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1 Viktigt

t

Säkerhet

t

Läs och förstå alla instruktioner innan du
använder den här produkten. Om skador
orsakas av att instruktionerna inte följs gäller inte
garantin.

t

IAKTTAG FÖRSIKTIGHET
RISK FÖR ELEKTRISK STÖT
ÖPPNA INTE
IAKTTAG FÖRSIKTIGHET: TA INTE BORT HÖLJET (ELLER BAKSIDAN)
FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISK STÖT. INNEHÅLLER INGA
DELAR SOM KAN REPARERAS AV ANVÄNDAREN. HÄNVISA ALLA
REPARATIONER TILL UTBILDAD SERVICEPERSONAL.

Denna "blixt" indikerar att oisolerat material
i din enhet kan orsaka en elektrisk chock. Av
säkerhetsskäl för alla i ditt hushåll ska du inte
ta bort produktens hölje. "Utropstecknet"
uppmärksammar funktioner som du bör läsa
om i den bifogade litteraturen för att förhindra
drifts- och underhållsproblem
VARNING: För att minska risken för brand eller
elektriska stötar bör denna enhet inte utsättas
för regn eller fukt och vätskefyllda föremål,
såsom vaser, bör inte placeras på enheten
IAKTTAG FÖRSIKTIGHET: Sätt i elkontakten
i uttaget helt, för att förhindra elektriska stötar.
(För länder med polariserade kontakter: För att
förhindra elektrisk stöt, sätt det breda stiftet i
det breda uttaget.)
Varning
t
t
t
t

Avlägsna aldrig höljet på apparaten
Smörj aldrig någon del av apparaten
Titta aldrig in i laserstrålen inuti apparaten
Håll apparaten borta från direkt solljus, öppen eld och
stark värme.
t Se till att du alltid har enkel åtkomst till strömkabeln,
kontakten eller adaptern för att koppla från apparatens
ström.

t
t

2

Enheten får inte utsättas för dropp eller
stänk.
Placera inte någon farokälla på enheten (t.ex.
vätskefyllda föremål, tända ljus).
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t

t
t

Om nätkontakten eller en apparatkoppling
används vid frånkoppling ska
frånkopplingsanordningen vara enkel att
använda.
Se till att det finns tillräckligt fritt utrymme
för ventilation runt produkten.
Batterianvändning - VARNING: För att
förhindra batteriläckage som kan leda till
personskador:
Sätt i batterierna korrekt, med polariteterna
som anges.
Utsätt inte batterierna (batteripaket eller
installerade batterier) för stark hetta som
solsken, eld eller liknande.
Ta ur batterierna om enheten inte ska
användas under en längre tid.
Använd endast tillsatser och tillbehör som
specificerats av tillverkaren.
Iakttag försiktighet

t För att undvika hörselskador bör du begränsa tiden du
använder hörlurarna på hög volym och ställa in volymen
på en säker nivå.
t Ju högre volym, desto kortare är den säkra lyssningstiden.

Hörselsäkerhet
Följ dessa riktlinjer när du använder hörlurarna.
t Lyssna med rimlig volym under rimliga
tidsperioder.
t Var noga med att inte justera volymen när
din hörsel anpassas.
t Höj inte volymen så mycket att du inte kan
höra vad som händer omkring dig.
t Du bör vara försiktig eller tillfälligt avbryta
användningen i potentiellt farliga situationer.
t Överdrivet ljudtryck från öronsnäckor och
hörlurar kan orsaka hörselskador.

2 Din
internetradio
Grattis till ditt köp, och välkommen till Philips!
Registrera din produkt på www.philips.com/support
för att få det fullständiga stöd Philips erbjuder.

IR-sensor
LED-indikator
t Standby-indikator: blir röd när enheten
går till vänteläge.
Displaypanel
t

Visa aktuell status.

t

Hörlursuttag

Introduktion
Med denna enhet kan du:
t Lyssna på Internetradio via
nätverksanslutning.
t Lyssna på FM- och Digital Audio
Broadcasting (DAB)-radio.
t Spela upp ljud från Bluetooth-enheter.
t Använd din telefon, surfplatta eller dator
som fjärrkontroll för Spotify.
t Veta vad klockan är och ställa in ett alarm.

Det här finns i lådan
Kontrollera och identifiera ditt pakets innehåll:
t Huvudenhet
t Bordsstativ
t 1 st nätadapter
t 1 st radioantenn
t Fjärrkontroll (med 2 st AAA batterier)
t Tryckt material

Översikt över huvudenheten

INGÅNG FÖR EXTRAUTRUSTNING
(AUX IN)
t Anslut till en extern ljudenhet.
t

Slå på produkten eller sätt den i vänteläge.

t

Tryck för att välja en källa: FM, DAB+,
LJUD IN, BT.
I Bluetooth-läge, håll intryckt i mer än
två sekunder för att gå in i parningsläge.

PARKOPPLING

t

MENY
t Gå till huvudmenyn.
FÖRINSTÄLLNING
t

Välj en förinställd internetradiostation,
FM-radiostation eller DAB+-station.
SV
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VÄLJ
t

Bekräfta valet.

