Altid klar til at hjælpe
Registrer dit produkt, og få support på
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1 Sikkerhed
Læs og forstå alle instruktioner, inden du bruger
dette produkt. Hvis der opstår skader, fordi
instruktionerne ikke er blevet fulgt, gælder
garantien ikke.
Risiko for elektrisk stød eller brand!
• Fjern aldrig kabinettet på dette produkt.
• Udsæt aldrig produktet eller tilbehøret
for regn eller vand. Anbring aldrig
væskebeholdere, f.eks. vaser, i nærheden af
produktet. Hvis der spildes væsker på eller i
produktet, skal du øjeblikkeligt afbryde det
fra stikkontakten. Kontakt kundeservice for
at få produktet undersøgt før brug.
• Anbring aldrig produktet eller tilbehøret
i nærheden af åben ild eller andre
varmekilder, herunder direkte sollys.
• Indsæt aldrig genstande i ventilationsristene
eller andre åbninger på produktet.
• Hvis netstikket eller et apparatstik bruges
til at afbryde enheden, skal disse kunne
betjenes nemt.
• Tag stikket til produktet ud af stikkontakten
under tordenvejr.
• Når du tager ledningen ud, skal du altid
holde i stikket, aldrig i ledningen.
Risiko for kortslutning eller brand!
• Før du tilslutter produktet til en stikkontakt,
skal du sikre dig, at strømspændingen
svarer til den værdi, der er anført bag
på produktet. Tilslut aldrig produktet til
stikkontakten, hvis det ikke har den samme
spænding.
• Udsæt ikke produktet for regn, vand, sollys
eller ekstrem varme.
• Undgå at tvinge stikket i stikkontakten. Løse
stikkontakter kan forårsage gnistdannelse
eller brand.
Risiko for personskade eller beskadigelse af
produktet!
• Produktet må ikke udsættes for dryp eller
sprøjt!
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•

Placer aldrig farlige genstande på produktet
(f.eks. væskefyldte genstande eller tændte
lys).
• Placer aldrig produktet eller andre
genstande på strømledningerne eller på
andet elektrisk udstyr.
• Hvis produktet transporteres ved
temperaturer under 5 °C, skal produktet
udpakkes, og du skal vente, indtil dets
temperatur svarer til rumtemperaturen, før
du slutter det til stikkontakten.
Risiko for overophedning!
• Installer aldrig produktet på et indelukket
sted. Sørg altid for en afstand på mindst
10 cm hele vejen rundt om produktet til
ventilation.
• Sørg for, at gardiner eller andre genstande
ikke dækker ventilationshullerne på
produktet.
Bemærk
•• Nominel spænding er trykt på bagsiden af produktet.

Modelnummeret og serienummeret er trykt i bunden.

2 Din clockradio
Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips!
Hvis du vil have fuldt udbytte af den support,
som Philips tilbyder, kan du registrere dit
produkt på www.philips.com/welcome.

Indledning
Med dette produkt kan du:
• nyde lyden fra iPod/iPhone eller ekstern
enhed,
• oplade din iPod/iPhone,
• lytte til FM-radiostationer og
• vågne blidt til forskellige alarmkilder.

Hvad er der i kassen
Kontroller og identificer indholdet af pakken:

ORD2100

User Manual
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3 Tilslut
strømmen

Tilslut strømadapteren til stikkontakten.
»» Produktet skifter til standbytilstand, og
uret (hvis det er indstillet) vises.
•
•

For at vælge en kilde eller skifte produktet
tilbage til standbytilstand skal du trykke på
knappen gentagne gange.
Hvis der ikke overføres lyd fra iPod/
iPhone eller ekstern enhed i over 15
minutter, skifter produktet automatisk til
standbytilstand.
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4 Indstil uret

4

Drej på knappen for at indstille minuttal, og
tryk derefter på knappen for at bekræfte.
»» Det indstillede klokkeslæt vises.
Tip

Bemærk
•• For at indstille uret manuelt skal du først sætte
produktet i standbytilstand.

•• Produktet synkroniserer uret med iPod/iPhone
automatisk, når iPod/iPhone er sat i docken og
genkendt.

2 sec.

1

2
3

I standbytilstand skal du holde SET
TIME nede på bagsiden af produktet i to
sekunder.
»» [12H] (12-timers tidsformat) eller
[24H] (24-timers tidsformat) begynder
at blinke.
Drej på knappen for at vælge tidsformatet,
og tryk derefter på knappen for at bekræfte.
»» Timecifrene begynder at blinke.
Drej på knappen for at indstille timetal, og
tryk derefter på knappen for at bekræfte.
»» Minutcifrene begynder at blinke.
DA
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5 Brug af alarmtimeren
Indstil en alarm
Bemærk
•• Kontroller, at du har indstillet uret korrekt.

