välj en ljusstyrkenivå för VFD-skärmen.

NET RST

Återställ nätverksanslutningen.

FAC RST

Återställ systemet till fabriksinställningarna.

VERSION

Visa version för fast programvara.

IP ADDR

Välj IP ADDR och tryck sedan på

.
.

.
1) Välj DIMMER och tryck sedan på
2) Tryck på / för att välja en nivå för
ljusstyrka.
1) Välj NET RST.
två gånger för att påbörja
2) Tryck på
återställning.
1) Välj FAC RST.
2) Tryck på
två gånger för att påbörja
återställning.
.
1) Välj VERSION och tryck sedan på
2) Tryck på / för att välja ett versionsnamn.
3) Tryck på
för att visa den aktuella
versionen.
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13 Uppdatera fast
programvara
Som en förbättring av systemets prestanda kan
Philips tillhandahålla ny fast programvara för
uppgradering.
Om du registrerar din produkt på www.philips.
com/welcome får du information om den
senaste fasta programvaran.

Uppdatera den fasta
programvaran från
 

Varning
# Se till att strömmen inte bryts under uppgradering av
fast programvara.

Kommentar
# \" '        + < => =
routern och skriva ned IP-adressen för systemet om du
vill använda en annan webbläsare än Apple Safari på din
PC/MAC. Information om hur du hittar IP-adresserna
+ '  ";   < => =    
routerns användarhandbok.

Kommentar
# Du kan endast uppdatera den fasta programvaran från
en PC/Mac.

1


 

  

www.philips.com/support

» Efter start hörs en ljudsignal, och
LED-lampan lyser med fast gult sken.
Systemet ansluter automatiskt till det
    < => =; *  @

XXXX

2

Se till att systemet och din PC/MAC är
anslutna till samma Wi-Fi-router.

3

Öppna Apple Safari på datorn och välj
sedan 'Philips DCW8010 XXXXXX'
(eller det anpassade enhetsnamnet) från
Bonjour-listrutan.
# Alternativt kan du öppna en annan
webbläsare på din PC/MAC och sedan
 %= +  "  
    + < => =    
adressraden.
» \    + 
systemet visas.

4

Slutför uppdateringen av fast programvara
genom att följa instruktionerna på skärmen.

XXXX. zip

1

Gå till www.philips.com/support på din PC/
Mac.

2

Ange modellnumret för att hitta den
   ;  
  + 
fast programvara.

3

  

38

SV

   '  @

Starta systemet (se 'Slå på' på sidan 16).
» Det tar upp till 35 sekunder för
systemet att starta. Vid uppstart blinkar
LED-lampan i mitten av WIFI SETUPknappen gult.

Kommentar
# Om uppdateringen av den fasta programvaran
misslyckas kan du försöka utföra åtgärden ovan igen.

# Om problem med Wi-Fi-anslutningen uppstår efter felfri
uppdatering av fast programvara ansluter du strömmen
 "  '    < => =; *  + 
systemet på nytt (se 'Ansluta till Wi-Fi-hemnätverket'
på sidan 17).

SV

39

14 Produktinformation

Total harmonisk distorsion
Signal/brusförhållande

<3%
>45 dB

Högtalare
Kommentar
# Produktinformationen kan komma att ändras utan

Högtalarimpedans
Högtalarelement

8 Ohm
2 X 2,75-tums högtalare
med fullt frekvensomfång
> 82 dB/m/W

föregående meddelande.

Känslighet

  

Trådlöst

Förstärkare

Trådlös
standard
Trådlös
säkerhet
Frekvensomfång

Nominell uteffekt
Frekvensåtergivning

40 W
60 Hz–20 kHz,
±3 dB

1 000 mV RMS

Signal/brusförhållande
MP3 LINK-ingång

PBC (en
knapptryckning)

802.11b/g
WEP (64- eller 128-bitars),
WPA/WPA2 (8-63 tecken)
2 412 - 2 462 MHz (CH1CH11) (för /79, /37, /55, /97)
2412 - 2472 MHz (CH1CH13) (för /12, /10, /05)
Ja

Skiva
Lasertyp
Skivdiameter
Kan hantera skivor

Audio DAC
Total harmonisk
distorsion

Halvledare
12 cm
Ljud-CD, CD-R,
CD-RW, MP3-CD,
WMA-CD
24 bitar/44,1 kHz
<1%

Mottagare
Mottagningsområde
Inställningsområde
Känslighet
– Mono, 26 dB S/N-förhållande
– Stereo, 46 dB S/Nförhållande
Sökselektivitet
40
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FM: 87,5 –
108 MHz
50 kHz
<22 dBu
<45 dBu
<30 dBu