INFO /
t Visa information.
t Justera bakgrundsbelysningens
ljusstyrka.
INSOMNING/ALARM
t

Ställ in alternativ för alarm och insomning.

t

Slå på produkten eller sätt den i
vänteläge.

t
t

Tryck för att gå till Grafisk huvudmeny;
Internetradio, Spotify, DAB-radio, FMradio, BT-läge, AUX IN-läge.
Håll intryckt för att växla till BT-läge.

t

STÄLL IN
t
t

Hoppa till föregående spår;
Ställ in på föregående radiostation.

TUNE
t
t

OCH VOL

Justera volymen.
Stäng av ljudet.

ANT
t

Anslut till den medföljande
radioantennen.

UTTAG FÖR LIKSTRÖMSINGÅNG
t

SV

Välj en FM-station.
Välj en DAB+-station.
Programmera radiostationer.
Lagra radiostationer automatiskt.
Justera volymen.
Välj LJUD IN-källa.

t

Välj en förinställd radiostation.

t

Tillbaka till föregående meny.

Anslut till den medföljande nätadaptern.

Översikt över fjärrkontrollen

4

t
t
t
t
t
t

/

STÄNG AV LJUDET
t

Visa uppspelningsinformation eller
radiotjänstinformation.

Hoppa till nästa spår;
Ställ in på nästa radiostation.

VOL
t

t

LJUD/DBB
t
t

Välj en förinställd ljudeffekt.
Aktivera eller stäng av DBB.

t

Ställ in en alarmtimer.

t

Ställ in en insomningstimer.

t

Justera bakgrundsbelysningens
ljusstyrka.

t

Stäng av eller återställ ljudet.

3 Kom igång

Anslut till strömförsörjning
Anslut strömkabeln till vägguttaget.

Iakttag försiktighet
t Användning av kontroller eller justeringar eller utförande
av andra procedurer än häri kan leda till farlig strålning
eller annan osäker drift.

Följ alltid instruktionerna i detta kapital i ordning
Om du kontaktar Philips behöver du uppge
modell- och serienumret för denna produkt.
Modelnr:
Serienr:

Anslut radioantennen
Anslut den medföljande radioantennen till den
här produkten innan du lyssnar på radio.

ANTENN

FM

LIKSTRÖMSINGÅNG

Iakttag försiktighet
t Risk för skada på produkten! Fastställ att
strömförsörjningens spänning är samma som spänningen
som anges på baksidan eller undersidan av enheten.
t Risk för elektrisk stöt! Innan du ansluter nätadaptern
måste du se till att adapterkontakten är ordentligt fixerad.
Dra alltid i kontakten när du kopplar ur nätadaptern,
aldrig i sladden.
t Försäkra dig om att du har slutfört alla andra anslutningar
innan du ansluter nätadaptern.

Placera din produkt
Innan du placerar denna produkt på bordet
ska du fästa det medföljande bordsstativet på
huvudenheten, enligt illustrationen nedan.
Tips
t Se bifogade instruktioner för väggmontering om du vill
montera produkten på en vägg.
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Förbered fjärrkontrollen
Iakttag försiktighet
t Risk för skada på produkten! Ta ur batterierna om
fjärrkontrollen inte ska användas på länge
t Batterier innehåller kemiska ämnen och ska därför
kasseras på rätt sätt.

Så här sätter du i fjärrkontrollens batteri:

1

Öppna
batterifacket.

2

Sätt i de två
medföljande AAAbatterierna med
korrekt polaritet
(+/-) enligt
anvisningarna.

3

Stäng batterifacket

Starta upp
Tryck på

.
När enheten startas upp är den inställd
på den senast valda källan.
igen för att växla till vänteläge.
Tryck på
Displaypanelen dimmas ned.
Tid och datum (om inställt) visas.
Observera
t Om inget val görs inom 15 minuter går radion
automatiskt till vänteläge.

Internet Radio

2

Tryck på navigeringsknapparna för att välja
menyalternativ.

Utför grundläggande
inställningar
Följ instruktionerna nedan för att konfigurera
några grundinställningar.
För att kunna lyssna på internetradio måste
du först ställa in en Wi-Fi-anslutning. WiFi Protected Setup (WPS) är en standard
skapad av Wi-Fi Alliance för enkelt
upprättande av säkra trådlösa hemnätverk.
Om din trådlösa router stöder WPS kan du
snabbt och säkert ansluta radion till routern
genom en av de två installationsmetoderna:
Tryckknappskonfiguration (PBC) eller personligt
identifieringsnummer (PIN).
För de som inte stöder WPS finns ett annat
alternativ att ansluta radion till den trådlösa
routern.
Observera
t Bekanta dig med nätverksrutern innan du ansluter till ett
nätverk.
t Kontrollera att ditt Wi-Fi-nätverk är aktiverat.

1

När produkten slås på första gången visas
displayen.

2

Tryck på

För att växla till huvuddisplayen:

1

Tryck på

.

Displaypanelen visas som nedan:

6
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3

[Language] kommer att visas.
t Tryck på navigeringsknapparna för att
välja önskat språk.