Du kan indstille to alarmer.

2 sec.

Bemærk
•• Hvis iPod/iPhone vælges som alarmkilde, men der ikke

er tilsluttet en iPod/iPhone, skifter enheden til summer
i stedet.
•• Den blide opvågningsfunktion kan bruges med kilden
[DOCK] og [FM].

Aktivering/deaktivering af
alarm-timeren
1
2

AL1

Tryk på AL1 (eller AL2) for at få vist
alarmindstillingerne.
Tryk på AL1 (eller AL2) gentagne gange
for at vælge [ON]eller [OFF].
• [ON]: Alarm-timeren er aktiveret.
• [OFF]: Alarm-timeren er deaktiveret.
»» AL1 (eller AL2) vises, når alarmtimeren er aktiveret.
»» AL1 (eller AL2) forsvinder, når alarmtimeren er deaktiveret.

AL1

AL1

AL1

AL1

Brug alarmens snoozefunktion
Tryk på SNOOZE, når en alarm går i gang.
»» Alarmen gentages efter 9 minutter.

1

2
3
4

6

Hold AL1/AL2 nede i mere end to sekunder
for at aktivere tilstanden til indstilling af alarm.
»» Det aktuelle alarmtidspunkt vises (hvis
det er indstillet).
»» Timecifrene og alarmikonet begynder
at blinke.
Drej på knappen for at indstille time.
Tryk på knappen for at bekræfte.
»» Minutcifrene blinker.
Gentag trin 2-3 for at indstille minutter,
vælg en alarmkilde ([BUZZ],[DOCK] eller
[FM]), og juster alarmlydstyrken.
»» Det tilsvarende alarmikon lyser.
DA

Stop alarmen
Tryk på AL1 (eller AL2), når en alarm går i gang.
»» Alarmen stopper og gentages på
samme tidspunkt næste dag.

6 Brug docken
Du kan lytte til lyd fra iPod/iPhone via dette
produkt.

Kompatible iPod-/iPhonemodeller
Produktet understøtter følgende iPod- og
iPhone-modeller.
Designet specifikt til
• iPod touch (5. generation)
• iPod nano (7. generation)
• iPhone 5

3

»» iPod/iPhone i docken begynder at
oplade automatisk.
Afspil lyd på iPod/iPhone.

Lyt til lyd
1

2

Tryk på knappen gentagne gange for at
vælge tilstanden [DOCK].

Tilslut din iPod/iPhone til docken.

DA

7

7 Lyt til radio
Bemærk
•• Hold enheden på afstand af andre elektroniske enheder
for at undgå radiointerferens.

•• Der opnås en bedre modtagelse, hvis iPod/iPhone ikke
placeres i docken, mens der lyttes til radio. Træk FMantennen helt ud, og juster dens position.

1
2

Tryk på knappen gentagne gange for at
skifte kilde til [FM].

Søg efter en radiostation manuelt eller
automatisk.
Sådan søger du manuelt efter en radiostation:

Drej på TUNING, indtil frekvensen for den
ønskede station vises.
Sådan søger du automatisk efter en
radiostation:
•

•

Drej på TUNING, og tryk derefter på
knappen inden for to sekunder.
»» Radioen stiller automatisk ind på en
station med stærkt signal.

8

DA

8 Afspil fra en
ekstern enhed
Bemærk
•• Produktet skifter automatisk til AUX-tilstand, når et
lydindgangskabel tilsluttes.

1

2

Tilslut et lydindgangskabel med et 3,5 mm
stik i begge ender mellem
• AUDIO IN-stikket på bagsiden af dette
produkt, og
• hovedtelefonstikket på en ekstern
enhed.
Afspil lyd på den eksterne enhed (se
brugervejledningen til enheden).

DA
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9 Brug sleeptimeren
Tryk på SLEEP på bagsiden af produktet
gentagne gange for at vælge et tidsinterval (i
minutter).
»» Når sleep-timeren er aktiveret, vises
»» Efter den indstillede periode skifter
produktet til standbytilstand.
•

15

For at deaktivere sleep-timeren skal du
trykke gentange gange på SLEEP, indtil
[OFF] (fra) vises.
30

60
off
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10 Reguler
lydstyrken
Under afspilning kan du dreje på knappen for at
justere lydstyrken.
Bemærk
•• Når alarmen ringer, kan du ikke justere lydstyrken.
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11 Juster lys
Tryk gentagne gange på BRIGHTNESS for at
justere lysstyrken på displayet: høj, middel eller
lav.

