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Brugervejledning
Registrer dit produkt, og få support på
www.philips.com/support
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1 Vigtigt

t

t

Sikkerhed

t

Læs og forstå alle anvisninger, inden du bruger
dette produkt. Hvis skaden skyldes manglende
overholdelse af anvisningerne, dækker garantien
ikke.

t

FORSIGTIG
RISIKO FOR ELEKTRISK STØD

t

MÅ IKKE ÅBNES
FORSIGTIG: FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD
MÅ DÆKSLET IKKE FJERNES (ELLER BAGDÆKSEL). DER FINDES
INGEN DELE INDVENDIGT, SOM KAN SERVICERES AF BRUGEREN.
AL SERVICERING SKAL UDFØRES AF KVALIFICERET PERSONALE.

Dette 'lyn' angiver, at uisoleret materiale i
enheden kan forårsage elektrisk stød. Af
hensyn til sikkerheden for alle i din husstand
må du ikke fjerne produktets kabinet.
Udråbstegnet gør opmærksom på punkter,
som du bør læse grundigt i den vedlagte
dokumentation for at forhindre betjenings- og
vedligeholdelsesproblemer.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand
eller elektrisk stød må dette apparat ikke
udsættes for regn eller fugt, og genstande fyldt
med væsker, som f.eks. vaser, må ikke placeres på
apparatet.
FORSIGTIG: Sæt stikket helt i for at undgå
elektrisk stød. (For regioner med polariserede
stik: For at undgå elektrisk stød, skal det brede
ben sættes i den brede åbning).
Advarsel
t
t
t
t

Fjern aldrig kabinettet på dette apparat.
Smør ikke nogen af apparatets dele.
Anbring aldrig apparatet på elektrisk udstyr.
Hold dette apparat på afstand af direkte sollys, flammer
eller varme.
t Sørg altid for, at det er let at komme til strømledning, stik
eller adapter, når apparatet skal afbrydes fra strømmen.

t
t

Enheden må ikke udsættes for dryp og
stænk.
Anbring ikke nogen ting, der udgør en fare
for apparatet (f.eks. genstande fyldt med
væske, tændte stearinlys), på apparatet.
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t
t

Hvis MAINS-stikket eller en apparatkobling
bruges som frakoblingsenhed, skal
frakoblingsanordningen være let tilgængelig.
Sørg for, at der tilstrækkelig, fri plads
omkring produktet til ventilation.
Batteriforbrug FORSIGTIG -Med henblik
på at forhindre lækage fra batteriet, der kan
resultere i personskader, materielle skader
eller skader på enheden.
Installér batterierne med korrekt polaritet
som angivet.
Batterier (indpakkede eller isatte) må ikke
udsættes for overdreven varme såsom
direkte sol, ild eller lignende.
Fjern batterierne, når enheden ikke bruges
i lang tid.
Brug kun ekstraudstyr/tilbehør, som er
specificeret af producenten.
Forsigtig

t For at undgå høreskader, bør du begrænse den tid, hvor
du bruger hovedtelefonerne ved høj lydstyrke, samt
indstille lydstyrken til et sikkert niveau.
t Jo højere lydstyrke, desto kortere er den sikre lyttetid.

Sikkerhed for hørelsen
Sørg for at overholde følgende retningslinjer, når
du bruger hovedtelefonerne.
t Lyt med fornuftig lydstyrke i fornuftige
tidsperioder.
t Pas på med at justere lydstyrken, fordi din
hørelse tilpasser sig.
t Skru ikke så højt op for lyden, at du ikke kan
høre, hvad der foregår omkring dig.
t Du bør være forsigtig eller midlertidigt
standse brugen i potentielt farlige situationer.
t Kraftigt lydtryk fra øreproptelefoner og
hovedtelefoner kan forårsage tab af hørelse.

2 Din internetradio

LED-indikator

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips!
For at kunne bruge den hjælp Philips tilbyder, bør
du registrere dit produkt på
www.philips.com/support.

Skærmpanel

t

Standbyindikator: lyser rødt, når dette
produkt er sat på standby.

t

Viser aktuel status.

t

Stik til hovedtelefoner.

Indledning
Med denne enhed kan du:
t Lytte til internetradio via en
netværksforbindelse.
t Lytte til FM- og DAB-radio (DAB).
t Afspille lyd fra Bluetooth-enheder.
t Brug din telefon, tablet eller computer som
fjernbetjening til Spotify.
t Se hvad klokken er; og indstille en alarm.

Hvad er der i æsken
Kontroller og identificer indholdet af pakken:
t Hovedenhed
t Bordstander
t 1 x AC-strømadapter
t 1 radioantenne
t Fjernbetjening (med 2 stk. AAA-batterier)
t Trykte materialer

Oversigt over hovedenheden

AUX IN
t

Forbind til en ekstern lydenhed.

t

Tænd for eller på standby.

t

Tryk for at vælge en kilde: FM, DAB+,
AUDIO IN, BT.
Tryk og hold den inde i mere end
2 sekunder i Bluetooth-tilstand for at
komme ind i parringstilstand.

PARRING

t

MENU
t Gå til hovedmenuen.
FORUDINDSTILLING
t
IR-sensor

Vælg en forindstillet
internetradiostation, FM-radiostation
eller DAB+-station.
DA
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VÆLG
t

Bekræft valg.