4

9

[Privacy notice] kommer att visas.
t Tryck på [Select] eller [OK] för att
bekräfta.

10 När [Daylight savings] visas,

5
6

Om [No update] är valt, upprepa steg 7 för
att ställa in datum och tid.

t

[Setup wizard] kommer att visas.
t Följ instruktionerna nedan för att
konfigurera några grundinställningar.
När [Setup wizard] visas,
t Tryck på navigeringsknapparna för att
välja [YES] och starta installationen.
t Tryck på [Select] eller [OK] för
att bekräfta. Om du väljer [NO]
kommer du att bli ombedd att köra
installationsguiden nästa gång.

7

När [12/24 hour format] visas,
t Tryck på navigeringsknapparna för att
välja 12 eller 24 timmars format och
tryck sedan på [Select] eller [OK] för
att bekräfta.

8

När listan [Auto update] visas,
t Tryck på navigeringsknapparna för att
välja önskad uppdateringsmetod för
klockan och tryck sedan på [Select]
eller [OK] för att bekräfta.

[Update from DAB]: Synkronisera klockan med
DAB-stationer.
[Uppdatering från FM]: Synkronisera klockan
med FM-stationer.
[Update from Network]: Synkronisera klockan
med internetradiostationer.
Om [Update from Network] är valt,
upprepa steg 6 för att ställa in tidszon
och upprepa sedan steg 6 för att ställa in
sommartid och ställa in om produkten alltid
ska vara ansluten till nätverket.
[No update]: Inaktivera tidssynkronisering.

När [Set timezone] visas,
t Tryck på navigeringsknapparna för att
välja den tidszon du befinner dig i.

t
t

11

Tryck på navigeringsknapparna för att
välja [YES] att använda sommartid.
Tryck på [OK] för att bekräfta.
Om du väljer [NO] kommer du att bli
ombedd att köra installationsguiden
nästa gång.

När [Network settings] visas,
t Tryck på navigeringsknapparna för
att välja [YES] för att hålla nätverket
anslutet.
t Tryck på [OK] för att bekräfta.
Radion börjar automatiskt söka
efter trådlösa nätverk.
En lista över tillgängliga Wi-Finätverk visas.

12

När [SSID] visas,
t Tryck på navigeringsknapparna för att
välja för att välja nätverket.
t Tryck på [OK] för att välja ett alternativ
för att ansluta din trådlösa router.
WPS-installation
Tryck på WPS-knappen på din trådlösa router.
Tryck på [Select] på produkten för att fortsätta.
t [Push Button]: Välj det här alternativet om
din trådlösa router stöder WPS och PBCinstallation. Du uppmanas att trycka på
anslutningsknappen på din router. Tryck
sedan på [OK] för att fortsätta.
t [Pin]: Välj det här alternativet om din
trådlösa router stöder WPS och PINinstallation. Radion genererade ett
kodnummer med åtta siffror som du kan
ange i routern.
t [Skip WPS]: Välj det här alternativet om
din trådlösa router inte stöder WPS. Du
uppmanas att ange lösenordet för ditt WiFi-nätverk.

SV
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13

Som anges på displaypanelen, tryck på
WPS-knappen eller ange pinkoden på din
trådlösa router, eller ange lösenordet för
att ansluta till ditt nätverk (alternativen som
visas beror på vilken typ av nätverk och
nätverksskydd som används).
t När du skriver in i nätverkets lösenord,
tryck på navigeringsknapparna för att
välja tecken och tryck sedan på [OK]
för att bekräfta.

4 Lyssna på
Internetradio
Observera
t Kontrollera att ditt Wi-Fi-nätverk är aktiverat.

Radion kan spela upp tusentals radiostationer
från hela världen via internetanslutningen.

Använda menyn i stationslistan
för internetradio
t

t

t

14

För att avbryta, tryck på [CANCEL]
med navigeringsknapparna och tryck
sedan på [OK] för att bekräfta.
För att avbryta, tryck på [CANCEL]
med navigeringsknapparna och tryck
sedan på [OK] för att bekräfta.
Tryck på [MENU] för att avsluta
processen. Om nätverket upprättats
visas [Connected].

När internetuppkopplingen har upprättats hittar
du en lista över stationer som visas. Välj en för
att börja lyssna.

1

Välj läget Internetradio.
Radion börjar ansluta till det tidigare
anslutna nätverket och ställer sedan
in den internetradiostation du senast
lyssnade på.
Om nätverksanslutningen inte upprättats
tidigare börjar radion automatiskt att
söka efter trådlösa nätverk (se avsnittet
"Kom igång" > "Utför grundläggande
inställningar" eller "Använd menyn
systeminställningar" > "Justera
nätverksinställningar" upprätta en
nätverksanslutning).

2

Tryck på

När [Setup wizard completed] visas, tryck
på [OK] för att gå ur inställningen.

för att komma till

huvudmenyn.
Observera
t På vissa Wi-Fi-routrar kan du behöva hålla in WPSknappen för Wi-Fi-anslutning. Se användarmanualerna
för de specifika routrarna för mer information.
t För att köra installationsguiden igen väljer du menyn
[System settings] > [Setup wizard] (se kapitlet "Använd
systeminställningsmenyn").