SNOOZE
BRIGHTNESS
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12 Produktinformation
Bemærk
•• Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

Strømforbrug ved
standby
Mål:
- Hovedenhed
(B x H x D)
Vægt:
- Hovedenhed

< 1W
245 x 123 x 122 mm
1,1 kg

Forstærker
Vurderet effekt
Signal-/støjforhold
Samlet harmonisk forvrængning
Lydindgang (MP3 link)

4 W RMS
> 67 dBA
<1%
0,6 V RMS
20 kohm

Tuner (FM)
Indstillingsområde
Indstilling af gitter
Sensitivitet
– Mono, 26 dB S/N ratio
– Stereo, 46 dB S/N ratio
Søgeselektivitet
Samlet harmonisk
forvrængning
Signal-/støjforhold

87,5-108 MHz
50 kHz
< 22 dBu
< 43 dBu
> 28 dBf
<2%
> 55 dB

Generelle oplysninger
Vekselstrømsadapter

Strømforbrug ved
drift

Modelnr.: OH1015A0592000U1-VDE
Varemærkenavn: Philips
Indgang: 100-240 V~,
50/60 Hz, 350 mA;
Udgang: 5,9 V 2 A
10 W
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13 Fejlfinding
Advarsel
•• Fjern aldrig kabinettet på dette produkt.

Prøv aldrig selv at reparere produktet, da
garantien i så fald bortfalder.
Hvis der forekommer fejl på enheden, bør du
kontrollere følgende punkter, inden du bestiller
reparation. Hvis der fortsat er problemer, skal
du gå til Philips websted på (www.philips.com/
support). Når du kontakter kundeservice,
skal du sørge for, at produktet er i nærheden,
og at modelnummeret og serienummeret er
tilgængelige.
Ingen strøm
•• Kontroller, at enhedens strømkabel er
korrekt tilsluttet.
•• Kontroller, at der er strøm i stikkontakten.
Ingen lyd
•• Juster lydstyrken.
Dårlig radiomodtagelse
•• Øg afstanden mellem enheden og dit TV
eller din VCR.
•• Træk FM-antennen helt ud.
Alarmen fungerer ikke
•• Indstil uret/alarmen korrekt.
Indstillet ur/alarm slettet
•• Strømmen er blevet afbrudt, eller
strømkablet er blevet frakoblet.
•• Nulstil uret/alarmen.
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14 Meddelelse
Enhver ændring af dette apparat, som ikke er
godkendt af WOOX Innovations, kan annullere
brugerens ret til at betjene dette udstyr.

Overholdelse

Dette produkt overholder EU's krav om
radiointerferens.
Klasse II-udstyrssymbol:

KLASSE II-apparat med dobbelt isolering og
ingen beskyttende jording.

Omsorg for miljøet

Dit produkt er udviklet og fremstillet med
materialer og komponenter af høj kvalitet, som
kan genbruges.

Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er
med til at forhindre negativ påvirkning af miljø
og helbred.
Miljøoplysninger
Al unødvendig emballage er udeladt. Emballagen
er forenklet og består af tre materialer: Pap
(kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen
(poser, beskyttende skumfolie).
Systemet består af materiale, der kan genbruges,
hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de
lokale regler angående udsmidning af emballage,
opbrugte batterier og gammelt udstyr.

Varemærker

“Made for iPod” og “Made for iPhone” betyder,
at et elektronisk tilbehør er designet til at passe
specifikt til henholdsvis iPod eller iPhone, og
at det er blevet certificeret af udvikleren til at
overholde Apples ydeevnestandarder. Apple er
ikke ansvarlig for denne enheds drift, eller for
om enheden overholder sikkerhedsstandarder
og lovmæssige standarder. Bemærk, at brugen
af dette tilbehør med iPod eller iPhone kan
påvirke den trådløse ydeevne.
iPod og iPhone er varemærker tilhørende Apple
Inc., der er registreret i USA og andre lande.

Copyright
Når et produkt er forsynet med dette symbol
med en overkrydset affaldsspand på hjul,
betyder det, at produktet er omfattet af EUdirektiv 2002/96/EC. Undersøg reglerne for
dit lokale indsamlingssystem for elektriske og
elektroniske produkter.
Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine
udtjente produkter sammen med almindeligt
husholdningsaffald.

2014 © WOOX Innovations Limited. Alle
rettigheder forbeholdes.
Philips og Philips-skjoldemblemet er registrerede
varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.
og anvendes af WOOX Innovations Limited på
licens fra Koninklijke Philips N.V."
Specifikationerne kan ændres uden varsel.
WOOX forbeholder sig retten til at ændre
produkter til enhver tid uden at være forpligtet
til at justere tidligere tilbehør herefter.
DA
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