INFO/
t Vis information.
t Juster baggrundslysstyrke.
SLEEP/ALARM
t

Indstil alarm- og sleep-muligheder.

t
t

Hop tilbage til forrige nummer;
Indstil til forrige radiostation.

INDSTILLING

t

Tænd for eller på standby.

t
t

Tryk for at gå til grafisk hovedmenu;
Internetradio, Spotify, DAB-radio,
FM-radio, BT-tilstand, AUX IN tilstand.
Tryk og hold for at skifte til BT-tilstand.

t
t

Vis afspilningsoplysninger eller
oplysninger om radiotjeneste.

t
t
t
t
t
t

Vælg en FM-station.
Vælg en DAB+-station.
Programmer radiostationer.
Automatisk lagring af radiostationer.
Justér lydstyrke.
Vælg AUDIO IN-kilde

t

Vælg en forindstillet radiostation.

t

Tilbage til forrige menu

INDSTILLING /
t
t

Hop til næste nummer;
Indstil til næste radiostation.

LYD
t

OG LYD

Justér lydstyrke.

LYDLØS
t

Sluk lydstyrke.

ANT
t

Tilslutning af den medfølgende
radioantenne.

DC IN-STIK
t

Tilslutning af den medfølgende
strømadapter.

Oversigt over fjernbetjeningen
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SOUND/DBB
t
t

Vælg en forindstillet lydeffekt.
Tænd eller sluk for DBB.

t

Indstil en alarmtimer.

t

Indstil sleep-timer.

t

Juster baggrundslysstyrke.

t

Sæt på lydløs eller gendan lydstyrken.

3 Kom i gang

Slut til strøm
Sæt ledningens stik i stikdåsen.

Forsigtig
t Brug af betjeningselementer eller justeringer eller
procedurer ud over dem, der er angivet heri, kan
medføre farlig bestråling eller usikker anvendelse.

Følg altid anvisningerne i dette afsnit i den
angivne rækkefølge.
Hvis du kontakter Philips, bliver du bedt om
model og serienummer på dette produkt.
Model nr.
Serienr.

DC
INDGANG

Forsigtig

Tilslutning af radioantennen
Slut den medfølgende radioantenne til dette
produkt, inden du lytter til radioen.

ANTENNE

FM

t Risiko for produktskade! Sørg for, at strømforsyningens
spænding svarer til den spænding, der er trykt på
bagsiden eller undersiden af enheden.
t Risiko for elektrisk stød! Inden du forbinder
vekselstrømsadapteren skal du sikre dig, at
adapterstikomformeren er fastgjort korrekt. Når du
afbryder strømmen til vekselstrømsadapteren, skal du
altid tage fat i stikket og ikke i ledningen.
t Kontroller, at alle andre forbindelser er udført, inden
vekselstrømsadapteren tilsluttes.

Anbring dit apparat
Inden du anbringer dette produkt på bordet, skal
du fastgøre den medfølgende bordstander til
hovedenheden, som vist nedenfor.
Tip
t Se på det medfølgende ark over vægmontering, hvordan
dette produkt monteres på væggen.
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Klargøring af fjernbetjeningen
Forsigtig
t Risiko for produktskade! Tag batterierne ud, hvis
fjernbetjeningen ikke skal anvendes i længere tid.
t Batterier indeholder kemiske stoffer, og de skal
bortskaffes korrekt

Sådan isættes fjernbetjeningens batterier:

1

Åbn batterirummet.

Internetradio

2

Tryk på navigationsknapperne for at vælge
menumulighederne.

Udfør indledende opsætning
2

Isæt de 2
medfølgende AAAbatterier med den
korrekte polaritet
(+/-) som vist.

3

Luk batterirummet.

Tænd
.
Når enheden tændes, tunes den til sidst
valgte kilde.
igen for at skifte til standbytilstand.
Tryk på
Displaypanelet er dæmpet.
Tid og dato (hvis indstillet) vises.

Følg instrukserne nedenfor for at konfigurere de
grundlæggende indstillinger.
For at lytte til internetradioen skal du først
oprette en Wi-Fi-forbindelse. Beskyttet Wi-Fikonfiguration (WPS) er en standard, der er
lavet af Wi-Fi Alliance for nem etablering af
sikre trådløse hjemmenetværk. Hvis din trådløse
router understøtter WPS, kan du hurtigt og
sikkert tilslutte radioen til routeren gennem en af
to opsætningsmetoder: Knapkonfiguration (PBC)
eller personligt identifikationsnummer (PIN).
Hvis den ikke understøtter WPS, har du en
anden mulighed for at slutte radioen til den
trådløse router.

Tryk på

Bemærk
t Før du opretter forbindelse til et netværk, skal du lære
den trådløse router at kende.
t Sørg for, at dit Wi-Fi-netværk er aktiveret.

1

Når produktet tændes første gang, vises
skærmen.

2
3

Tryk på

Bemærk
t Hvis systemet er inaktivt i 15 minutter, vil radioen
automatisk skifte til standby-tilstand.

Sådan skiftes til hovedskærmen:

1

Tryk på

.

Skærmpanelet vil vise følgende:
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.

[Language] vil blive vist.
t Tryk på navigationsknapperne for at
vælge dit foretrukne sprog.

4

[Privacy notice] bliver vist.
t Tryk på [Select] or [OK] for at bekræfte.