3

Tryck på navigeringsknapparna för att välja
menyalternativ:

[Station list]: Ställ in alla tillgängliga
Internetradiostationer.
8
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[System settings]: Justera systeminställningarna
(samma menyalternativ för alla arbetslägen, se
kapitlet "Använd menyn systeminställningar" för
detaljer).
[Main menu]: Öppna huvudmenyn (samma
menyalternativ för alla arbetslägen, se kapitlet
"Använd huvudmenyn" för detaljer).

4
5

För att välja ett alternativ, tryck på [OK].
Upprepa steg 3 och 4 om något
underalternativ är tillgängligt under ett
alternativ.
t För att återgå till föregående meny,
tryck på

.

[Station list]
[China]: Ställ in alla tillgängliga Internetradiostationer
i Kina, till exempel popmusik, klassisk musik,
affärsnyheter och så vidare.
[Stations]
[History]: Bläddra bland Internetradiostationer
efter historik.
[Search]: Sök efter Internetradiostationer. För att
söka, tryck på navigeringsknapparna för att ange
ett nyckelord genom att välja tecken och tryck
sedan på [SELECT].
[Location]: Bläddra bland internetradiostationer
efter plats.
[Popular]: Ställ in på de mest populära
stationerna på Internet.
[Discover]: Ställ in för att upptäcka listan för
internetradio.

Lagra internetradiostationer
Observera
t Du kan lagra högst 20 internetradiostationer.

1

Ställ in en internetradiostation i
internetradioläge.

2

Håll [PRESET] intryckt i två sekunder.
Listan med förinställda stationer visas.

3

Tryck på navigeringsknapparna för att välja
ett förinställt nummer och tryck sedan på
[SELECT] för att bekräfta.

[Preset stored] visas.
Stationen lagras på den valda platsen.

Välja en förinställd
internetradiostation
1
2

Tryck på [PRESET] i läget internetradio.
Tryck på navigeringsknapparna för att välja
ett nummer och tryck sedan på [SELECT]
för att bekräfta.

Visa information om
internetradiostationer
När du lyssnar på Internetradio, håll in [INFO]
upprepade gånger för att bläddra igenom
följande information (om tillgängligt):
t Namn på artist och låt
t Beskrivning av stationen
t Stationens genre och plats
t Kodek och samplingsfrekvens
t Uppspelningsbuffert
t Datum
Observera
t Om ingen knapp trycks in inom 15 sekunder avslutas
menyn.
t Stationslistor och undermenyer kan ändras från gång till
gång och variera beroende på läge.

5 Lyssna på Spotify
t
t
t

Använd din telefon, surfplatta eller dator
som fjärrkontroll för Spotify.
Gå till www.spotify.com/connect för att lära
dig hur man gör.
Spotify-programvaran är föremål för
tredjepartslicenser som finns här: www.
spotify.com/connect/third-party-licenses/

SV
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6 Lyssna på DABradio

2

Håll [PRESET] intryckt i mer än två sekunder.
Listan med förinställda stationer visas.

3

Tryck på navigeringsknapparna för att välja
ett förinställt nummer och tryck sedan på
[SELECT] eller [OK] för att bekräfta.
[Preset stored] visas.
Stationen lagras på den valda platsen.

Ställa in DAB-radiostationer
Första gången du väljer DAB-radioläge, eller om
stationslistan är tom, utför radion en fullständig
skanning automatiskt.

1
2

Tryck på

för att komma till huvudmenyn.

Tryck på navigeringsknapparna för att välja
menyalternativ och välj sedan [DAB]-läge.
[Scan] visas.
Radion skannar och lagrar alla DABradiostationer automatiskt och sänder
sedan den första tillgängliga stationen.
Stationslistan lagras i radion. Nästa
gång du slår på radion sker inte
stationssökningen.

Ställa in en station från listan
över tillgängliga stationer

Välja en förinställd DABradiostation
1
2

Tryck på [PRESET] i läget DAB-radio.
Tryck på navigeringsknapparna för att välja
ett förinställt nummer och tryck sedan på
[SELECT] eller [OK] för att bekräfta.

DAB-menyval och
informationsvisning
1

I DAB-läge, tryck på [MENU] för att komma
till DAB-menyn.

2

Tryck på navigeringsknapparna för att växla
mellan menyalternativen.

I DAB-läge, tryck på navigeringsknapparna för att
navigera genom tillgängliga DAB-stationer.
Tips
t Stationerna kan ändras från gång till gång. För att
uppdatera stationslistan väljer du menyn [Scan] för att
utföra en fullständig skanning.

Lagra DAB-radiostationer
Observera
t Nya stationer och tjänster läggs till i DAB-sändningar då
och då. Utför skanningen regelbundet för att göra nya
DAB-stationer och tjänster tillgängliga.
t Du kan lagra högst 20 DAB-radiostationer.

1

Ställ in en DAB-radiostation i DABradioläge.

