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S ven ska

1

1

1

Viktigt!

Säkerhet
Viktiga säkerhetsinstruktioner
a Läs de här instruktionerna.
b Behåll de här instruktionerna.
c Läs och ta till dig varningstexten.
d Följ samtliga instruktioner.
e Använd inte apparaten i närheten av vatten.
f Rengör endast med torr trasa.
g Blockera inte ventilationsöppningar. Installera apparaten i enlighet
med tillverkarens instruktioner.

h Installera den inte i närheten av någon värmekälla, som element,
varmluftsintag, spis eller annan utrustning som avger värme
LQNOXVLYHI|UVWlUNDUH 

i Skydda elkabeln så att den inte blir trampad på eller kommer
i kläm, särskilt intill kontakter, extrauttag och precis vid
apparathöljet.

j Använd endast kringutrustning och tillbehör som är godkända av
leverantören.

k Använd endast apparaten tillsammans med den vagn eller det ställ,
stativ, fäste eller bord som anges av leverantören eller som säljs
tillsammans med apparaten. När du använder vagnen bör du vara
I|UVLNWLJQlUGXÁ\WWDUGHQVnDWWGHQLQWHYlOWHURFKGHWXSSVWnU
skador på apparaten.
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l Dra ur kontakten till apparaten vid åskväder samt när den inte ska
användas på länge.

m gYHUOnWDOOWXQGHUKnOOWLOONYDOLÀFHUDGVHUYLFHSHUVRQDO6HUYLFHlU
nödvändig när apparaten har skadats på något sätt, till exempel om
en elkabel eller kontakt är skadad, vätska eller främmande föremål
har kommit in i apparaten, apparaten har utsatts för regn eller fukt,
inte fungerar som den ska eller om den har fallit i golvet.
ge upphov till personskada, skada på egendom eller skada på
apparaten:
 ,QVWDOOHUDDOODEDWWHULHUSnUlWWVlWWRFKSODFHUDRFKHQOLJW
markeringarna i apparaten.
 Blanda inte batterier (t.ex. gamla och nya eller kol och alkaliska).
 7DXUEDWWHULHUQDQlUDSSDUDWHQLQWHVNDDQYlQGDVSnOlQJH
 Batterierna ska inte utsättas för stark hetta, exempelvis solsken,
eld eller liknande.

o Apparaten får inte utsättas för vattendroppar eller vattenstrålar.
p Placera inga potentiellt skadliga föremål på enheten (t.ex.
YDWWHQI\OOGDNlUOHOOHUOHYDQGHOMXV 

q Den här produkten kan innehålla bly och kvicksilver. Avyttring av
dessa material kan vara reglerad av hänsyn till miljön. Information
om avyttring och återvinning kan du få genom att kontakta lokala
myndigheter eller Electronic Industries Alliance på www.eiae.org.

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

n VARNING! Batterianvändning – Undvik batteriläckage, som kan

Varning







7DDOGULJERUWK|OMHWIUnQDSSDUDWHQ
6P|UMDOGULJQnJRQGHODYDSSDUDWHQ
3ODFHUDDOGULJDSSDUDWHQRYDQSnQnJRQDQQDQHOHNWULVNXWUXVWQLQJ
6N\GGDDSSDUDWHQPRWGLUHNWVROOMXV|SSQDOnJRURFKYlUPH
6HWLOODWWGXDOOWLGKDUQlWVODGGHQNRQWDNWHQRFKDGDSWHUQOlWWLOOJlQJOLJDVnDWW
GXNDQNRSSODERUWDSSDUDWHQIUnQHOXWWDJHW

Obs!
Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen har
JRGNlQWVDY3KLOLSV&RQVXPHU/LIHVW\OHNDQIUnQWDDQYlQGDUHQUlWWHQDWW
använda utrustningen.