5

[Setup Wizard] bliver vist.
t Følg instrukserne nedenfor for at
konfigurere de grundlæggende indstillinger.

6

Når [Setup Wizard] vises,
t Tryk på navigationsknapperne for at
vælge [YES] og begynd opsætningen.
t Tryk på [Select] or [OK] for at
bekræfte. Hvis du vælger [NO], bliver
du bedt om at køre guiden næste gang.

7

Når [12/24 timer format] vises,
t Tryk på navigationsknapperne for at
vælge 12- eller 24-timers format, tryk
derefter på [Select] eller [OK] for at
bekræfte.

8

Når listen [Auto update] vises,
t Tryk på navigationsknapperne
for at vælge din foretrukne
tidsopdateringsmetode, tryk derefter
på [Select] eller [OK] for at bekræfte.

[Update from DAB]: Synkroniser tid med
DAB-stationer.
[Update from FM]: Synkroniser tid med
FM-stationer.
[Update from Network]: Synkroniser tid med
internetradiostationer.
Hvis [Update from Network] vælges,
gentages trin 6 for at indstille tidszonen,
og gentag derefter trin 6 for at indstille
sommertid, og for at indstille, om produktet
altid vil holde netværket tilsluttet.
[No update]: Deaktiver synkronisering af tid.
Hvis [No update] vælges, gentages trin
7 for at indstille dato og klokkeslæt.

9

Når [Set timezone] vises,
t Tryk på navigationsknapperne for at
vælge tidszonen for, hvor du er placeret.

10 Når [Daylight savings] vises,
t
t
t

11

Tryk på navigationsknapperne for at
vælge [YES] for at bruge sommertid.
Tryk på [OK] for at bekræfte.
Hvis du vælger [NO], bliver du bedt
om at køre guiden næste gang.

Når [Network settings] vises,
t Tryk på navigationsknapperne for at
vælge [YES] for at holde netværket
tilsluttet.
t Tryk på [OK] for at bekræfte.
Radioen begynder automatisk at
søge efter trådløse netværk.
Der vises en liste over tilgængelige
Wi-Fi-netværk.

12

Når [SSID] vises,
t Tryk på navigationsknapperne for at
vælge netværk.
t Tryk på [OK] for at vælge en mulighed
for at oprette forbindelse til din
trådløse router.
WPS-Opsætning
Tryk på WPS-knappen på din trådløse router.
Tryk på [Select] på produktet for at fortsætte.
t [Tryk på knappen]: Vælg denne indstilling,
hvis din trådløse router understøtter WPS
og PBC-opsætningsmetoden. Du bliver bedt
om at trykke på forbindelsesknappen på din
router og derefter trykke på [OK] for at
fortsætte.
t [Pin]: Vælg denne mulighed, hvis din
trådløse router understøtter WPS og PBCopsætningsmetoden. Radioen genererede et
8-cifret kodetal, som du kan indtaste i routeren.
t [Skip WPS]: Vælg denne mulighed, hvis din
trådløse router ikke understøtter WPS. Du
bliver bedt om at indtaste nøglen til dit
Wi-Fi-netværk.

13

Som beskrevet på displayet skal du trykke
på WPS-knappen eller indtaste pinkoden
på din trådløse router eller indtaste nøglen
for at oprette forbindelse til dit netværk
(de viste mulighed afhænger af typen af dit
netværk og den anvendte netværkssikring).
DA
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t

Når du indtaster nøglen til netværket,
vælger du et tegn ved at trykke på
navigationsknapperne og derefter
trykke på [OK] for at bekræfte.

4 Lytte til
internetradio
Bemærk
t Sørg for, at dit Wi-Fi-netværk er aktiveret.

t

t

t

14

For at annullere, trykkes på
navigationsknapperne til [CANCEL],
tryk derefter på [OK] for at bekræfte.
For at slette, trykkes på
navigationsknapperne til [BKSP], tryk
derefter på [OK] for at bekræfte.
Afslut processen ved at trykke på
[MENU]. Hvis netværket er etableres,
vises [Connected].

Når [Setup wizard completed] vises,
skal du trykke på [OK] for at afslutte
indstillingen.

Bemærk
t På nogle Wi-Fi-routere kan det være nødvendigt at holde
WPS-knappen nede for at etablere Wi-Fi-forbindelse. Se
brugervejledningen for den pågældende router for at få
yderligere oplysninger.
t For at køre opsætningsguiden igen skal du vælge [System
settings] > [Setup wizard] menuen (Se afsnittet “Brug af
menuen systemindstillinger”).

Radioen kan afspille tusindvis af radiostationer
fra hele verden via internetforbindelsen.

Brug menuen i internetradiotilstand
Når der er etableret internetforbindelse, finder
du en lister over viste stationer.Vælg én for at
begynde udsendelsen.
1 Vælg internetradio-tilstand.
Radioen begynder at etablere forbindelse
til det tidligere tilsluttede netværk, og
indstille den internetradiostation, som du
lyttede til sidst.
Hvis der ikke tidligere har været
etableret netværksforbindelse,
begynder radioen automatisk at søge
efter trådløse netværk (se afsnittet
“Kom i gang” > “Udfør indledende
opsætning” eller “Brug af menuen
systemindstillinger” > “Juster
netværksforbindelse” for at etablere
netværksforbindelse).

