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1 Sikkerhet
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.
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.
• Fjern aldri dekselet på dette produktet.
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.
• Utsett aldri produktet for regn, vann, sollys
eller sterk varme.
• Unngå at det legges trykk på støpslene.
Løse støpsler kan føre til lysbuedannelse
eller brann.
Fare for skade på person eller produktet!
2
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•
•
•
•

•

Produktet må ikke utsettes for drypping
eller sprut.
Ikke plasser noen som helst farekilder
på produktet (for eksempel væskefylte
objekter og tente stearinlys).
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.
Bruk bare tillegg/tilbehør som er angitt av
produsenten.

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.
Merknad
•• Typeplaten er plassert bak på enheten.

Viktig informasjon for
brukere i Storbritannia
Nettspenningssikring
Denne informasjonen gjelder kun for produkter
som har et engelsk støpsel.
Dette produktet har et godkjent helstøpt
støpsel. Hvis du bytter sikringen, må du bruke
en som har:
• verdien som er vist på støpselet,
• BS 1362-godkjenning og
• ASTA-godkjenningsmerke
Kontakt forhandleren hvis du ikke er sikker på
hva slags type sikring du skal bruke.
Forsiktig: For å sikre samsvar med EMCdirektivet (2004/108/EF) må du ikke fjerne
støpselet fra ledningen.

Slik kobler du til et støpsel
Ledningene i strømledningen er farget som
følger: blå = nøytral (N), brun = strømførende
(L).
Hvis fargene ikke stemmer overens med
fargene på støpselet, identifiserer du kontaktene
i støpselet på følgende måte:

1

Koble den blå ledningen til kontakten som
er merket med N eller farget svart.

2

Koble den brune ledningen til kontakten
som er merket med L eller farget rød.

3

Ikke koble noen av ledningene til
jordkontakten i støpselet som er merket
med E (eller e) eller farget grønn (eller
grønn og gul).

Før du setter støpseldekselet på plass igjen,
må du kontrollere at ledningsklemmen er
klemt over kabelhylsen, ikke bare over de to
ledningene i kabelen.
Opphavsrett i Storbritannia
Opptak og avspilling av materiale kan kreve
samtykke. Se vedtak om opphavsrett av 1956
og vedtak om utøverbeskyttelse av 1958 til
1972.

NO
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2 Din DAB+-radio

Innholdet i esken
Kontroller og identifiser innholdet i pakken:

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.

a Digital radio

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.

d Strømledning

b Brukerhåndbok
c Lydinngangskabel
e Strømledning for Storbritannia

Innledning
Med dette produktet kan du:
• høre på FM-radiostasjoner (RDS støttes)
• høre på DAB-radiostasjoner
• høre på lyd fra en ekstern enhet gjennom
AUDIO-IN-kontakten
• høre på lyd fra en ekstern enhet via
Bluetooth-tilkobling
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OR7200

User Manual

Oversikt over produktet

i
h

a
b

g
f
e

c
d

n
j

m

k
a INFO
• Trykk på gjentatte ganger for å vise
tilgjengelig informasjon.
b SCAN
• Trykk på for å aktivere søk etter den
neste sterke FM-radiostasjonen.
• Trykk på og hold nede for å aktivere
det automatiske søket etter og lagring
av FM-radiostasjoner.
c SOURCE
• Vri for å velge en kilde.
• Vri for at systemet skal gå fra
standbymodus til normal modus.

l
d

•

•
e

•
•
•

Trykk for at systemet skal veksle
mellom standbymodus og normal
modus.
Vri for å justere lydstyrken.
I FM-modus vrir du for å stille inn en
radiostasjon manuelt.
Vri for å gå gjennom FM- eller DAB
menyene.
Trykk på for å åpne menyer på lavere
nivå eller bekrefte et alternativ i FMeller DAB-menyen.

NO
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f PRESET
• Vri for å velge en forhåndsinnstilt
radiostasjon.

3 Komme i gang

g PROGRAM
• Trykk på for å aktivere
programmeringen av radiostasjoner.

Følg alltid instruksjonene i dette kapittelet i
rekkefølge.

h MENU
• Trykk på for å åpne eller lukke FMeller DAB menyer.

