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Registrera din produkt och få support från
www.philips.com/support
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1 Viktigt

•

När kontakten till nätadaptern används
för att koppla bort enheten kan den
bortkopplade enheten fortfarande användas.

Risk att svälja batterier!

Säkerhet

•

Varning
• A
 vlägsna aldrig höljet på apparaten.
• Smörj aldrig någon del av apparaten.
• Placera aldrig apparaten ovanpå någon annan
elektrisk utrustning.
• Håll apparaten borta från direkt solljus, öppen eld
eller hetta.
• Se till att du alltid lätt kommer åt nätsladden,
kontakten eller adaptern för att koppla ur
strömmen till klockradion.

•
•
•
•
•
•

•
•

2

Läs och följ dessa instruktioner.
Se till att det finns tillräckligt med utrymme
runt apparaten för ventilation.
Använd endast hjälpmedel och tillbehör som
specificerats av tillverkaren.
Använd endast nätaggregat som listas
i användarhandboken.
Koppla ur klockradion vid åskväder eller när
den inte används under en längre tid.
VAR FÖRSIKTIG vid användning av batterier
– för att förhindra batteriläckage som kan
leda till personskador, egendomsskador eller
skador på klockradion:
• Sätt i batteriet åt rätt håll, + och - vilket
är markerat på klockradion.
• Ta bort batteriet när klockradion inte
används under en länge tid.
• Batteriet får inte utsättas för överdriven
värme som solsken, eld eller liknande.
Klockradion får inte utsättas för dropp eller
stänk.
Placera inga farokällor nära klockradion
(som vätskefyllda föremål, tända stearinljus).
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•

•

•

Apparaten kan innehålla ett mynt- eller
knappbatteri som kan riskera att sväljas.
Se till att batteriet alltid är oåtkomligt för
barn! Om det sväljs kan det orsaka allvarliga
skador eller dödsfall. Svåra inre brännskador
kan uppstå inom två timmar efter att det
har svalts.
Om du misstänker att ett batteri har svalts
eller placerats i någon del av kroppen,
kontakta omedelbart läkarhjälp.
När du byter batterier ska du alltid hålla alla
nya och begagnade batterier utom räckhåll
för barn. Se till att batterifacket är helt
spärrat efter du har bytt batteri.
Om batterifacket inte kan spärras helt måste
du upphöra med att använda produkten.
Förvaras utom räckhåll för barn och
kontakta tillverkaren.
Obs!

• Typskylten är placerad på baksidan av apparaten

2 Klockradio
Gratulationer till ditt köp och välkommen till
Philips! För att helt kunna nyttja det stöd som
Philips erbjuder ska du registrera din produkt på
www.philips.com/welcome.

Inledning
Med den här klockradion kan du:
• lyssna på FM-radio;
• ladda dina mobila enheter; och
• ställa in två olika larm som ringer vid två
olika tidpunkter.

Vad finns i lådan
Kontrollera och identifiera innehållet i ditt paket:

Quick start guide

•
•

Klockradio
Tryckt material
SV
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Översikt över klockradion










 

Source/
• Slå på eller stänga av radion
• Ställ in larm (långt tryck)






TUNE/
• Aktivera radioinställning (FM-läge)
• Ställ in insomningstimer





PRESET/
• Skanna och spara radiostationer
(FM-läge)
• Justera skärmens ljusstyrka



VOLUME/
• Justera volymen (FM-läge)
• Ställ in FM-radiostationer (FM-läge)
• Justera timme och minut
• Justera 12/24-timmarsformat



Klocka/skärm
• Aktivera pekknapparna
• Visa aktuell status



Snooze
• Sätt larmet i pausläge

4
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Batterifack
USB-laddningskontakt
• Ladda dina mobila enheter
Uttag för nätadapter

3 Kom-i-gång

2

Följ alltid instruktionerna i tur och ordning i det
här kapitlet.

Anslut strömmen

Sätt in 1 x CR2032-batteri enligt bilden.

Försiktighet

Sätt i batteriet
Försiktighet
• E
 xplosionsrisk! Håll batteriet borta från värme,
solsken eller eld. Släng aldrig batteriet i en öppen eld.
• Varning för explosion om batteriet sätts in fel. Byt
bara ut med samma eller motsvarande typ.
• Batteriet innehåller kemiska ämnen, så det måste
kasseras på rätt sätt i en batteriinsamling.

• R
 isk att produkten skadas! Kontrollera att
spänningen motsvarar den som står tryckt på
undersidan av klockradion.
• Risk för elektriska stötar! När du drar ut
stickkontakten ska du dra i kontakten. Dra aldrig i
sladden.

Dra ut stickkontakten ur vägguttaget.

Obs!
• D
 u kan bara använda växelström som
strömförsörjning. Litiumbatteriet (CR2032) kan bara
användas för att säkra klock- och larminställningarna.
• När strömmen bryts slocknar skärmens
bakgrundsbelysning.