2
3

Tryk på

for at komme til hovedmenuen.

Tryk på navigationsknapperne for at vælge
menumulighederne.

[Station list]: Indstil en tilgængelig
internetradiostation.
[System settings]: Juster systemindstillinger
(samme menupunkt for alle driftstilstande. Se
8
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afsnittet "Brug af menuen systemindstillinger" for
at få yderligere oplysninger).
[Main menu]: Åbn hovedmenuen (samme
menupunkt for alle driftstilstande. Se afsnittet
"Brug af hovedmenuen" for at få yderligere
oplysninger).

Vælg en forindstillet
internetradiostation

4
5

1
2

Tryk på [OK] for at vælge et menupunkt.
Gentag trin 3 til 4, hvis der er underpunkter
tilgængelige under et menupunkt.
t Tryk på for at vende tilbage til den
forrige menu

Stationen gemmes i hukommelsen på
den valgte position.

I internetradio-tilstand trykkes på [PRESET].
Tryk på navigationsknapperne for at vælge
et tal, tryk derefter på [SELECT] for at
bekræfte.

.

[Station list]
[China]: Indstil en tilgængelig internetradiostation
i Kina, såsom popmusik, klassisk musik,
erhvervsnyheder og så videre.
[Stations]
[History]: Gennemse internetradiostationer
efter historik.
[Søg]: Søg efter internetradiostationer. For
at søge, tryk på navigationsknapperne for at
indtaste et nøgleord ved at vælge karakterer, tryk
derefter på [SELECT].
[Location]: Gennemse internetradiostationer
efter placering.
[Popular]: Indstil de mest populære stationer på
internettet.
[Discover]: Indstil udforskningslisten for
internetradio.

Gem internetradiostationer

Vis informationer om
internetradiostationer
Tryk og hold [INFO] flere gange for at rulle
igennem følgende informationer (hvis de er
tilgængelige):
t Kunstner og navn på spor
t Stationsbeskrivelse
t Stationsgenre og placering
t Codec og samplinghastighed
t Afspilningsbuffer
t Dato
Bemærk
t Hvis der ikke trykkes på en knap inden for 15 sekunder,
vil menuen lukke.
t Stationslister og undermenuer kan ændres fra tid til
anden og kan variere afhængigt af placering.

5 Lytte til Spotify

Bemærk
t Du kan maksimalt gemme 20 internetradiostationer.

1

Indstil en internetradiostation
i internetradio-tilstand.

2

Tryk og hold [PRESET] i 2 sekunder.
Den listen over forudindstillede
stationer vises.

3

Tryk på navigationsknapperne for at vælge
et forudindstillet tal, tryk derefter på
[SELECT] for at bekræfte.
[Preset stored] vises.

t
t
t

Brug din telefon, tablet eller computer som
fjernbetjening til Spotify.
Gå til www.spotify.com/connect for at få
oplysninger om hvordan.
Spotify-softwaren er underkastet tredjepartslicenser, som kan findes her: www.spotify.
com/connect/third-party-licenses/

DA
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6 Lyt til
DAB-radio

1
2

Find DAB-radiostationer

3

Første gang du vælger DAB-radiotilstand, eller
hvis stationslisten er tom, udfører radioen
automatisk en fuld scanning.

1
2

Tryk på

for at komme til hovedmenuen.

Tryk på navigationsknapperne for at vælge
menumulighederne, vælg derefter [DAB]
tilstand.
[Scan] vises.
Radioen scanner og gemmer automatisk
alle DAB-radiostationerne og sender
derefter den første tilgængelige station.
Stationslisten lagres i radioens
hukommelse. Næste gang du tænder
for radioen, vil der ikke blive udført
scanning efter stationer.

Sådan indstiller du en station
fra listen over tilgængelige
stationer

Indstil en DAB-radiostation i DAB-tilstand.
Tryk og hold [PRESET] i mere end
2 sekunder.
Den listen over forudindstillede
stationer vises.
Tryk på navigationsknapperne for at vælge
et forindstillet tal, tryk derefter på [SELECT]
eller [OK] for at bekræfte.
[Preset stored] vises.
Stationen gemmes i hukommelsen på
den valgte position.

Vælg en forudindstillet DABradiostation
1 Tryk på [PRESET] i DAB-tilstand.
2 Tryk på navigationsknapperne for at vælge

et tal, tryk derefter på [SELECT] eller [OK]
for at bekræfte.

DAB+-menuvalg og
informationsdisplay
1 I DAB-tilstand skal du trykke på [MENU]
2

for at åbne DAB-menuen.
Tryk på navigationsknapperne for at skifte
mellem menumulighederne.

I DAB-tilstand tryk på navigationsknapperne for
at navigere i de tilgængelige DAB-stationer.
Tip
t Stationerne kan skifte fra tid til anden. For at opdatere
stationslisten vælg [Scan] menufunktionen for at udføre
en komplet scanning.

Gem DAB-radiostationer
Bemærk
t Med jævne mellemrum føjes der nye stationer og
tjenester til DAB-udsendelser. Scan regelmæssigt for at
kunne anvende nye DAB-stationer og tjenester.
t Du kan maksimalt gemme 20 DAB-radiostationer.

