Altid klar til at hjælpe
Registrer dit produkt, og få support på
www.philips.com/welcome
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1 Vigtigt
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

Læs disse instruktioner.
Følg alle instruktioner.
Benyt ikke dette apparat i nærheden af
vand.
Ventilationsåbninger må ikke blokeres.
Installer apparatet i overensstemmelse med
producentens instruktioner.
Installer ikke apparatet i nærheden
af varmekilder som f.eks. radiatorer,
varmeapparater, ovne eller andre apparater
(inkl. forstærkere), der producerer varme.
Brug kun tilbehør og ekstraudstyr, der er
godkendt af producenten.
Al servicering skal udføres af kvalificeret
personale. Apparatet skal serviceres, hvis
det er blevet beskadiget, f.eks. hvis 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.
Batteriet må ikke udsættes for ekstrem
varme som solskin, ild eller lignende.
Apparatet må ikke udsættes for dryp eller
sprøjt.
Placer aldrig farlige genstande på apparatet
(f.eks. væskefyldte genstande eller tændte
lys).

Høresikkerhed

Advarsel
•• For at undgå risiko for høreskade bør du ikke lytte ved

høj lydstyrke i længere perioder. Indstil lydstyrken til et
sikkert niveau. Jo højere lydstyrke, desto kortere er den
sikre lyttetid.
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Overhold følgende retningslinjer, når du
anvender dine hovedtelefoner.
• Lyt ved en fornuftig lydstyrke i kortere
tidsrum.
• Vær omhyggelig med ikke at justere
lydstyrken kontinuerligt opad, efterhånden
som din hørelse tilpasser sig lydniveauet.
• Undlad at skrue så højt op for lyden, at du
ikke kan høre, hvad der foregår omkring
dig.
• Du bør være ekstra forsigtig eller slukke
midlertidigt i potentielt farlige situationer.
• Ekstremt lydtryk fra øre- og
hovedtelefoner kan forårsage
hørenedsættelse.
Indlever altid produktet til en fagmand, når det
indbyggede batteri skal fjernes.

2 Din bærbare
højttaler
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 denne højttaler kan du:
• lytte til FM-radio;
• nyde lyd fra MicroSD-kort og andre
eksterne enheder.

Hvad er der i kassen
Kontroller og identificer indholdet af pakken:
• Hovedenhed
• USB-kabel x 1
• FM-antenne x 1
• Lynvejledning

Oversigt over højttaleren

a

e

b

d
c

f
g
h

a

j
i

•

    
Tænd eller sluk for den bærbare
højttaler.

b -/+
• Juster lydstyrken.
c
d

•

Start, eller sæt afspilning på pause.

•
•
•

/
Vælg et nummer.
Søg under afspilning.
Find FM-radiostationer.

e S    
• Vælg en kilde.
f DC 5V
• Oplad det indbyggede batteri.
g BATT
• LED-indikator.
h AUX
• Tilslut en ekstern enhed.
i MICRO SD
• Stik til MicroSD-kort
j

•

   
Hovedtelefonstik.
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3 Kom godt i gang
Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den
angivne rækkefølge.
Hvis du kontakter Philips, vil du blive bedt om
apparatets modelnummer og serienummer.
Modelnummeret og serienummeret står på
undersiden af apparatet. Skriv numrene her:
Modelnr. __________________________
Serienr. ___________________________

Strømforsyning
Advarsel
•• Der kan opstå eksplosionsfare, hvis batteriet sættes

forkert i. Udskift kun med samme eller tilsvarende type.

•• Risiko for skade på højttaleren. Apparatet må ikke
oplades via noget andet end USB-stikket på en
computer.

Højttaleren kan køre på det indbyggede,
genopladelige batteri.
Sådan oplades det indbyggede batteri:
Tilslut det medfølgende USB-kabel til:
• DC 5V-stikket på højttaleren.
• USB-stikket på en computer.
»» Strømindikatoren lyser.
»» Når batteriet er fuldt opladet, slukkes
strømindikatoren.
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Tænd/sluk
1
2

Skub til højre.
»» Højttaleren skifter til den sidst valgte
kilde.
Skub til venstre for at slukke for
højttaleren.