Vid första användning:
Ta bort skyddsfliken för att aktivera batteriet.
Byte av batteri:

1

Tryck klämman åt vänster och dra ut
batterihållaren.

SV
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Inställning av klockan

Sätt på
Tryck på

för att sätta på radion.
Apparaten växlar till FM-radio.

3 sek

1
2
3
4
5
6
7

6

Tryck och håll inne under 3 sekunder
på klockskärmen för att öppna
klockinställningen.
	[12H] börjar att blinka.
Tryck på
för att ställa in
12-/24-timmars format.
Tryck på

för att bekräfta.

Tryck på
upprepade gånger för att
ställa in timma.
Tryck på

för att bekräfta.

Tryck på
upprepade gånger för att
ställa in minut.
Tryck på för att bekräfta.
Den inställda tiden visas.
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4	Lyssna på
FM-radio

3

Förbered FM-antennen

5

Dra ut antennen helt och justera positionen för
bästa mottagning.

4

Tryck och håll inne TUNE under tre
sekunder.
Tryck och håll inne / under tre
sekunder.
	Klockradion ställer in sig automatiskt
mot en station med en stark signal.
Upprepa steg 4 för att ställa in fler
radiokanaler.

Manuell inställning av radiostationer
I aktivt inställningsläge trycker du på /
upprepade gånger för att välja frekvens.

Spara FM-radiostationer
automatiskt
Obs!
• Du kan spara högst 20 FM-radiostationer.

Obs!
• F ör att förhindra störningar ska antennen placeras
så långt som möjligt från andra elektriska apparater.

Ställ in FM-radiostationer
(STANDBY)

1
2

Nudda klockytan för att aktivera
pekknapparna.
Tryck på

I aktivt FM-läge, tryck och håll inne
under tre
sekunder.
Klockradion sparar alla tillgängliga
FM-radiostationer automatiskt.
Den första tillgängliga stationen börjar
sändas automatiskt.

för att sätta på FM-radion.
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Spara FM-radiostationer
manuellt
Obs!
• Du kan spara högst 20 FM-radiostationer.

Välj en förvald FM-radiostation
I FM-läge, tryck på .
Tryck på / upprepade gånger för att välja
en förinställd radiostation.

Justera volymen
Under lyssning på FM-radio trycker du på
upprepade gånger för att öka eller minska
volymen.

1

I FM-läge tryck och håll inne TUNEunder
tre sekunder.
	

2
3
4
5
6

Tryck på /
välja frekvens.

upprepade gånger för att

Tryck på
för att bekräfta.
Förinställningsnumret börjar att blinka.
Tryck på

/

för att välja nummer.

Tryck på

för att bekräfta.

Upprepa steg 2 till 5 för att lagra andra
stationer.
Obs!

• F ör att ta bort en station sparar du en annan
station i dess plats.

8
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5 Ställ in larmtiden

Aktivera/avaktivera larm timer

Ställ in larm
Du kan ställa in två olika larm för att ringa vid två olika
tidpunkter.

Obs!
• Se till att du har ställt in klockan riktigt.

1	Nudda klockytan för att aktivera pekknapparna.
2 Tryck och håll inne under tre sekunder för
att ställa in larm.

3
4
5

1	Nudda klockytan för att aktivera pekknapparna.
2 Tryck och håll inne under tre sekunder för

Tryck på

/

för att välja AL1 eller AL2.

Tryck ovanpå klockan för att sätta på eller stänga
av larmet.
Tryck på

för att bekräfta.

Snooze/stäng av larm

att ställa in larm.

3
4
5
6
7
8
9

Tryck på

/

för att välja AL1 eller AL2.

Tryck på
för att bekräfta.
Timvisningen börjar att blinka.
Tryck på
in timma.

/

upprepade gånger för att ställa

9 min

Tryck ovanpå klockan när larmet ljuder för att aktivera
SNOOZE.
	Larmet vilar och vaknar till liv igen om nio
minuter.

Tryck på
för att bekräfta.
Minutvisningen börjar att blinka.
Tryck på
in minut.

/

upprepade gånger för att ställa

Tryck på

för att bekräfta.

24 h

Tryck på klockskärmen för att stänga av larmet.
Larmet upprepas igen nästa dag.

Tryck på
/
för att välja larmkälla: summer
eller den senast valda FM-stationen.

10 Tryck på

för att bekräfta.
SV
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6 Andra funktioner

Justera skärmens ljusstyrka

Ställ in insomningstimer

1
2

Nudda klockytan för att aktivera
pekknapparna.
Tryck på
ljusstyrka:
•
•
•

upprepade gånger för att välja

Hög
Medium
Låg

Nattbelysning
Tryck på
upprepade gånger för att ställa in
insomningsperioden (i minuter).
Klockradion växlar automatiskt
till standby-läge efter
förinställningsperioden.
Avaktivera insomningstimern:
I läget för insomningstimern trycker du på
upprepade gånger [OFF(AV)] visas.