Koble til strømmen

i LCD-skjerm
j AC MAIN~
• Koble til strømledningen.
k AUDIO IN
• Koble til en ekstern enhet med en
lydinngangskabel.
l DAB SOFTWARE
• Kontakten for fastvareoppgradering
m

•

USB-kontakt, lad bare opp enheten

n Antenne

Koble strømledningen til AC MAIN~-kontakten
og deretter til stikkontakten.

Slå på
Trykk på knappen eller vri på knappen
SOURCE.
»» Produktet bytter til den siste valgte
kilden.
•

For å sette produktet i standbymodus
trykker du på knappen igjen.

Stille inn klokken

6
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1

I standbymodus trykker du på og holder
nede knappen
i to sekunder.
»»
(12-timers tidsformat) eller
(24-timers tidsformat)
blinker.

2

Vri på knappen
for å velge et tidsformat,
og trykk deretter på knappen
for å
bekrefte.
»» Timetallene blinker.

3

Vri på knappen
for å stille inn timene,
og trykk deretter på knappen
for å
bekrefte.
»» Minuttallene blinker.

4

Vri på knappen
minuttene.

5
6

Trykk på knappen

4 Høre på FMradiostasjoner

for å stille inn
for å bekrefte.

Vri på knappen
for å velge om du
vil synkronisere DAB-klokken, og trykk
deretter på knappen
for å bekrefte

Søke etter en radiostasjon automatisk
Trykk på SCAN for å aktivere automatisk søk.

»» Når en sterk radiostasjon blir funnet,
stopper søket og radiostasjonen
sender.

1

Vri på knappen SOURCE for å sette
produktet i FM-modus.

2

Søk etter radiostasjoner automatisk eller
manuelt.
Merknad

•• Du får optimalt mottak hvis du forlenger antennen helt
og justerer posisjonen.

•• Du kan lagre maksimalt 30 FM-radiostasjoner.

Søke etter en radiostasjon
automatisk
Trykk på SCAN for å aktivere automatisk søk.

»» Når en sterk radiostasjon blir funnet,
stopper søket og radiostasjonen
sender.

Lagre radiostasjoner
automatisk
Trykk på og hold nede SCAN for å starte et
automatisk søk.
»» Når søket er fullført, sender den første
lagrede radiostasjonen.
• Hvis du vil stille inn en lagret radiostasjon,
vrir du på knappen PRESET til den
tilhørende frekvensen vises.

NO
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Vise RDS-informasjon
Radio Data System (RDS) er en tjeneste som
tillater FM-stasjoner å sende tilleggsinformasjon.
Når du stiller inn en FM-radiostasjon som
sender RDS-signaler, vises navnet på stasjonen.
2 sec.

Programmere radiostasjoner
manuelt
1
2

Still inn en radiostasjon.

3

Vri på knappen
for å velge et
forhåndsinnstilt sekvensnummer.

4

Trykk på knappen
for å bekrefte.
»» Radiostasjonen lagres med det valgte
sekvensnummeret.

5

Gjenta trinn 1–4 for å programmere flere
radiostasjoner.
Hvis du vil stille inn en forhåndsinnstilt
radiostasjon, vrir du på knappen PRESET til
den tilhørende frekvensen vises.

•

Trykk på knappen PROGRAM for å
aktivere programmeringen.

Merknad
•• Hvis du lagrer en radiostasjon med sekvensnummeret
til en annen, blir den første overskrevet.

1
2

Stille inn en RDS-stasjon.
Trykk flere ganger på INFO for å bla
gjennom følgende informasjon (hvis
tilgjengelig):
• Radiotekst
• Programtype som [NEWS]
(nyheter), [SPORT] (sport), [POP M]
(popmusikk) ...
• Programtjeneste
• Mono/stereo
• Tid
• Dato

RDS-programtyper
Programtype
NYHETER
AFFAIRS
INFO

Beskrivelse

Program- Beskritype
velse

Nyhetstjenester

FINANCE Finans

Politikk og aktualiteter
Spesielle informasjonsprogrammer
SPORT Sport
EDU- Utdanning og
CATE avansert læring
DRA- Radiohørespill og
MA
litteratur
CUL- Kultur, religion og
TURE samfunn
SCIEN- Vitenskap
CE
VAUnderholdningsRIED
programmer
POP M Popmusikk
ROCK Rockemusikk
M
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CHILDREN
SOCIAL