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

Återvinning
Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och
NRPSRQHQWHUVRPEnGHNDQnWHUYLQQDVRFKnWHUDQYlQGDV
6\PEROHQPHGHQ|YHUNU\VVDGVRSWXQQDVRPÀQQVSnSURGXNWHQLQQHElU
att produkten följer EU-direktivet 2002/96/EC:

.DVVHUDDOGULJSURGXNWHQPHGDQQDWKXVKnOOVDYIDOO7DUHGDSnGHORNDOD
reglerna om separat insamling av elektriska och elektroniska produkter.
*HQRPDWWNDVVHUDGLQDJDPODSURGXNWHUSnUlWWVlWWNDQGXELGUDWLOODWW
PLQVNDP|MOLJDQHJDWLYDHIIHNWHUSnPLOM|RFKKlOVD
4

SV

3URGXNWHQLQQHKnOOHUEDWWHULHUVRPI|OMHU(8GLUHNWLYHW(&RFK
GHQNDQLQWHNDVVHUDVPHGQRUPDOWKXVKnOOVDYIDOO

7DUHGDSnGHORNDODUHJOHUQDRPVHSDUDWLQVDPOLQJDYEDWWHULHU*HQRP
DWWNDVVHUDGLQDEDWWHULHUSnUlWWVlWWNDQGXELGUDWLOODWWPLQVNDP|MOLJD
QHJDWLYDHIIHNWHUSnPLOM|RFKKlOVD
Miljöinformation
Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra
SDNHWHULQJHQOlWWDWWGHODXSSLWUHROLNDPDWHULDONDUWRQJ OnGDQ 
SRO\VW\UHQVNXP EXIIHUW RFKSRO\HWHQ SnVDUVN\GGDQGHVNXPVNLYD 
6\VWHPHWEHVWnUDYPDWHULDOVRPNDQnWHUYLQQDVRFKnWHUDQYlQGDVRP
det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna
för kassering av förpackningsmaterial, använda batterier och gammal
utrustning.
Kommentar

S ven ska

 7\SSODWWDQVLWWHUSnXQGHUVLGDQDYDSSDUDWHQ

SV
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2

Din dockningshögtalare

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att
UHJLVWUHUDGLQSURGXNWSnZZZSKLOLSVFRPZHOFRPHNDQGXGUDQ\WWDDY
Philips support.

Inledning
0HGGHQKlUHQKHWHQNDQGXO\VVQDSnPXVLNIUnQGLQL3RGL3KRQHRFKDQGUD
ljudenheter.

Förpackningens innehåll
.RQWUROOHUDRFKLGHQWLÀHUDLQQHKnOOHWLI|USDFNQLQJHQ
 Huvudenhet
 Fjärrkontroll
 1 nätadapter
 1 nätsladd
 1 Aux-in-kabel
 Användarhandbok

Översikt över huvudenheten

6
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Framifrån
a

b

a - VOLUME +
 Justera volymen.
S vens ka

b iPod/iPhone-docka
Baksida

d c

SV
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c Strömuttag
d AUX IN
 Uttag för extern ljudenhet.

Översikt över fjärrkontrollen
a

i

b

h

c
d

e

g

f

1


Stäng av volymen.



Välj Aux-in-läget

2
3

Uppåt-/nedåtknappar
Navigera i iPod-/iPhone-menyn.


8
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Knappar för snabbsökning framåt/bakåt
6QDEEV|NQLQJEDNnWHOOHUIUDPnWLHWWVSnUHOOHUSnHQL3KRQH
iPod.
 +RSSDWLOOI|UHJnHQGHQlVWDVSnU



5


6

Starta eller pausa skivuppspelning.

VOL +/Justera volymen.



7

MENU
Öppna iPod-menyn.



8

OK



Bekräfta ett val.



Väljer dockningsläge för iPod/iPhone

Sven s ka
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Komma igång
Var försiktig

 *HQRPDWWDQYlQGDNRQWUROOHUQDHOOHUMXVWHUDIXQNWLRQHUQDSnQnJRWVlWWVRP
LQWHEHVNULYVLGHQKlUKDQGERNHQNDQGXXWVlWWDGLJI|UIDUOLJVWUnOQLQJHOOHU
annan osäker användning.

Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt följd.
Om du kontaktar Phillips behöver du ange modell- och serienumret till
DSSDUDWHQ0RGHOORFKVHULHQXPUHWÀQQVSnDSSDUDWHQVXQGHUVLGD6NULY
numren här:
Modellnummer __________________________
Serienr ________________________________

Förbereda fjärrkontrollen
Var försiktig

 5LVNI|UH[SORVLRQ+nOOEDWWHULHUQDERUWDIUnQYlUPHVROOMXVRFKHOG/lJJ
aldrig batterierna i eld.

Vid första användningen:

1

7DERUWVN\GGVÁLNHQI|UDWWDNWLYHUDEDWWHULHWWLOOIMlUUNRQWUROOHQ

Så här byter du ut batteriet till fjärrkontrollen:

1
2

Öppna batterifacket.
6lWWLHWWEDWWHUL &5 PHGSROHUQD  nWUlWWKnOOHQOLJW
markeringen.

3

Stäng batterifacket.

10
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Kommentar

 ,QQDQGXWU\FNHUSnQnJRQDYNQDSSDUQDSnIMlUUNRQWUROOHQYlOMHUGXI|UVWUlWW
källa med fjärrkontrollen i stället för huvudenheten.

 2PGXLQWHWlQNHUDQYlQGDIMlUUNRQWUROOHQSnOlQJHWDUGXXUEDWWHULHW

Ansluta strömmen
S vens ka

Var försiktig

 Risk för produktskada! Kontrollera att nätspänningen motsvarar den spänning
VRPlUWU\FNWSnXQGHUVLGDQDYHQKHWHQ

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

 Innan du ansluter nätadaptern ser du till att alla andra anslutningar har gjorts.

1

Anslut nätadaptern till DC INXWWDJHWSnKXYXGHQKHWHQVEDNVLGD

SV
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2

Anslut ena änden av nätsladden till nätadaptern.

3

Anslut den andra änden av nätsladden till vägguttaget.

Slå på
(QKHWHQVOnVSnDXWRPDWLVNWQlUGHQDQVOXWVWLOOHOQlWHW
» 1lUDQYlQGDUHQQlUPDUVLJHQKHWHQVOnVO\VGLRGHQXQGHU
YRO\PNQDSSHQSnKXYXGHQKHWHQSnDXWRPDWLVNW

Växla till standby


,'2&.OlJHNRSSODIUnQL3RGL3KRQHIUnQHQKHWHQLPLQXWHU
» Enheten växlar till standbyläge automatiskt.



,$X[LQOlJHHQKHWHQVSHODULQWHXSSPXVLNSnPLQXWHU
» Enheten växlar till standbyläge automatiskt.
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Uppspelning

Spela upp från iPod/iPhone
'XNDQO\VVQDSnPXVLNIUnQGLQL3RGL3KRQHJHQRPHQKHWHQ

Kompatibla iPod-/iPhone-modeller

Sven s ka

Kompatibla Apple iPod och iPhone-modeller med 30-stifts
dockningskontakt. Utvecklade för:
 iPod nano (2nd generation)
 iPod nano (3rd generation)
 iPod nano (4th generation)
 iPod nano (5th generation)
 iPod classic
 iPod touch (1st generation)
 iPod touch (2nd generation)
 iPod touch (3rd generation)
 iPhone
 iPhone 3G
 iPhone 3GS.

Ansluta iPod/iPhone

1

Placera iPod/iPhone i dockan.

SV
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Ta bort iPod/iPhone

1

Ta ut iPod-enheten ur dockan.

Lyssna på iPod/iPhone

1
2
3

Se till att iPod/iPhone är ordentligt isatt.
9lOM'2&.OlJHJHQRPDWWWU\FNDSn .
7U\FNSn
.
» Den anslutna iPod-/iPhone- enheten börjar spela.