10
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[Station list]: Vis alle DAB-radiostationer. Hvis der
ikke findes en station, begynder radioen at scanne
DAB-stationer og føje dem til stationslisten.
[Scan]: Scan og gem alle de tilgængelige DAB+radiostationer.
[Manual tune]: Find en DAB+-station manuelt.
[Prune invalid]: Fjern alle de ugyldige stationer
fra stationslisten.
[DRC]: Komprimer det dynamiske område for
et radiosignal, så lydstyrken for svage lyde bliver
øget, og lydstyrken for de kraftige lyde bliver
mindsket.

[Station order]: Gør dig i stand til at definere,
hvordan stationerne er placeret, når du ruller
i stationslisten.
[System settings]: Juster systemindstillingerne.
[Main Menu]: Åbn hovedmenuen (se afsnittet
"Brug af hovedmenuen").
3 Tryk på [SELECT] eller [OK] for at vælge
en mulighed.
4 Gentag trin 2-3, hvis der findes et underpunkt.
t Forlad menuen ved igen at trykke på
[MENU] /[INFO].
[Prune invalid]
[Yes]: Fjern alle de ugyldige stationer fra
stationslisten.
[No]: Vend tilbage til den forrige menu.
[DRC]
[DRC high]: Aktiver DRC på et højt niveau
(standardindstillingen der anbefales for
støjende omgivelser).
[DRC low]: Aktivér DRC på et lavt niveau.
[DRC off]: Deaktivér DRC.
[Station order]
[Alphanumeric]: Arranger stationerne
i alfabetisk rækkefølge (standardindstilling).
[Ensemble]:Viser en liste med grupper af
stationer, der udsendes fra samme sted
(dvs.: BBC eller South Wales lokalt).

7 Lyt til FM-radio
Find FM-radiostationer
1
2
3

Gentag trin 2 for at finde flere stationer.
Find en svag station:Tryk og hold flere
gange ( eller ), indtil du finder en
station med optimalt signal.

Bemærk
t Du kan maksimalt gemme 20 FM-radiostationer.

1
2

I FM-tilstand, indstil en FM-station.
Tryk og hold [PRESET] i 2 sekunder, indtil
[Save to Preset] vises.

3

Tryk på navigationsknapperne for at give
radiostationen et nummer fra 1-20 til
denne radiostation, og tryk derefter på
[SELECT] for at bekræfte.
[Preset stored] vises.

4

Gentag trin 1-3 for at programmere flere
stationer.

t Hvis der ikke trykkes på en knap inden for 15 sekunder,
vil menuen lukke.

Tryk, mens du lytter til DAB-radio, på [MENU] /
[INFO] gentagne gange for at få vist forskellige
oplysninger (hvis de er til rådighed).
t Stationsnavn
t Dynamic Label Segment (DLS)
t Signalstyrke
t Programtype (PTY)
t Ensemble-navn
t frekvens
t Signalfejlandel
t Bithastighed og lydstatus
t Codec
t Tid og dato

Tryk og hold ( eller ) i mere end
2 sekunder.
Radioen finder automatisk en FMradiostation med en kraftig forbindelse.

Gem FM-radiostationer

Bemærk

Visning af DAB+-information

Vælg [FM] tilstand i hovedmenuen.

Bemærk
t Overskriv en programmeret station ved at gemme en
anden station i stedet.

Valg af en forindstillet FMradiostation
1
2

Tryk på [PRESET] i FM-tilstand.
Tryk på navigationsknapperne for at vælge
et tal, tryk derefter på [SELECT] for at
bekræfte.
DA
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Brug af menu i FM-tilstand

Vis RDS-information

1

I FM-tilstand skal du trykke på [MENU] for
at åbne FM-menuen.

2

Tryk på navigationsknapperne for at rulle
gennem menumulighederne:

RDS (Radio Data System) er en tjeneste, som
gør det muligt for FM-stationer at vise yderligere
information. Hvis du lytter til en FM-station med
RDS-signal, vises et RDS-ikon, og stationsnavnet
bliver vist.

1
2
[Scan setting]
[Audio setting]
[System settings]: Juster systemindstillinger (se
afsnittet "Brug af menuen systemindstillinger").
[Main menu]: Åbn hovedmenuen (se afsnittet
"Brug af hovedmenuen").

3

Tryk på [SELECT] for at vælge et
menupunkt.

4

Gentag trin 2-3, hvis der er underpunkter
tilgængelige under et menupunkt.
t Tryk på [MENU] for at vende tilbage til
den forrige menu.
[Scan setting]
[Strong stations only?]
[YES]: Scan kun FM-radiostationer med
kraftige signaler.
[NO]: Scan alle de tilgængelige FMradiostationer.
[Audio setting]
[Listen in Mono only?]
[YES]: Vælg mono-rundsending
[NO]: Vælg stereo-rundsending
Bemærk
t Hvis der ikke trykkes på en knap inden for 15 sekunder,
vil menuen lukke.

12
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Tune ind på en RDS-station.
Tryk på [MENU] / [INFO] flere gange for
at få vist forskellige RDS-oplysninger (hvis
de forefindes):
t Stationsnavn
t Radiotekstmeddelelser
t Programtype
t Frekvens
t Dato

8 Afspilning fra
Bluetoothaktiverede
enheder
1

Tryk på

for at vælge Bluetooth-kilden

med fjernbetjeningen.
Der vises [BT].
Bluetooth-LED indikatoren blinker blåt.