Barneprogrammer
Samfunnsspørsmål
RELIGION Religion
PHONE INInnringing
TRAVEL

Reise

LEISURE

Fritid

JAZZ

Jazzmusikk

COUNTRYCountrymusikk
NATION Nasjonal
M
musikk
OLDIES Gamle
klassikere

MOR Lett musikk
FOLK M
M
LIGHT Lett klassisk musikkDOCUM
MENT
CLAS- Klassisk musikk
TEST
SICS
OTHER Spesielle musikk- ALARM
M
programmer
WEATHER Vær

•

Folkemusikk
Dokumentar
Alarmtest
Alarm

•

3

: Tillater
stereoutgang selv om stasjonen sender
svake stereolydsignaler.
: Konverterer
stereosignaler til monoutgang
selv om stasjonen sender sterke
stereolydsignaler.

Trykk på knappen
alternativet.

for å bekrefte

Systemmenyer

Justere FM innstillinger
1

I FM-modus trykker du på MENU for å få
tilgang til FM-menyene.

2

Vri på knappen
menyene.

for å gå gjennom

Skanneinnstilling

1

Trykk på knappen
systemmenyene.

2

Vri på knappen
for å velge en
undermeny.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i
delen Bruke systemmenyer.

•

1

Trykk på knappen
undermenyene.

2

Vri på knappen
for å velge et alternativ.
•
: Søker kun etter
sterke stasjoner.
•
: Søker etter alle
stasjoner uavhengig av om signalstyrken
på en stasjon er sterk eller svak.

3

Trykk på knappen
alternativet.

for å få tilgang til

for å få tilgang til

for å bekrefte

Lydinnstilling

1

Trykk på knappen
undermenyene.

2

Vri på knappen

for å få tilgang til
for å velge et alternativ.
NO
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5 Høre på DABradiostasjoner
Merknad
•• Du får optimalt mottak hvis du forlenger antennen helt

Om spesielle symboler
Et symbol kan vises før navnet på en stasjon.
• H: stasjonen er en av de ti
favorittstasjonene dine.
• ?: Stasjonen er utilgjengelig eller ikke aktiv.
•
: Stasjonen er en primær stasjon med
en sekundær tjeneste.
•
: Stasjonen er en sekundær stasjon.

og justerer posisjonen.

•• Du kan programmere maks. 30 DAB-radiostasjoner.
•• Sjekk hos din lokale forhandler eller gå til www.
WorldDAB.org for å finne de tilgjengelige DABradiofrekvensene der du bor.

Når du skal bruke det for
første gang
1

Vri på knappen SOURCE for å sette
produktet i DAB-modus.

2

Vri på knappen
vises.

3

Trykk på knappen
for å aktivere det
automatiske søket.
»» Enheten lagrer radiostasjoner med
tilstrekkelig signalstyrke automatisk.
»» Når søket er fullført, sender den første
lagrede radiostasjonen automatisk.

4

til menyen [Full scan]

Vri på knappen
for å velge en stasjon,
og trykk deretter på knappen
for å
begynne å høre på den.
Tips

•• Du kan søke på nytt for å oppdatere listen over lagrede
stasjoner (se Bruke DAB menyene > Søke etter
stasjoner på nytt).
•• Du kan du stille inn en radiostasjon manuelt (se Bruke
DAB-menyene > Stille inn en stasjon manuelt).

Programmere radiostasjoner
1
2

Still inn en DAB-radiostasjon.

3

Vri på knappen
for å velge et
forhåndsinnstilt sekvensnummer.

4

Trykk på knappen
for å bekrefte.
»» Radiostasjonen lagres med det valgte
sekvensnummeret.

5

Gjenta trinn 1–4 for å programmere flere
radiostasjoner.
Hvis du vil stille inn en forhåndsinnstilt
radiostasjon, vrir du på knappen PRESET til
den tilhørende frekvensen vises.

•

Trykk på PROGRAM for å aktivere
programmeringen.

Merknad
•• Hvis du lagrer en radiostasjon med sekvensnummeret
til en annen, blir den første overskrevet.

Vise DAB-informasjon
På displayet for DAB-sending viser den første
linjen stasjonsnavnet og den andre linjen
viser tjenesteinformasjonen for den aktuelle
stasjonen.
Trykk flere ganger på INFO for å bla gjennom
følgende informasjon (hvis tilgjengelig).
• Dynamisk etikettsegment (DLS)
• Signalstyrke

10
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•
•
•
•
•
•
•

Programtype (PTY)
Gruppenavn
Frekvens
Hastighet for signalfeil
Kodek for bithastighet
Tid
Dato

Stille inn en stasjon manuelt
Med denne funksjonen kan du stille inn en
bestemt kanal/frekvens manuelt. I tillegg til å
justere antennen for å få bedre radiomottak,
kan du også oppnå optimalt mottak ved hjelp av
denne funksjonen.