Vælg en kilde
Tryk gentagne gange på S for at vælge en
lydkilde: MicroSD-kort, FM-tuner eller AUX.

4 Afspilning

Lyt til FM-radio
Bemærk
•• Hold den bærbare højttaler på afstand af andre

Afspil fra MicroSD-kort
Bemærk
•• Kontroller, at MicroSD-kortet indeholder lydindhold, der
kan afspilles.

1
2

Tryk gentagne gange på S for at vælge
MicroSD-kortets kilde.
Sæt et MicroSD-kort i kortstikket.
»» Afspilning starter automatisk.

elektroniske enheder for at undgå radiointerferens.

1
2
3

Tryk gentagne gange på S for at vælge FMtunerkilden.
Tryk på
/
og hold den nede i to
sekunder.
»» Højttaleren stiller automatisk ind på en
station med stærkt signal.
Gentag trin 2 for at finde flere
radiostationer.

For at finde en station manuelt:
Tryk gentagne gange på
/ , indtil du
finder et bedre signal.
Bemærk
•• Hvis radiostationens signal er svagt, skal du sætte den
medfølgende antenne i AUX-stikkontakten eller lytte
via hovedtelefonerne.

•
•
•

Tryk på
for at sætte afspilning på
pause eller genoptage afspilning.
Tryk på
/
for at vælge en lydfil.
For at søge under afspilning skal du
trykke på og holde
/
nede og
derefter give slip for at genoptage
normal afspilning.

Afspil fra en ekstern enhed
Med denne højttaler kan du også lytte til lyd fra
en ekstern enhed.

1

Bemærk
•• På grund af variationer i materialer og produktteknikker
kan det ikke garanteres, at alle MicroSD-kort virker
sammen med denne højttaler.

2

Tilslut et Aux-in-kabel (medfølger ikke) til:
• AUX-stikket på bagsiden af højttaleren.
• hovedtelefonstikket på en ekstern
enhed.
Afspil lyd på enheden (se
brugervejledningen til enheden).
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Sådan lytter du gennem en
hovedtelefon
Slut hovedtelefoner til

5 Produktinformation

-stikket på højttaleren.
Bemærk
•• Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

Specifikationer
Forstærker
Tip
•• Når nogle hovedtelefoner med mikrofon er

tilsluttet, hører du måske lyd fra både højttalerne og
hovedtelefonerne. Hvis det er tilfældet, skal du prøve
nogle andre hovedtelefoner.

Signal-/støjforhold
Aux-indgang

>50 dB
600 mV RMS, 22 kohm

Tuner (FM)
Indstillingsområde

87,5-108,0 MHz

Generelle oplysninger

Reguler lydstyrken
Tryk på -/+ under afspilning for at indstille
lydstyrken.
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Strømforsyning
Indbygget batteri
Mål – Hovedenhed
(B x H x D)
Vægt – Hovedenhed

5 V 0,6 A;
Litiumbatteri
107 x 71 x 36 mm
0,1 kg

6 Fejlfinding
Advarsel
•• Kabinettet bør aldrig tages af enheden.

Prøv aldrig selv at reparere systemet, 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
Philips, skal du sørge for, at enheden er
i nærheden, og at modelnummeret og
serienummeret er tilgængelige.
Ingen strøm
• Genoplad det.
Ingen lyd
•• Juster lydstyrken.
•• Kontroller, om du har valgt den korrekte
lydkilde.
•• Fjern hovedtelefonerne.
Ingen reaktion fra højttaleren
•• Tænd for højttaleren.
•• Genoplad det.
Dårlig radiomodtagelse
•• Øg afstanden mellem enheden og dit TV
eller din VCR.
•• Træk FM-antennen helt ud.

7 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.

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

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. Korrekt bortskaffelse af
udtjente produkter er med til at forhindre
negativ påvirkning af miljø og helbred.

Dit produkt indeholder batterier, som er
omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som
ikke må bortskaffes sammen med almindeligt
husholdningsaffald.Undersøg venligst de lokale
indsamlingsregler for batterier, da korrekt
bortskaffelse er med til at forhindre negativ
påvirkning af miljø og helbred.
DA
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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.
Bemærk
•• Identifikationspladen findes i bunden af apparatet.
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