10
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[Station list]: Visa alla DAB-radiostationer.
Om ingen station hittas börjar radion att skanna
DAB-stationer och lägga till dem i stationslistan.
[Scan]: Skanna och lagra alla tillgängliga DAB+radiostationer.
[Manual tune]: Ställ in en DAB+-station manuellt.
[Prune invalid]: Ta bort ogiltiga stationer från
stationslistan.
[DRC]: Komprimerar det dynamiska området
för radiosignalen, så att volymen för låga ljud höjs
och volymen för de höga ljuden sänks.
[Station order]: Gör att du kan definiera
hur stationerna är ordnade när du bläddrar i
stationslistan.

[System settings]: Justera systeminställningarna.
[Main Menu]: Öppna huvudmenyn (se kapitlet
"Använd huvudmenyn").
3 Tryck på [SELECT] eller [OK] för att välja
ett alternativ.
4 Upprepa steg 2 och 3 om ett delalternativ
är tillgängligt.
t För att gå ur menyn, tryck på [MENU] /
[INFO] igen.
[Prune invalid]
[Yes]: Ta bort alla ogiltiga stationer från
stationslistan.
[No]: Gå tillbaka till föregående meny.
[DRC]
[DRC high]: Ställ in DRC (Dynamic
range compression) - på hög nivå
(standardalternativet rekommenderas för
bullriga miljöer).
[DRC low]: Ställ in DRC på hög nivå.
[DRC off]: Stäng av DRC.
[Station order]
[Alfanumeric]: Ordna stationerna i
alfabetisk ordning (standardinställning).
[Ensemble]: Lista grupper av stationer som
sänds tillsammans i samma grupp (t.ex. SR
eller Skåne lokalt).
Observera
t Om ingen knapp trycks in inom 15 sekunder avslutas menyn.

7 Lyssna på FMradio
Ställ in FM-radiostationer
1
2
3

Håll ( or ) intryckt i mer än två
sekunder.
Radion ställs in på en FM-radiostation
med stark mottagning automatiskt.
Upprepa steg 2 för att ställa in fler stationer.
För att ställa in en station med svag
mottagning: Tryck på och håll ( eller
) intryckt upprepade gånger tills du
får optimal mottagning.

Lagra FM-radiostationer
Observera
t Du kan lagra högst 20 FM-radiostationer.

1
2

Ställ in en FM-radiostation i FM-radioläge.
Håll [PRESET] intryckt i två sekunder, tills
[Save to Preset] visas.

3

Tryck på navigeringsknapparna för att
välja ett nummer 1-20 och tryck sedan på
[SELECT] för att bekräfta.
[Preset stored] visas.

4

Upprepa steg 1-3 för att ställa in fler
stationer.

Visa DAB+-information
När du lyssnar på DAB-radio kan du trycka
upprepade gånger på [MENU] / [INFO] för att
visa olika information (om tillgängligt).
t Stationsnamn
t Dynamic Label Segment (DLS)
t Signalstyrka
t Programtyp (PTY)
t Gruppnamn
t Frekvens
t Signalfelsfrekvens
t Bithastighet och ljudstatus
t Kodek
t Tid och datum

Välj [FM]-läge i huvudmenyn.

Observera
t För att ta bort en tidigare lagrad station, lagra en annan
station på samma ställe.
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Välj en förinställd FMradiostation
1
2

Observera
t Om ingen knapp trycks in inom 15 sekunder avslutas
menyn.

Tryck på [PRESET] i FM-läge.
Tryck på navigeringsknapparna för att välja
ett nummer och tryck sedan på [SELECT]
för att bekräfta.

Använda menyn i FM-läge
1

I FM-läge, tryck på [MENU] för att komma
till FM-menyn.

2

Tryck på navigeringsknapparna för att växla
mellan menyalternativen:

[Scan setting]
[Audio setting]
[System settings]: Justera systeminställningarna
(se kapitlet "Använd menyn systeminställningar").
[Main menu]: Öppna huvudmenyn (se kapitlet
"Använd huvudmenyn").

3
4

För att välja ett alternativ, tryck på [SELECT].

12

SV

Upprepa steg 2 och -3 om något
underalternativ är tillgängligt under ett
alternativ.
t För att återgå till föregående meny,
tryck på [MENU].
[Scan setting]
[Strong stations only?]
[YES]: Skanna endast FM-radiostationer
med starka signaler.
[NO]: Skanna alla tillgängliga FMradiostationer.
[Audio setting]
[Listen in Mono only?]
[YES]: Välj monosändning
[NO]: Välj stereosändning

Visa RDS-information
RDS (Radio Data System) är en tjänst som gör
att FM-stationer kan visa ytterligare information.
Om du lyssnar på en FM-station med RDS-signal
visas en RDS-ikon och stationsnamnet.

1
2

Ställ in en RDS-station.
Tryck på [MENU] / [INFO] upprepade
gånger för att visa RDS-information (om
tillgänglig):
t Stationsnamn
t Radiotextmeddelanden
t Programtyp
t Frekvens
t Datum

8 Spela från
Bluetoothaktiverade
enheter
1

Tryck på

för att välja Bluetooth-källa

med fjärrkontrollen.
[BT] visas.
Bluetooth-LED-indikatorn blinkar blått.