Bruke DAB menyer
1

Trykk på MENU i DAB-modus for å få
tilgang til DAB menyene.

1

2

Vri på knappen
menyene.

Trykk på knappen
for å få tilgang til
listen over stasjoner.

2

Vri på knappen
fra 5A til 13F.

3

Trykk på knappen
alternativet.

for å gå gjennom

for å velge en stasjon

Stille inn en lagret stasjon

1

2
3

Trykk på knappen
for å få tilgang til
listen over lagrede stasjoner.
• Hvis ingen DAB-stasjoner er lagret,
starter produktet et automatisk søk.
Vri på knappen
Trykk på knappen

for å velge en stasjon.

for å bekrefte

DRC (Dynamisk rekkevidde-kontroll)
DRC legger til eller fjerner en
kompensasjonsgrad når det gjelder forskjeller i
dynamisk rekkevidde mellom radiostasjoner.

på for å høre på den.

Søke etter stasjoner på nytt
Fullstendig søk brukes for å utføre et bredt søk
etter DAB-radiostasjoner.

Trykk på knappen
for å starte søket etter
tilgjengelige DAB-stasjoner.
»» Når søket er fullført, begynner sending
fra den stasjonen som ble oppdaget
først.

1

Trykk på knappen
undermenyene.

2

Vri på knappen
for å velge et alternativ.
(Stjerne bak alternativet indikerer den
gjeldende innstillingen.)
•
: Ingen kompensasjon brukes.
•
: Middels kompensasjon
brukes.
•
: Maksimal kompensasjon
brukes.

3

Trykk på knappen
alternativet.

for å få tilgang til

for å bekrefte

NO
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Fjerne ugyldige stasjoner
Dette alternativet gir en liste over aktive
stasjoner og fjerner stasjoner som er på listen,
men som ikke leverer noen tjeneste der du bor.
Et spørsmålstegn (?) vises foran stasjonsnavnet
til en ugyldig stasjon.

1

Trykk på knappen
undermenyene.

2

Vri på knappen
for å velge et alternativ.
•
: Går tilbake til forrige meny.
•
: Fjerner ugyldige stasjoner fra
listen over stasjoner.

3

Trykk på knappen
alternativet.

for å få tilgang til

Kontrollere den nåværende
programvareversjonen

Trykk på knappen
for å vise den gjeldende
programvareversjonen.

Tilbakestille produktet

1

Trykk på knappen
systemmenyene.

2

Vri på knappen
for å velge en
undermeny.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i
delen Bruke systemmenyer.

12

Bruk systemmenyene til å
• kontrollere den gjeldende
programvareversjonen til dette produktet
• oppgradere programvaren
• tilbakestille produktet til
fabrikkinnstillingene

for å bekrefte

Systemmenyer

•

6 Bruke
systemmenyer

NO

for å få tilgang til

1

Trykk på knappen
alternativene.

2

Vri på knappen
for å velge et alternativ.
•
: Går tilbake til forrige meny.
•
: Tilbakestiller produktet til
fabrikkinnstillingene.

3

Trykk på knappen
alternativet.

for å vise

for å bekrefte

Oppgrader programvaren

1
2

Gå til www.philips.com/support.

3

Klikk på koblingen Viktig-fil for
fastvareoppgradering.

4

Les og forstå veiledningen om
oppgradering av programvare.

5

Følg instruksjonene for å fullføre
oppgraderingen.

Søk etter støtteinformasjon om produktet
ditt med søkeordet ORT7500/12.
»» Når en oppgraderingspakke er
tilgjengelig, er koblingen Viktig-fil for
fastvareoppgradering tilgjengelig.
Ordlyden i navnet på denne koblingen
kan variere fra språk til språk.

NO
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7 Lytte til en
ekstern enhet

8 Spille av lyd via
Bluetooth

Du kan også lytte til en ekstern lydenhet,
for eksempel en MP3-spiller, gjennom dette
produktet.

Med dette produktet kan du streame lyd fra en
Bluetooth-spiller.