2

Aktivér Bluetooth på din enhed,
der understøtter Advanced Audio
Distribution Profile (A2DP), og søg efter
Bluetooth-enheder, der kan parres (se
brugervejledningen til din Bluetooth-enhed).

3

Vælg “Philips M2805” på din Bluetoothaktiverede enhed og indtast om nødvendigt
'0000' som adgangskode til parring.
Hvis søgningen efter “Philips M2805”
mislykkes, eller hvis det ikke er muligt
at parre med dette produkt, skal du
trykke på
og holde den inde i mere
end 2 sekunder for at komme ind i
parringstilstand.
Efter vellykket parring og forbindelse,
bliver Bluetooth-LED indikatoren fast blå.

4

Afspilning af lyd på den forbundne enhed.
Lyd strømmer fra din Bluetoothaktiverede enhed til dette produkt.
For at afbryde den Bluetooth-aktiverede enhed,
deaktiveres Bluetooth på din enhed.
Bemærk
t Det er ikke sikkert, at apparatet er kompatibelt med alle
Bluetooth-enheder.
t Enhver forhindring mellem denne enhed og din
Bluetooth-aktiverede enhed kan reducere driftsområdet.
t Det effektive driftsområde mellem denne enhed og din
Bluetooth-aktiverede enhed er ca. 10 meter (33 fod).
t Denne enhed kan huske op til 8 tidligere forbundne
Bluetooth-enheder.

9 Brug af menuen
systemindstillinger
1

Tryk på

i driftstilstand for at åbne

menuen.

2

Tryk på navigationsknapperne for at rulle
gennem menumulighederne.

3

Vælg [System settings], tryk derefter på
[OK] for at bekræfte.

4

Gentag trin 2 til 3 for at vælge et
menupunkt.

[Equaliser]: Vælg equaliser-tilstand.
[Network]: Giver dig mulighed for at etablere
netværksforbindelse.
[Time/Date]: Indstil tid og dato.
[Language]: Vælg systemsprog.
[Factory Reset]: Nulstil radioen til
fabriksindstillingerne.
[Software update]:Tjek oplysninger om
softwareopdatering.
[Setup wizard]: Instruktioner i at udføre den
indledende opsætning.
[Info]: Tjek softwareversionen.
[Privacy Policy]: Se meddelelse om beskyttelse af
personlige oplysninger.
[Backlight]: Juster indstillingerne for baggrundslys.
Bemærk
t Hvis der ikke trykkes på en knap inden for 15 sekunder,
vil menuen lukke.
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Indstil systemsprog
1

Vælg [System settings] > [Language].
Listen over sprog vises.

2

Tryk på navigationsknapperne for at rulle
gennem menumulighederne.

3

Tryk på [SELECT] for at bekræfte.

Juster netværksindstillinger
1
2

Vælg [System settings] > [Network].
Tryk på navigationsknapperne for at rulle
gennem menumulighederne.

3

Tryk på [SELECT] for at bekræfte.
[Network wizard]: Instruerer dit i at etablere
netværksforbindelse.
[PBC Wlan setup]: Vælg denne indstilling, hvis
din trådløse router understøtter WPS og PBCopsætningsmetoden.
[View settings]: Se den aktuelle
netværksinformation.
[Manual settings]
[DHCP enable]: Alloker IP-adresse automatisk.
[DHCP disable]: Alloker IP-adressen manuelt.
[NetRemote PIN Setup]: Opsæt nettets fjernindtast adgangskode.
[Network profile]: Vis en liste over de netværk,
som radioen kan huske.
[Clear network settings]: Ryd valg af
netværksindstillinger.
[Keep network connected?]: Vælg, om du vil
bevare forbindelsen til netværket.

Indstil tid/dato
1
2
3

Vælg [System settings] > [Time/Date].
Tryk på navigationsknapperne for at rulle
gennem menumulighederne.
Tryk på [SELECT] for at bekræfte.

[Set Time/Date]: Indstil tid og dato.
[Auto update]
[Update from DAB]: Synkroniser tid med
DAB-stationer.
[Update from FM]: Synkroniser tid med
FM-stationer.
[Update from Network]: Synkroniser tid med
internetradiostationer.
[No Update]: Deaktiver synkronisering af tid.
[Set format]: Juster 12/24-timers format.
[Set timezone]: Indstil tidszone.
[Daylight saving]: Aktivér eller deaktivér
sommertid.
Bemærk
t Hvis du opdaterer tiden fra DAB eller FM, har
indstillingen for sommertid ingen betydning.
t Hvis du opdaterer fra netværket, skal du indstille din
tidszone.

Nulstil alle indstillinger
1
2

DA

Tryk på navigationsknapperne for at rulle
gennem menumulighederne.

3

Tryk på [SELECT] for at bekræfte.
[Yes]: Nulstil radioen til fabriksindstillingerne.
[No]: Nulstil til forrige menu.

Kontrollér softwareinformation
og opgrader firmware (hvis
tilgængelig)
1
2
3
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Vælg [System settings] > [Factory Reset].

Vælg [System settings] > [Software update].
Tryk på navigationsknapperne for at rulle
gennem menumulighederne.
Tryk på [SELECT] for at bekræfte.