Allmänt
Ingång för nätström
Uteffekt för nätadapter
Modellnummer för
nätadapter
Strömadapterns varumärke
Effektförbrukning vid
användning
Strömförbrukning i
standbyläge
Strömförbrukning i Eco
Power-standbyläge
Mått (B x H x D)
Nettovikt

100–240 V~,
50–60 Hz, 2,0 A
18,0 V , 2,8 A
EFS05001800280EU
PHILIPS
25 W
< 6W
< 0,5 W
500 x 234 x 164 mm
3,1 kg

USB-uppspelningsinformation

#
#

Kompatibla USB-enheter:
# =|'" @ @
# =|'  @ @
# minneskort (kräver ytterligare en
kortläsare för att fungera med
enheten)
Format som kan användas:
# = "  " >?]&
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/titlar: max. 999
# ID3 tag v2.0 eller senare
# Filnamn i Unicode UTF8 (maximal
längd: 128 byte)
Format som inte kan hanteras:
# Tomma album: Ett tomt album är
ett album som inte innehåller MP3-/
<X?= '"; +   *  
teckenfönstret.
# Format som inte kan hanteras hoppas
över. Word-dokument (.doc) och MP3 "" ;  @   
och spelas inte upp.
# ??=&<?~=&%X=Q
# {X=<X?= @*&@"&
.m4p, .mp4, .aac)
# <X?=  +    "

MP3-skivformat som kan
användas
#
#
#

ISO9660, Joliet
Högsta antal möjliga titlar: 512 (beroende
"; 
Högsta antal möjliga album: 255

Samplingsfrekvenser som kan hanteras: 32
kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Bithastigheter som kan hanteras: 32–256
(kbit/s), variabla bithastigheter

RDS-programtyper
NO TYPE
NEWS
AFFAIRS
INFO
SPORT
EDUCATE
DRAMA
CULTURE
SCIENCE
VARIED
POP M
ROCK M
MOR M
LIGHT M
CLASSICS
OTHER M
WEATHER
FINANCE
CHILDREN
SOCIAL
RELIGION
PHONE IN
TRAVEL
LEISURE
JAZZ
COUNTRY
NATION M
OLDIES
FOLK M
DOCUMENT
TES
ALARM

Ingen RDS-programtyp
Nyhetstjänster
Politik och aktuella händelser
Speciella informationsprogram
Sport
Utbildning och avancerad
utbildning
Radioteater och litteratur
Kultur, religion och samhälle
Vetenskap
Underhållningsprogram
Popmusik
Rockmusik
Lätt musik
Lätt klassisk musik
Klassisk musik
Speciella musikprogram
Väder
Ekonomi
Barnprogram
Sociala frågor
Religion
Ring in
Travel
Fritid
Jazzmusik
Countrymusik
Nationell musik
Gamla godingar
Folkmusik
Dokumentär
Larmtest
Larm
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15 Felsökning
Varning
# Ta aldrig bort höljet från produkten.

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

Lösning

Ingen ström.

Se till att nätadaptern är säkert ansluten till både
strömförsörjningen och CD-spelaren.
    +" ;    @
Justera volymen.
Koppla från hörlurarna.
Se till att du har valt rätt ljudkälla.
Om du väljer ljudingång via AirPlay som källa ser du till att
# värdenhetens ljud inte är avstängt,
# systemet är valt som AirPlay-målmottagare på värdenheten,
# nätverksanslutningen mellan värdenheten och Wi-Fi-routern är
tillgänglig och
# Wi-Fi-anslutningen mellan systemet och Wi-Fi-routern är
tillgänglig.
Anslut nätadaptern igen och vänta i cirka 35 sekunder tills
systemet har startats.
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.
Sätt in en skiva med 12 cm diameter, aldrig några andra typer av
skivor.
Se till att skivans etikett är vänd mot dig.
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.
Kontrollera att USB-lagringsenheten är kompatibel med systemet.
Försök med en annan.

Inget ljud eller förvrängt ljud.

Systemet svarar inte.
Fjärrkontrollen fungerar inte.

Ingen skiva upptäcks.

USB-lagringsenheten kan inte
hanteras.
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Problem

Lösning

Det går inte att spela upp vissa
  =  ' @
Radiomottagningen är dålig.