2

Aktivera Bluetooth och sök efter Bluetoothenheter som kan kopplas ihop på din enhet
som stöder Advanced Audio Distribution
Profile (A2DP) (se användarmanualen för
din Bluetooth-enhet).

3

Välj "Philips M2805" på din Bluetoothaktiverade enhet och ange om nödvändigt
"0000" som parningslösenord.
Om du inte hittar "Philips M2805"
eller inte kan para ihop med den här
intryckt i mer än två
produkten, håll
sekunder för att gå in i parningsläge.
När parningen och uppkopplingen
lyckats övergår Bluetooth-LEDindikatorn till fast blått sken.

4

Spela upp ljud på den anslutna enheten.
Ljud strömmas från din Bluetoothaktiverade enhet till den här produkten.
Om du vill koppla bort den Bluetooth-aktiverade
enheten inaktiverar du Bluetooth på enheten.
Observera
t Kompatibilitet med alla Bluetooth-enheter garanteras
inte.
t Alla hinder mellan den här enheten och din Bluetoothaktiverade enhet kan minska driftsområdet.
t Det effektiva driftsområdet mellan den här enheten och
din Bluetooth-aktiverade enhet är ungefär 10 meter.
t Denna enhet kan lagra upp till åtta tidigare anslutna
Bluetooth-enheter.

9 Använda menyn
systeminställningar
1

I påslaget läge, tryck på
till huvudmenyn.

2

Tryck på navigeringsknapparna för att växla
mellan menyalternativen.

3

Välj [System settings], och tryck sedan på
[OK] för att bekräfta.

4

Upprepa steg 2 till 3 för att välja ett
alternativ.

för att komma

[Equaliser]: Välj equalizerläge.
[Network]: Gör det möjligt för dig att upprätta
en nätverksanslutning.
[Time/Date]: Ställ in tid och datum.
[Language]: Välj systemspråk.
[Factory Reset]: Fabriksåterställ radion.
[Software update]: Kontrollera information om
programuppdateringar.
[Setup wizard]: Instruktioner om grundläggande
inställningar.
[Info]: Kontrollera programvaruversionen.
[Privacy Policy]: Visa integritetsmeddelande.
[Backlight]: Justera inställningarna för
bakgrundsbelysningen.
Observera
t Om ingen knapp trycks in inom 15 sekunder avslutas
menyn.
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Ställa in systemspråk
1

Välj [System settings] > [Language].
En lista över språk visas.

2

Tryck på navigeringsknapparna för att växla
mellan menyalternativen.

3

Tryck på [SELECT] för att bekräfta.

Justera nätverksinställningar
1
2

Välj [System settings] > [Network].
Tryck på navigeringsknapparna för att växla
mellan menyalternativen.

3

Tryck på [SELECT] för att bekräfta.
[Network wizard]: Visar hur man upprättar en
nätverksanslutning.
[PBC Wlan setup]: Välj det här alternativet
om din trådlösa router stöder WPS och PBCinstallation.
[View settings]: Visa aktuell nätverksinformation.
[Manual settings]
[DHCP enable]: Tilldela IP-adress automatiskt.
[DHCP disable]: Tilldela IP-adress manuellt.
[NetRemote PIN Setup]: Fjärrinställ nätverket
genom att ange ett lösenord.
[Network profile]: Visa en lista över de nätverk
som radion har i minnet.
[Clear network settings]: Rensa val av
nätverksinställningar.
[Keep network connected?]: Välj om nätverket
ska vara anslutet.

Ställa in tid/datum
1
2
3

14

Välj [System settings] > [Time/Date].
Tryck på navigeringsknapparna för att växla
mellan menyalternativen.
Tryck på [SELECT] för att bekräfta.

SV

[Set Time/Date]: Ställ in tid och datum.
[Auto update]
[Update from DAB]: Synkronisera klockan med
DAB-stationer.
[Update from FM]: Synkronisera klockan med
FM-stationer.
[Update from Network]: Synkronisera klockan
med internetradiostationer.
[No Update]: Inaktivera tidssynkronisering.
[Set format]: Ställ in 12- eller 24-timmarsformat.
[Set timezone]: Ställ in tidszon.
[Daylight saving]: Aktivera eller inaktivera
sommartid.
Observera
t Om du uppdaterar tiden från DAB eller FM har
sommartidsalternativet ingen effekt.
t Ställ in din tidszon om du uppdaterar från nätverket.

Återställa alla inställningar
1
2

Välj [System settings] > [Factory Reset].
Tryck på navigeringsknapparna för att växla
mellan menyalternativen.

3

Tryck på [SELECT] för att bekräfta.
[Yes]: Fabriksåterställ radion.
[No]: Återställ till föregående meny.

Kontrollera
mjukvaruinformation och
uppgradera inbyggda program
(om tillgängligt)
1
2

Välj [System settings] > [Software update].
Tryck på navigeringsknapparna för att växla
mellan menyalternativen.

3

Tryck på [SELECT] för att bekräfta.
[Auto-check setting]: Välj om du vill kontrollera
nya programvaruversioner regelbundet.
[Check now]: Kontrollera nya
programvaruversioner nu.
Observera
t Om radion upptäcker att ny programvara är tillgänglig
kommer den att fråga om du vill gå vidare med en
uppdatering. Om du samtycker kommer den nya
programvaran att laddas ner och installeras. Se till att
radion är ansluten till en stabil nätanslutning innan
programvaruuppgraderingen påbörjas. Att koppla bort
strömmen under en programuppdatering kan skada
produkten.