7U\FNSn
RPGXYLOOSDXVDnWHUXSSWDXSSVSHOQLQJHQ
2PGXYLOOKRSSD|YHUHWWVSnUWU\FNHUGXVQDEEWSnNQDSSDUQD
I|UVQDEEV|NQLQJIUDPnWEDNnW
2PGXYLOOV|NDXQGHUXSSVSHOQLQJHQKnOOHUGXLQNQDSSDUQD
I|UVQDEEV|NQLQJIUDPnWEDNnWRFKVOlSSHUQlUGXYLOOnWHUJnWLOO
normal uppspelning.
2PGXYLOOQDYLJHUDSnPHQ\QWU\FNHUGXSnMENU. Välj sedan
JHQRPDWWWU\FNDSnXSSnWQHGnWNQDSSDUQDRFKWU\FNSnOK
för att bekräfta.

Ladda iPod/iPhone
När enheten är ansluten till elnätet börjar den dockade iPod-/iPhoneenheten att laddas.

Spela upp från en extern enhet
'XNDQRFNVnO\VVQDSnHQH[WHUQOMXGHQKHWYLDHQKHWHQ

1
2

7U\FNSn

för att välja Aux-in-läget.

Anslut den medföljande Aux-in-kabeln till:
uttaget AUX IN  PP SnHQKHWHQVEDNVLGD
K|UOXUVXWWDJHWSnHQH[WHUQHQKHW




3

%|UMDVSHODXSSIUnQHQKHWHQ VHDQYlQGDUKDQGERNHQI|UHQKHWHQ 
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Justera volymnivån

1

8QGHUXSSVSHOQLQJWU\FNHUGXSnVOL +/-I|UDWW|NDVlQNDOMXGQLYnQ

Ljud av
8QGHUXSSVSHOQLQJWU\FNHUGXSnMUTE för att stänga av ljudet/sätta
SnOMXGHW

S vens ka

1

SV
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Produktinformation
Kommentar

 3URGXNWLQIRUPDWLRQHQNDQNRPPDDWWlQGUDVXWDQI|UHJnHQGHPHGGHODQGH

6SHFLÀNDWLRQHU
Förstärkare
Nominell uteffekt.
6LJQDOEUXVI|UKnOODQGH
Aux-in

2 X 15 W RMS
85 dB
0,6 V RMS 10 kohm

Allmän information
Nätström (nätadapter)

Effektförbrukning vid användning
Effektförbrukning i Power-standbyläge
Storlek
- Huvudenhet (B x H x D)
Vikt
- Huvudenhet

16
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OH-1048A1802500U-u
,QJnQJ9a+]
1,5 A MAX;
8WJnQJ9 2,5 A;
40 W
<1W
158 x 420 x 139 mm
3,32 kg

6

Felsökning
Varning

 7DDOGULJERUWK|OMHWIUnQDSSDUDWHQ
Försök aldrig reparera systemet själv. Om du gör det gäller inte garantin.
2PGHWXSSVWnUSUREOHPYLGDQYlQGQLQJHQDYDSSDUDWHQE|UGXNRQWUROOHUD
QHGDQVWnHQGHSXQNWHULQQDQGXEHJlUVHUYLFH2PSUREOHPHWNYDUVWnUJnU
du till Philips webbplats (www.philips.com/welcome). När du kontaktar Philips
E|UGXKDEnGHDSSDUDWHQVDPWPRGHOORFKVHULHQXPUHWWLOOKDQGV
Ingen ström

.RQWUROOHUDDWWVWU|PNDEHOQSnHQKHWHQlUNRUUHNWDQVOXWHQ

.RQWUROOHUDDWWGHWÀQQVVWU|PLQlWXWWDJHW
Inget ljud.

Justera volymen.

S vens ka

Inget svar från enheten

.RSSODIUnQRFKnWHUDQVOXWQlWNRQWDNWHQRFKVOnVHGDQSnHQKHWHQ
igen.
Klass 1 laseraparat
Varning! Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning
VSHFLÀFHUDWVNDQDQYlQGDUHQXWVlWWDVI|URV\QOLJODVHUVWUnOQLQJVRP
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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