[Auto-check setting]: Vælg om du periodisk vil
søge efter nye softwareversioner.
[Check now]: Søg efter nye softwareversioner
med det samme.
Bemærk
t Hvis radioen registrerer, at der er ny software tilgængelig,
vil den spørge, om du vil foretage en opdatering. Hvis
du accepterer, vil den nye software blive downloadet og
installeret. Inden opgradering af softwaren skal du sørge
for, at radioen er tilsluttet en stabil strømforsyning. Hvis
strømmen bliver afbrudt under en softwareopdatering,
kan det beskadige produktet.

Tjek softwareversionen
1
2

Vælg [System settings] > [Info].

3

Tryk på [SELECT] for at bekræfte.
Den aktuelle softwareversion bliver vist.

Tryk på navigationsknapperne for at rulle
gennem menumulighederne.

Juster indstillingerne for
baggrundslys
1
2
3

Vælg [System settings] > [Backlight].
Tryk på navigationsknapperne for at rulle
gennem menumulighederne.

Tryk på [SELECT] for at bekræfte.
[Timeout]: Vælg en timeout-periode for
displayets baggrundslys.
[On level]: Vælg en lysstyrke til baggrundslyset.
[Dim level]: Vælg en lysstyrke til displayet mellem
Medium, Lav og Slukket.

10 Brug af
systemets
hovedmenu
1

Tryk på

i driftstilstand for at åbne

topmenuen.

2
3
4
5

Tryk på navigationsknapperne for at rulle
gennem menumulighederne.
Vælg [Main menu].
Tryk på [OK] for at bekræfte.

Gentag trin 2 til 3 for at vælge et menupunkt:
[Internetradio]: Vælg internetradio-tilstand.
[Spotify]: Vælg Spotify-tilstand.
[DAB]: Vælg DAB-tilstand.
[FM]: Vælg FM-tilstand.
[Bluetooth]: Vælg Bluetooth-tilstand.
[Sleep]: Indstil sleep-timer.
[Alarm]: Indstil alarmtimer.
[System Settings]: Juster systemindstillinger
(se afsnittet "Brug af menuen systemindstillinger").
Bemærk
t Hvis der ikke trykkes på en knap inden for 15 sekunder,
vil menuen eksistere.
t Du kan også trykke på kilde-knappen for at vælge en
tilstand: Internet radio, Spotify, DAB-radio, FM-radio eller
Bluetooth.

Indstil ur og alarm
Dette produkt kan bruges som vækkeur.

1

Tryk på [MENU] i driftstilstand for at åbne
topmenuen.

2

Tryk på navigationsknapperne for at rulle
gennem menumulighederne.

3

Vælg [Alarms].
Hvis der ikke er indstillet et ur, vil en
meddelelse bede dig om at indstille.
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4

Tryk på [OK] for at fortsætte.
Dag-cifferet blinker.

12

Gentag trin 5 for at vælge [Volume], og
indstil derefter alarmens lydstyrke.

5

Tryk på navigationsknapperne for at
indstille dagen, tryk derefter på [OK] for at
fortsætte.
Måned-cifferet blinker.

13

Gentag trin 5 for at vælge [Save], og alarm
1 er indstillet.

14

Gentag trin 7 til 13 for at indstille Alarm 2.

6

Gentag trin 5 for at indstille henholdsvis
måned, år og tid.
Mulighederne [Alarm 1: off [00:00]] og
[Alarm 2: off [00:00]] vises.

Bemærk
t Når alarmen er aktiveret, vises et alarmikon for Alarm
1 eller Alarm 2.
t Tryk på ALARM på produktet for at stoppe alarmen.
t Du kan også gå til [System settings] > [Time/Date] for
at indstille tid og dato (se “Use system settings menu” >
“Set time/date”).

Indstil sleep-timer
7

Gentag trin 5 for at vælge [Alarm 1: off
[00:00]] > [Enable] eller [Off].

8

Gentag trin 5 for at aktivere eller deaktivere
alarmtimeren:
[Off]: Deaktiver alarmtimeren.
[Daily]: Alarmen lyder hver dag.
[Once]: Alarmen lyder kun én gang.
[Weekends]: Alarmen lyder hver lørdag og søndag.
[Weekdays]: Alarmen lyder hver dag fra mandag
til fredag.

9

Gentag trin 5 for at vælge [Time], og indstil
derefter alarmtiden.

10 Gentag time 5 for at vælge [Mode], og

indstil derefter alarmkilden.
[Buzzer]: Vælg brummer som alarmkilde.
[Internetradio]: Vælg den internetradiostation,
du sidst lyttede til, som en alarmkilde.
[DAB]: Vælg den DAB-radiostation, du sidst
lyttede til, som en alarmkilde.
[FM]: Vælg den FM-radiostation, du sidst lyttede
til, som en alarmkilde.

11

Gentag trin 5 for at vælge [Preset], og vælg
derefter den station, du sidst lyttede til,
eller en forudindstillet radiostation som
alarmkilde.
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1

Tryk på MENU i driftstilstand for at åbne
topmenuen.

2

Tryk på navigationsknapperne for at rulle
gennem menumulighederne.