Hög
Låg
Av
I standby-läge, tryck upprepade gånger ovanpå
klockan för att ställa in en annan ljusstyrka på
nattbelysningen.
• Hög
• Låg
• Av

10
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Laddning av enhet via
USB-kontakten

Anslut USB-kabeln (medföljer inte) till
USB-kontakten på klockans baksida och den
andra änden av laddkontakten på din enhet.

SV
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7 Produktinformation

Allmän information
Strömförsörjning −
växelström

Obs!

Modell:

• Produkten är föremål för ändringar utan
föregående varning.

AS150-050-AE150
Inspänning: 100-240 V~,
50/60 Hz, 0,7 A;

Specifikationer

Utgång: 5 V 1,5 A
Strömförsörjning −
CR2032
batteri (klock-backup)

Förstärkare
Total

1 W RMS

Frekvensområde

87,5−108 MHz

Inställningssteg

50 KHz

Förinställning av stationer

20

USB-laddning

DC 5 V, 1 A /
Type-A kontakt

SV

Strömförbrukning vid
standby

<1 W

Dimensioner −
110 x 110 x 55 mm
huvudenhet (B x H x D)

Radiomottagare (FM)

12

Produktmärke: PHILIPS;

Vikt − huvudapparat

0,27 kg

Vikt − med emballage 0,47 kg

8	Felsökning
Varning
• Ta aldrig bort höljet från enheten.

För att garantin ska gälla, försök aldrig reparera
systemet själv.
Om du stöter på problem när du använder den
här enheten, kontroller följande punkter innan
du begär service. Om problemet är fortfarande
olöst, gå till Philips webbplats (www. philips.
com/support). När du kontaktar Philips, se till
att enheten är i närheten och att modell- och
serienumret är tillgängliga.
Ingen ström
•

Kontrollera att klockradions nätkontakt är
korrekt ansluten.
• Kontrollera att det finns ström i vägguttaget.
Ingen reaktion från klockradion
•

Koppla bort och återanslut nätkontakten
och slå sedan på klockradio igen.
Dålig radiomottagning
•

Håll klockradion borta från andra
elektroniska enheter för att undvika
radiostörningar.
• Dra ut antennen helt och justera positionen
för bästa mottagning.
Larmet fungerar inte
•

Ställ in klockan/larmet riktigt.

SV
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9 Meddelande
Alla ändringar eller modifieringar som gjorts
på denna enhet och som inte uttryckligen
godkänts av MMD Hong Kong Holding Limited
kan ogiltigförklara användarens rätt att använda
utrustningen. Härmed garanterar MMD Hong
Kong Holding Limited att denna produkt
överensstämmer med tillämpbara krav och andra
föreskrifter i enlighet med direktiv 2014/53/EU.
Du kan läsa konformitetsdeklaration på
www.philips.com/support.

Miljöskydd
Bortskaffande av din gamla produkt och batteri

Din produkt är designad och tillverkad av
högkvalitativa material och komponenter, som
kan återvinnas och återanvändas.

När denna symbol används på en produkt
innebär det att produkten omfattas av
Europadirektiv 2012/19/EU.

Denna symbol betyder att produkten innehåller
batterier som är reglerade enligt EU-direktivet
2013/56/EU vilket säger att produkten inte kan
bortskaffas med vanliga hushållssopor.
Informera dig själv om det lokala
återvinningssystemet för elektriska och
elektroniska produkter och batterier. Följ
lokala regler och kassera aldrig produkten och
14
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batterierna med vanligt hushållsavfall. Ett korrekt
bortskaffande av din gamla produkt och batterier
hjälper till att förhindra negativa konsekvenser
för miljön och människors hälsa.
Ta bort engångsbatterier
För att ta bort engångsbatterier, se avsnittet om
installation av batterier.
Miljöinformation
All onödig förpackning har undvikits.Vi har
försökt att göra förpackning så att den enkelt
kan uppdelas i tre olika material: papp (låda),
pappersmassa (stötdämpning) och polyeten
(påse, skyddande skumplast).
Ditt system består av material som kan
återvinnas och återanvändas om de tas isär av ett
specialiserat företag.Tänk på de lokala reglerna
för bortskaffande av förpackningsmaterial,
uttjänta batterier och gammal utrustning.

2019 © Philips och Philips Shield Emblem är registrerade varumärken som
tillhör Koninklijke Philips N.V. och används under licens. Denna produkt har
tillverkats av och säljs under ansvar av MMD Hong Kong Holding Limited
eller ett av dess dotterbolag, och MMD Hong Kong Holding Limited är
garanti för denna produkt.

