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1 Vigtigt

Sikkerhed

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

a Læs disse instruktioner.

b Opbevar disse instruktioner.

c Respekter alle advarsler.

d Følg alle instruktioner.

e Benyt ikke dette apparat i nærheden af vand.

f Rengør kun produktet med en tør klud.

g Ventilationsåbninger må ikke blokeres. Installer apparatet i 
overensstemmelse med producentens instruktioner.

h Installer ikke apparatet i nærheden af varmekilder som f.eks. 
radiatorer, varmeapparater, ovne eller andre apparater (inkl. 

i Sørg for, at netledningen ikke trædes på, navnlig ved stikkene 
og stikforbindelserne samt det sted, hvor ledningen føres ud af 
apparatet.

j Brug kun tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt af producenten.

k Brug kun vogne, stativer, beslag og borde, der enten medfølger 
eller er godkendt af producenten. Hvis du bruger en vogn, skal du 
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l Fjern apparatet fra stikkontakten under tordenvejr, eller hvis det 
ikke skal bruges gennem længere tid. 

m
serviceres, hvis det er blevet beskadiget, f.eks. hvis netledningen 
beskadiges, der er blevet spildt væske på apparatet, der er kommet 
fremmedlegemer ind i apparatet, apparatet er blevet udsat for regn 
eller fugt, eller hvis apparatet ikke fungerer normalt eller er blevet 
tabt.

n FORSIGTIG vedr. brug af batterier – sådan forebygger du 
batterilækage, der kan forårsage personskade, tingskade eller 
produktskade: 

Bland ikke batterier (gamle og nye eller brunstens- og 
alkalinebatterier osv.).
Fjern batterierne, hvis enheden ikke skal bruges gennem 
længere tid.

eller lignende.

o Apparatet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt. 

p Placer aldrig farlige genstande på apparatet (f.eks. væskefyldte 

q Dette produkt kan indeholde bly og kviksølv. Bortskaffelse af 
disse materialer kan være reguleret i henhold til miljømæssige 
bestemmelser. Hvis du ønsker oplysninger om bortskaffelse eller 
genbrug, skal du kontakte de lokale myndigheder eller Electronic 
Industries Alliance: www.eiae.org.

r Hvis netstikket MAINS eller et apparatstik bruges til at afbryde 
enheden, skal disse kunne betjenes nemt.
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Advarsel

Meddelelse
Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af Philips 
Consumer Lifestyle, kan annullere brugerens ret til at betjene dette udstyr.

Dette produkt overholder EU’s krav om radiointerferens.

Genanvendelse

kvalitet, som kan genbruges.

det, at produktet er underlagt det europæiske direktiv 2002/96/EC:

for at kende de lokale regler om separat indsamling af elektriske og 
elektroniske produkter. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er 

DA



5

Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EU-direktivet 

husholdningsaffald. 

Miljøoplysninger

tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser, 
beskyttende skumfolie). 

opbrugte batterier og gammelt udstyr.

Bemærk
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2 Din docking-højttaler

philips.com/welcome.

Introduktion

Hvad er der i kassen

Hovedenhed
Fjernbetjening
1 x AC-adapter

1 x Aux-in-kabel
Brugervejledning

Oversigt over hovedenheden

DA
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Set forfra

a - VOLUME +
Juster lydstyrken. 

b iPod/iPhone-dock

Set bagfra

a b

d c
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c Stik til strømforsyning

d AUX IN
Stik til en ekstern lydenhed.

Oversigt over fjernbetjeningen

1

2
Vælg Aux-in-tilstand. 

3  Op/ned-taster
Naviger i iPod/iPhone-menuen.

i

g

f

h

a

e

b

c

d
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4 Hurtigt frem/tilbage-taster
Hurtigt tilbage eller hurtigt frem inden for et nummer eller en 
iPhone/iPod.

5

6 VOL +/-
Juster lydstyrke.

7 MENU

8 OK
Bekræft et valg.

9
Vælg iPod/iPhone-docktilstand
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3 Kom godt i gang

Advarsel

andre risici.