Kontrollera
programvaruversionen
1
2

Välj [System settings] > [Info].

3

Tryck på [SELECT] för att bekräfta.
Den aktuella programversionen
kommer att visas.

Tryck på navigeringsknapparna för att växla
mellan menyalternativen.

Justera inställningarna för
bakgrundsbelysningen.
1
2
3

Välj [System settings] > [Backlight].
Tryck på navigeringsknapparna för att växla
mellan menyalternativen.

Tryck på [SELECT] för att bekräfta.
[Timeout]: Välj när bakgrundsbelysningen ska
stängas av.
[On level]: Välj en ljusstyrka för
bakgrundsbelysningen.
[Dim level]: Välj ljusstyrka mellan medium, låg
och av.

10 Använda
systemmenyn
1

I påslaget läge, tryck på
till huvudmenyn.

2

Tryck på navigeringsknapparna för att växla
mellan menyalternativen.

3
4
5

Välj [Main menu].

för att komma

Tryck på [OK] för att bekräfta.

Upprepa steg 2 och 3 för att välja ett
alternativ:
[Internet radio]: Välj läget Internetradio.
[Spotify]: Välj Spotify-läge.
[DAB]: Välj DAB-läge.
[FM]: Välj FM-läge.
[Bluetooth]: Välj Bluetooth-läge.
[Sleep]: Ställ in insomningstimern.
[Alarm]: Ställ in alarmtimern.
[System settings]: Justera systeminställningarna
(se kapitlet "Använd menyn systeminställningar").
Observera
t Om ingen knapp trycks in inom 15 sekunder avslutas
menyn.
t Du kan också trycka på källknappen för att välja ett
läge: Internetradio, Spotify, DAB-radio, FM-radio eller
Bluetooth.

Ställa in klocka och alarm
Den här produkten kan användas som
väckarklocka.

1

I påslaget läge, tryck på [MENU] för att
komma till huvudmenyn.

2

Tryck på navigeringsknapparna för att växla
mellan menyalternativen.

3

Välj [Alarms].
Om klockan inte är inställd kommer du
att uppmanas att göra det.
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4

Tryck på [OK] för att fortsätta.
Dagssiffran blinkar.

12

Upprepa steg 5 för att välja [Volume] och
ställ sedan in alarmvolymen.

5

Tryck på navigeringsknapparna för att ställa
in dagen och tryck sedan på [OK] för att
fortsätta.
Månadssiffran blinkar.

13

Upprepa steg 5 för att välja [Save], så är
alarm 1 inställt.

14

Upprepa steg 7 till 13 för att ställa in alarm 2.

6

Upprepa steg 5 för att ställa in månad, år
och tid.
Alternativen [Alarm 1: off [00:00]] och
[Alarm 2: off [00:00]] visas.

Observera
t När alarmet är aktiverat visas en alarmikon för alarm 1
eller alarm 2.
t Tryck på ALARM på radion för att stänga av alarmet.
t Du kan även gå till [Systeminställningar] > [Tid/datum]
för att ställa in tid och datum (se "Använd menyn
systeminställningar" > "Ställ in tid/datum").

Ställa in insomningstimern
7

Upprepa steg 5 för att välja [Alarm 1: off
[00:00]] > [Enable] eller [Off].

8

Upprepa steg 5 för att aktivera eller
inaktivera alarmtimern:
[Off]: Inaktivera alarmtimern.
[Daily]: Alarmet ljudet varje dag.
[Once]: Alarmet ljuder endast en gång.
[Weekends]: Alarmet ljuder varje lördag och
söndag.
[Weekdays]: Alarmet ljuder varje dag från
måndag till fredag.

9

Upprepa steg 5 för att välja [Time] och ställ
sedan in alarmtiden.

10 Upprepa steg 5 för att välja [Mode] och

ställ sedan in alarmkällan.
[Buzzer]: Välj summer som alarmkälla.
[Internet radio]: Välj den internetradiostation du
senast lyssnade på som alarmkälla.
[DAB]: Välj den DAB-radiostation du senast
lyssnade på som alarmkälla.
[FM]: Välj den FM-radiostation du senast lyssnade
på som alarmkälla.

11

Upprepa steg 5 för att välja [Preset] och
välj sedan den radiostation du senast
lyssnade på eller en förinställd radiostation
som alarmkälla.

16
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1

I påslaget läge, tryck på MENU för att
komma till huvudmenyn.

2

Tryck på navigeringsknapparna för att växla
mellan menyalternativen.

3
4

Välj [Sleep].
Tryck på navigeringsknapparna för att
bläddra igenom insomningstimerns
perioder (i minuter).
När [Sleep OFF] visas är
insomningstimern inaktiverad.
Insomningstimer
AV

15MINS

30MINS

60MINS

45MINS

11 Produktinformation

12 Felsökning
Varning
t Avlägsna aldrig produktens skyddshölje.

Observera
t Produktinformationen kan komma att ändras utan
föregående meddelande.