\    "  '  @
  ";   +*    ;  @
Öka avståndet mellan systemet och andra elektriska apparater.
Dra ut antennen helt och justera dess position.
Anslut en FM-antenn för utomhusbruk i stället.
Ställ in klockan rätt.
Slå på timern.
Strömmen är bruten eller avstängd.
Återställ klockan/timern.
\  "< => =   ; < => @Y =  @
Den här enheten är endast kompatibel med Wi-Fi 802.11b/g     @
`"< => =   ; < => @=   *  
802.11b/g-läget. Systemet stöder inte anslutning till routrar med
endast 802.11n.
Det här systemet stöder inte WPS-PIN-metoden.
Om Wi-Fi-routern stöder WPS- och WPS-PBC-metoden
men misslyckas med att ansluta till systemet, försöker du med
 < => =    " "  '; 
användarhandboken (se 'Metod 3: Ansluta till en router utan WPS'
på sidan 19).
Aktivera SSID-sändning på Wi-Fi-routern.
Håll borta från potentiella störningskällor som kan påverka Wi-Fisignalen, till exempel mikrovågsugnar.
`"  *; %+ < => =   
kontrollerar du om PC:n använder ett Wi-Fi-nätverk. Du
kan inte använda Ethernet Wi-Fi-anslutning för AirPlay; *    @
se till att hemrouterns SSID-namn består av alfanumeriska tecken,
utan infogade mellanslag eller specialtecken som %/#?*.
Om du bytte namn på AirPlay-enheten "Philips DCW8010
XXXXXX" i inställningsmenyn ser du till att du inte har använt
specialtecken eller symboler.
För vissa nya typer av Wi-Fi-routrar kan ett nätverksnamn (SSID)
skapas automatiskt när du ansluter med hjälp av WPS. Ändra alltid
standardnätverksnamnet (SSID) till ett enkelt sådant bestående av
alfanumeriska tecken, och ändra Wi-Fi-säkerhetsläget för att skydda
nätverket.

Timern fungerar inte.
Klock-/timerinställningen har
raderats.
Wi-Fi-nätverksanslutning
misslyckades.
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Problem

Lösning

Tillfälliga avbrott i AirPlaymusikströmning

?*;  | *+Q   *Z
# Flytta systemet närmare Wi-Fi-routern.
# Håll utrymmet mellan systemet och Wi-Fi routern fritt från
hinder.
# Använd inte en Wi-Fi-kanal som överlappas av det närbelägna
Wi-Fi-nätverket.
# Kontrollera om nätverkshastigheten är tillräckligt hög (i fall
; | '   ""   ? %=   
påverkas). Stäng av de andra enheterna som är anslutna till din
hemrouter.
# Aktivera Quality of Service-alternativet (QoS) (om tillgängligt på
Wi-Fi-routern).
# Stäng av andra Wi-Fi-routrar.
Se till att systemet redan är anslutet till ditt Wi-Fi-hemnätverk.
Innan du öppnar iTunes kontrollerar du att du har aktiverat
Bonjour-tjänsten i datorn. Ta Windows XP som exempel: för att
aktivera tjänsten klickar du på Start (Start) -> Control Panel
(Kontrollpanelen) och dubbelklickar på Administrative Tools
(Administrativa verktyg) -> Services (Tjänster) -> Bonjour
Service (Tjänsten Bonjour) och klickar sedan på Start (Start) följt
av OK (OK) på snabbmenyn.
Om problemet kvarstår kan du försöka starta om systemet.
Avaktivera tillfälligt brandväggen och säkerhetsprogramvara och
kontrollera om de spärrar portarna som AirPlay använder för
strömning. Instruktioner för hur du öppnar portarna som används
*? % "    *; ' 
säkerhetsprogram.
Om musikuppspelningen kraschar eller stannar när du använder
iPod touch/iPhone/iPad/Mac/PC för AirPlay provar du att starta
om din iPod touch/iPhone/iPad, iTunes eller systemet.
Videoströmning och FTP-hämtningar kan överbelasta routern och
därför orsaka avbrott under AirPlay-musikuppspelning. Försök att
minska belastningen på routern.

Det visas ingen AirPlay-ikon på
min iTunes-enhet.

AirPlay-anslutning misslyckades
med Mac eller PC
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Klass 1 laseraparat
Varning! Om apparaten används på annat sätt
          
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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