3
4

Vælg [Sleep].
Tryk på navigationsknapperne for at rulle
gennem sleep-timerperioden (i minutter).
Når [Sleep OFF] vises, er sleep-timeren
deaktiveret.
Sleep OFF

15MINS

30MINS

60MINS

45MINS

11 Produktoplysninger

12 Fejlfinding

Bemærk

Advarsel

t Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

Nominel udgangseffekt
(forstærker)
Akustisk
frekvensområde
Højttaler-driver
Basforbedring
Wi-Fi-protokol
Wi-Fi-frekvensbånd
Maksimal sendeeffekt
Bluetooth-version
Profiler understøttet af
Bluetooth
Bluetooth frekvensbånd
/ Output-strøm

Total 10 W RMS
63 Hz - 20 KHz
2 x 2,75" fuld rækkevidde, 6 Ω
2 basporte
802.11a/b/g/n
2412 - 2472 MHz
15,08 dBm
V4.2
A2DP V1.3, AVRCP V1.6

2402 - 2480 MHz ISM-bånd
≤ 4 dBm (klasse 1)
FM 87,5 - 108 MHz; DAB
Tuners frekvensområde
174,928 MHz - 239,2 MHz
Forindstillede stationer 20
AUX-IN-indgangsniveau 600 mV +/- 100 mV RMS
Hovedtelefon
3,5 mm stik

Input

Forsøg aldrig selv at reparere produktet,
eftersom dette kan ugyldiggøre garantien.
Hvis du oplever problemer under brugen af
dette produkt, bør du kontrollere følgende
punkter, inden du bestiller reparation. Hvis
der fortsat er problemer, skal du gå til Philips
hjemmeside (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
t
t
t

Sørg for, at enhedens vekselstrømskabel er
korrekt forbundet.
Sørg for, at der strøm i vekselstrømsudgangen.
For at spare strøm slukker systemet
automatisk 15 minutter efter, at afspilningen
af afsluttet, og der ikke er nogen aktivitet.

Ingen lyd
t

Strøm
Model
(vekselstrømsadapter
fra Phillips)

t Fjern aldrig enhedens kabinet

Justér lydstyrken.

Fjernbetjeningen fungerer ikke
AS190-090-AD190
100 - 240 V ~, 50 / 60 Hz,
0,7 A
DC 9,0 V, 1,9 A

Udgang
Strømforbrug under
15 W
brug
Strømforbrug i standby < 1 W (urvisning slukket)
400 x 206 x 100 mm
Mål
(uden stander)
Vægt
1,7 kg

t

t
t
t
t

Inden du trykker på en funktionsknap,
skal du vælge den korrekte kilde
på fjernbetjeningen i stedet for på
hovedenheden.
Reducer afstanden mellem fjernbetjeningen
og enheden.
Indsæt batterierne med korrekt polaritet
som angivet.
Udskift batterierne.
Ret fjernbetjeningen direkte mod sensoren
foran på enheden.

Dårligt radiosignal
t

Øg afstanden mellem enheden og dit tv
eller andre strålingskilder.
DA
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Fjernelse af engangsbatterier
Se afsnittet om indsætning af batterier for at
fjerne engangsbatterier.
Miljøoplysninger
Al unødvendig emballage er udeladt. Vi har
forsøgt at forenkle emballagen ved at dele den
op i tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum
(polstring) og polyætylen (poser, beskyttende
skumfolie)
Dit system består af materialer, der kan
genbruges, hvis de afmonteres af et specialfirma.
Overhold de lokale regler angående
bortskaffelse af emballage, opbrugte batterier og
gammelt udstyr.

Bluetooth® mærket og logoer er registrerede
varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og
enhver brug af sådanne mærker af MMD Hong
Kong Holding Limited kræver licens. Andre
varemærker og varebetegnelser tilhører deres
respektive ejere.
Spotify-softwaren er underkastet tredjepartslicenser, som kan findes her:
www.spotify.com/connect/third-party-licenses/

5G WIFI
Operationer i 5,15-5,35 GHz-båndet
er begrænset til indendørs brug alene.
Begrænsningssymbol (piktogrammet er
forbeholdt brugsbegrænsning i ethvert
EU-land, bedes fjernet, hvis der ikke er nogen
brugsbegrænsning i EU-lande.
Vist i emballage eller manual,
Begrænsningsadvarsel eller forklaring til artikel
10(2) (landeoperationelt i mindst 1 land) og
10(10) information om begrænsninger.

Frekvensbånd og styrke
Denne mobiltelefon tilbyder kun følgende
frekvensbånd i EU-områder og maksimal
radiofrekvensstyrke.
Bluetooth: < 6 dBm
Wi-Fi 2,4 GHz band < 16 dbm
5 GHz band 1 ~ 3 < 19 dbm
5,8 G band < 7 dbm

Oprettelse af uautoriserede kopier
af kopibeskyttet materiale, herunder
computerprogrammer, filer, udsendelser
og lydoptagelser, kan være en krænkelse af
ophavsretten og udgøre en kriminel handling.
Dette udstyr bør ikke bruges til sådanne formål.
Forsøg aldrig selv at reparere systemet, da dette
vil påvirke garantiens gyldighed. Hvis du oplever
problemer under brugen af denne enhed, bør du
kontrollere følgende punkter, inden du bestiller
reparation. Hvis der fortsat er problemer, skal
du gå til Philips hjemmeside (www.philips.
com/support). Når du kontakter Philips, skal
du sørge for, at enheden er i nærheden, og
at modelnummeret og serienummeret er
tilgængelige.
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