Hvis du kontakter Philips, vil du blive bedt om apparatets modelnummer 

apparatet. Skriv numrene her: 
Modelnr. __________________________
Serienr. ___________________________

Gør fjernbetjeningen klar

Advarsel

Risiko for eksplosion! Opbevar ikke batterier nær varmekilder, sollys eller ild. 
Kast aldrig batterier i ild.

Første gang, du anvender apparatet: 

1 Fjern beskyttelsen for at aktivere fjernbetjeningens batteri.

Sådan udskiftes batteriet i fjernbetjeningen: 

1 Åbn batterirummet.

2 Indsæt et CR2032-batteri med korrekt polaritet (+/-) som angivet.

3 Luk batterirummet.
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Bemærk

korrekte kilde vha. f jernbetjeningen og ikke vha. hovedenheden.
Batteriet skal tages ud, hvis f jernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid.

Tilslutning af strømmen

Advarsel

Risiko for produktskade! Kontroller, at forsyningsspændingen svarer til den 

skal frakobles. Hiv aldrig i ledningen.

tilslutninger.
D
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1 Tilslut AC-adapterstikket til DC IN
bagside.

2 Tilslut den ene ende af netledningen til AC-adapteren.

3 Tilslut den anden ende af AC-netledningen til stikkontakten.

Aktivering

»
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Skift til standby

I DOCK-tilstand: Afbryd iPod/iPhone fra enheden over 15 minutter.
Enheden skifter automatisk til standbytilstand.»

I Aux-in-tilstand: Enheden har ikke afspillet musik i over 15 minutter.
Enheden skifter automatisk til standbytilstand.»
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4 Afspilning

Afspil fra iPod/iPhone
Du kan lytte til lyd fra iPod/iPhone via denne enhed.

Kompatibel iPod/iPhone

til:
iPod nano (2. generation)
iPod nano (3. generation)
iPod nano (4. generation)
iPod nano (5. generation)
iPod classic
iPod touch (1. generation)
iPod touch (2. generation)
iPod touch (3. generation)
iPhone
iPhone 3G
iPhone 3GS.

Indsæt iPod/iPhone

1 Placer iPod/iPhone’en i docken.
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Fjern iPod/iPhone’en

1 Tag iPod’en ud af docken.

Lyt til din iPod/iPhone

1 Kontroller, at iPod/iPhone’en er indsat korrekt.

2  for at vælge DOCK-tilstand.

3 .
Den tilsluttede iPod/iPhone begynder at afspille.»

afspilning.

over.

afspilning. 
MENU

OK for at 
bekræfte.

Oplad iPod/iPhone’en

oplade.

Afspilning fra en ekstern enhed

1  for at vælge Aux-in-tilstand.

2
AUX IN 
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3 Start afspilning af enheden (se brugervejledningen til enheden). 

Juster lydstyrken
1 VOL +/- for at skrue op eller ned 

for lydstyrken.

Slå lyden fra
1 MUTE

DA
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5 Produktinformation

Bemærk

Produktinformation kan ændres uden varsel.

Forstærker

Vurderet effekt 2 X 15 W RMS

85 dB

Aux-in 0,6 V RMS 10.000 ohm

Generelle oplysninger

OH-1048A1802500U-u
Indgang: 100 - 240 V ~, 50/60 Hz 
1,5 A MAX; 
Udgang: 18 V  2,5 A;

40 W

< 1 W

- Hovedenhed (B x H x D) 158 x 420 x 139 mm

Vægt
 - Hovedenhed 3,32 kg

D
an

sk

DA



18

6 Fejlfinding

Advarsel

serienummeret er tilgængelige.

Ingen strøm

Ingen lyd
Juster lydstyrken.

Ingen reaktion fra enheden

Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning når sikkerhedsafbrydere er ude af 
funktion. Undgå utsættelse for stråling. 

Bemærk: Netafbryderen er sekundært indkoblet og ofbryder ikke 
strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet 
så længe netstikket sidder i stikkontakten.

DA
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