1

Vri på knappen SOURCE for å sette
produktet i AUDIO IN-modus.

2

Koble lydinngangskabelen til
• kontakten AUDIO IN på bakpanelet
på dette produktet, og
• jack-kontakten for hodetelefoner på
den eksterne enheten

3

Spill av den eksterne enheten (se
tilhørende brukerhåndbok).

Applikasjonen Philips DigitalRadio er tilgjengelig
i Apple App Store og Google Play. Hvis du vil
ha glede av alle funksjonene til dette produktet,
kan du laste ned og installere applikasjonen på
smart-enheten din.
Merknad
•• Philips garanterer ikke at produktet er kompatibelt med
alle Bluetooth-enheter.

•• Før du parer en enhet med dette anlegget, må du lese
brukerhåndboken for Bluetooth-kompatibilitet.

•• Produktet kan lagre maksimalt fire parede enheter.
•• Kontroller at Bluetooth-funksjonen er aktivert på

enheten, og at enheten er angitt som synlig for alle
andre Bluetooth-enheter.
•• Den operative rekkevidden mellom dette anlegget og
en Bluetooth-enhet er cirka 10 meter.
•• Alle hindringer mellom dette anlegget og en Bluetoothenhet kan redusere den operative rekkevidden.
•• Hold deg unna andre elektroniske enheter som kan
forårsake forstyrrelser.

Merknad
••

/
Hvis den tilkoblede Bluetooth-enheten støtter
Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), kan du
lytte til spor som er lagret på enheten, via anlegget.
•• Hvis enheten også støtter Audio Video Remote Control
Profile (AVRCP), kan du kontrollere avspillingen på
dette produktet.
•• Hvis den tilkoblede enheten ikke støtter AVRCP, kan du
kontrollere avspillingen på den tilkoblede enheten.

1

14
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Vri på knappen SOURCE for å sette
produktet i BT-modus.
»» Hvis ingen Bluetooth-enhet er koblet
til, ruller [Bluetooth No Connection]
(ingen Bluetooth tilkobling).

2

3

Du kan søke etter Bluetooth-enheter på
enheten. Velg ORT7500 i enhetslisten.
• Hvis en melding ber deg om tillatelse
til å opprette en Bluetooth-tilkobling til
ORT7500, godtar du dette.
»» Hvis tilkoblingen lykkes, vises [BT
Connected] på LCD-skjermen til
produktet.
Spill av et spor på den tilkoblede enheten.
• Trykk på
for å sette avspillingen på
pause eller fortsette avspillingen.
• Trykk på / for å hoppe til forrige
eller neste spor.

9 Lade opp
enhetene
Koble enheten til USB
-kontakten på
baksiden av produktet.
»» Når enheten er gjenkjent, starter
ladingen.
Merknad
•• Philips garanterer ikke at produktet er kompatibelt med
alle enheter.
-stikkontakten er kun til å lade.

•• USB

NO
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10 Justere volumet
Vri på knappen

11 Produktinformasjon

.
Merknad
•• Produktinformasjon kan endres uten varsel.

Generell informasjon
AC-strømforsyning
Effektforbruk i
driftsmodus
Effektforbruk i standby
Mål (hovedenhet)
Vekt (hovedenhet)

100–240 V~,
50/60 Hz
15 W
< 1W
325 x 175 x 167 mm
3,5 kg

Tuner
Innstillingsområde

FM: 87,50–
108,00 MHz,

Innstillingsnett
DAB-sensitivitet (EN50248)
Total harmonisk
forvrengning
Signal-til-støy-forhold
Antall forhåndsinnstilte
radiostasjoner

DAB: 174,928–
239,200 MHz
50 kHz
< -95 dbm
<2%
> 50 dB
30 (FM), 30
(DAB)

Forsterker
Anslått utgangseffekt
Frekvenssvar
Signal-til-støy-forhold
16
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10 W x 2 RMS
60 Hz–16 kHz, ±
3 dB
> 65 dB

Aux-inngang

0,5 V RMS 20 kohm

Advarsel

Høyttalere
Høyttalerimpedans
Høyttalerdriver
Følsomhet

6 ohm
2 X 3" heldekkende
> 82 dB/m/W

Bluetooth
Kommunikasjonssystem
Utgang             
Maksimal kommunikasjonsrekkevidde
Frekvensbånd
Kompatible Bluetoothprofiler

Støttede kodeker
– Motta
– Overfør

12 Feilsøking

Bluetooth standard
versjon 2.0
Bluetooth standard
effektklasse 2
Tilkoblingsrekkevidde
ca. 10 m
2,4 GHz-bånd
(2,4000–
2,4835 GHz)
Advanced Audio
Distribution Profile
(A2DP)
Audio Video Remote
Control Profile
(AVRCP)
SBC (Sub Band
Codec)
SBC (Sub Band
Codec)

•• Fjern aldri dekselet på dette produktet.