Nominell utgångseffekt
(förstärkare):
Akustiskt
frekvensomfång:
Högtalarelement:
Basförstärkning:
Wi-Fi-protokoll
Wi-Fi frekvensband
Maximal
sändningseffekt
Bluetooth-version
Bluetooth-stöda
profiler
Bluetoothfrekvensband /
Utgångseffekt
Tuner-frekvensomfång:
Förinställda stationer:
AUX IN-ingångsnivå:
Hörlurar:

Totalt 10 W RMS
63 Hz - 20 kHz
2 x 2,75", full räckvidd, 6 Ω
2 st basportar
802.11a/b/g/n
2412 - 2472 MHz

Mått
Vikt

Ingen ström
t

15,08 dBm
V4.2

t
t

A2DP V1,3, AVRCP V1,6
2402 - 2480 MHz ISM-band /
≤ 4dBm (klass 1)
FM 87,5 - 108 MHz; DAB
174,928 MHz - 239,2 MHz
20
600 mV +/- 100 mV RMS
3,5 mm kontakt

Ström
Modell (Philips
strömadapter):
Ingång:
Utgång:
Energiförbrukning vid
drift:
Energiförbrukning i
vänteläge:

Försök aldrig att reparera produkten på egen
hand för att hålla kvar garantin som giltig.
Om du har problem med att använda produkten
bör du gå igenom följande punkter innan du
begär service. Om problemet förblir olöst,
gå till Philips webbsida (www.philips.com/
support). Se till att enheten är i närheten och att
modellnumret och serienumret är tillgängliga när
du kontaktar Philips.

Inget ljud
t

100-240 V ~, 50/60 Hz, 0,7 A
DC 9,0 V, 1,9 A
15 W
<1 W (med klockvisning
avstängd)
400 x 206 x 100 mm
(utan stativ)
1,7 kg

Justera volymen.

Fjärrkontrollen fungerar inte
t

t
AS190-090-AD190

Kontrollera att enhetens nätkontakt är
korrekt ansluten.
Kontrollera att det finns ström i vägguttaget.
För att spara ström växlar enheten
automatiskt till vänteläge 15 minuter efter
att en uppspelning avslutats och enheten
inte används.

t
t
t

Innan du trycker på någon funktionsknapp
väljer du först rätt källa med fjärrkontrollen
istället för huvudenheten.
Minska avståndet och vinkeln mellan
fjärrkontrollen och huvudenheten.
Sätt i batterierna med korrekt polaritet (+/-)
enligt anvisningarna.
Byt ut batterierna.
Rikta fjärrkontrollen direkt mot sensorn på
framsidan av enheten.

Dålig radiomottagning
t
t

Öka avståndet mellan radion och din TV
eller annan strålningskälla.
Dra ut antennen helt.
SV
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hjälper förhindra negativa konsekvenser för
miljön och mänsklig hälsa.
Borttagning av engångsbatterier
För att ta bort engångsbatterierna, 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: kartong (låda),
polystyrenskum (stötdämpning) och polyeten
(påse, skyddande skumplast.)
Enheten består av material som kan återvinnas
och återanvändas om den demonteras av ett
specialiserat företag. Följ de lokala reglerna för
bortskaffande av förpackningsmaterial, uttjänta
batterier och gammal utrustning.

Ordvarumärket och Bluetooth®-logotyperna är
registrerade varumärken som ägs av Bluetooth
SIG, Inc. och all användning av dessa märken av
MMD Hong Kong Holding Limited är under
licens. Andra varumärken och handelsnamn
tillhör deras respektive ägare.
Spotify-programvaran är föremål för
tredjepartslicenser som finns här:
www.spotify.com/connect/third-party-licenses/

5G W-Fi
Användning i 5,15 - 5,35 GHz-bandet är
begränsad till inomhusbruk. Restriction symbol
(the Pictogram is preserved for restriction of
use in any EU country, please remove if there is
no restriction of use in EU countries.
Shown in package or manual, Restriction warning
or Explanation to article 10(2) (At least 1
country operational) and 10(10) information on
restrictions.

Frekvensband och ström
Denna mobiltelefon erbjuder endast följande
frekvensband i EU-områden och maximal
radiofrekvenseffekt.
Bluetooth: <6 dbm
Wi-Fi 2,4 GHz-band <16 dbm
5 GHz-band 1 ~ 3 <19 dbm
5,8 G band <7 dbm

Att göra obehöriga kopior av kopieringsskyddat
material, inklusive datorprogram, filer, sändningar
och ljudinspelningar, kan vara intrång i
upphovsrätten och utgöra ett brott. Denna
utrustning får inte användas för sådana ändamål.
Försök aldrig att reparera enheten på egen
hand för att hålla kvar garantin som giltig. Om
du har problem med att använda enheten bör
du gå igenom följande punkter innan du begär
service. Om problemet förblir olöst, gå till Philips
webbsida (www.philips.com/support). Se till att
enheten är i närheten och att modellnumret
och serienumret är tillgängliga när du kontaktar
Philips.
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