Prøv aldri å reparere systemet selv, da det kan
gjøre garantien ugyldig.
Hvis det oppstår problemer når du bruker
dette produktet, må du kontrollere de
følgende punktene før du ber om service.
Hvis problemet ikke blir løst, går du til Philips'
webområde (www.philips.com/welcome).
Når du kontakter Philips, må du sørge for at
produktet er i nærheten, og at modellnummeret
og serienummeret er tilgjengelig.

Generelt
Ikke strøm
•• Kontroller at strømledningen er ordentlig
tilkoblet.
•• Kontroller at strømuttaket fører strøm.
Ingen lyd
•• Juster volumet.
•• Mens du hører på en ekstern enhet, må du
sørge for at den eksterne enheten ikke er
dempet.
Produktet svarer ikke
• Kontroller at strøm er tilgjengelig.
• Slå av produktet, og slå det deretter på
igjen.
Radiosignalet er svakt
•• Signalene blir svake på grunn av
forstyrrelser fra andre elektronikkprodukter
eller fysiske hindringer. Flytt produktet til et
sted uten forstyrrelser.
•• Kontroller at antennen er dratt helt ut.
Juster antennens posisjon.
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Klokkeinnstillingen slettes.
• Strømtilførselen har blitt forstyrret, eller
strømadapteren har blitt koblet fra.
• Still klokken igjen.

Om Bluetooth-tilkobling
Musikkavspilling er ikke tilgjengelig på dette
produktet selv etter vellykket Bluetoothtilkobling.
•• Enheten kan ikke brukes sammen med
dette produktet for å spille av musikk.
Lydkvaliteten er dårlig etter tilkobling med en
Bluetooth-aktivert enhet.
•• Bluetooth-mottaket er dårlig. Flytt enheten
nærmere dette produktet, eller fjern
eventuelle hindringer mellom enhetene.
Kan ikke koble til dette produktet.
•• Enheten støtter ikke profiler som kreves
for dette produktet.
•• Bluetooth-funksjonen på enheten er ikke
aktivert. Se i enhetens brukerhåndbok for å
finne ut hvordan du aktiverer funksjonen.
•• Dette produktet er ikke i paremodus.
•• Dette produktet er allerede koblet til en
annen Bluetooth-aktivert enhet. Koble fra
enheten, og prøv på nytt.
Den parede mobile enheten kobler til og fra
hele tiden.
•• Bluetooth-mottaket er dårlig. Flytt enheten
nærmere dette produktet, eller fjern
eventuelle hindringer mellom enhetene.
•• Noen mobiltelefoner kan koble til og fra
hele tiden når du foretar eller avslutter
samtaler. Dette betyr ikke at det er en feil
på produktet.
•• På noen enheter kan Bluetoothtilkoblingen deaktiveres automatisk som en
strømsparingsfunksjon. Dette betyr ikke at
det er en feil på produktet.

18
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13 Merknad
Eventuelle endringer som ikke er uttrykkelig
godkjent av WOOX Innovations, kan frata
brukeren autorisasjon til å bruke utstyret.

Samsvar

Dette produktet er i samsvar med kravene for
radioforstyrrelser i EU.
Du finner en kopi av EF-samsvarserklæringen
i PDF-versjonen av brukehåndboken på www.
philips.com/support.

Dette er et CLASS II-apparat med dobbel
isolering og uten vedlagt jordledning.

Ta vare på miljøet

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 kasserer gamle produkter riktig, bidrar
du 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
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.

Merknad om varemerke
Merket Bluetooth® og logoene er registrerte
varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og
all bruk WOOX Innovations har av slike merker,
er på lisens.

Opphavsrett
2013 © WOOX Innovations Limited. Med
enerett.
Spesifikasjonene kan endres uten varsel.
WOOX forbeholder seg retten til når som helst
å endre produkter uten å måtte endre tidligere
leverte produkter på tilsvarende måte.
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