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1 Viktigt

Säkerhet

Läs och förstå alla instruktioner innan du 
använder detta mikro music system.
Om skador orsakas av att instruktionerna 
inte följs gäller inte garantin.

”Blixten” indikerar att oisolerat material i 

enheten kan orsaka elektrisk stötar. För att 

skydda alla i ditt hushåll ska du inte ta bort 

skyddet. Utropstecknet uppmärksammar 

funktioner som du bör läsa i den bifogade 

litteraturen för att förhindra drifts- och 

underhållsproblem. VARNING: För att 

minska risken för brand eller elektrisk 

stötar bör enheten inte utsättas för regn 

eller fukt och föremål fyllda med vätskor, 

såsom vaser, bör inte placeras på 

enheten.

VARNING: Sätt i kontakten helt för att 

förhindra elektriska stötar. (För regioner 

med polariserade kontakter: För att 

förhindra elektrisk stötar, matcha det 

breda bladet med det breda spåret.)

Varning

• Ta aldrig bort höljet på denna apparat.
• Smörj aldrig in någon del av denna 

apparat.
• Titta aldrig in i laserstrålen i den här 

apparaten.
• Placera aldrig apparaten på annan 

elektrisk utrustning.
• Håll apparaten borta från direkt solljus, 

öppen eld eller värme.
• Se till att du alltid har lätt tillgång till 

nätsladden, kontakten eller adaptern för 
att koppla bort apparaten från strömmen.

• Se till att det 	nns tillräckligt med tomt 

utrymme kring produkten för 

ventilation.

• Använd endast tillbehör och 

accessoarer som är speci	cerade av 

tillverkaren.

• Batterianvändning VARNING - För att 

förhindra batteriläckage som kan leda 

till kroppsskada, skada på egendom 

eller skada på enheten:

• Installera batteriet korrekt, + och - 

som anges på enheten.

• Batteriet (batteripaket eller batteri 

installerat) får inte utsättas för 

överdriven värme som solsken, eld 

eller liknande.

• Ta bort batteriet när enheten inte 

har använts på länge.

• Enheten får inte utsättas för dropp eller 

stänk.

• Placera inte någon källa till fara på 

enheten (t.ex. föremål fylld med vätska, 

tända ljus).

• När MAINS-kontakten eller en 

apparatkoppling används som 

frånkopplingsenhet, ska 

frånkopplingsanordningen förbli 

lättanvändbar.
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Obs:

Alla ändringar eller ändringar som gjorts på 
den här enheten som inte uttryckligen 
godkänns av MMD Hong Kong Holding 
Limited kan ogiltigförklara användarens 
behörighet att använda utrustningen.

Efterlevnad

Härmed, TP Vision Europe B.V. förklarar att 
denna produkt uppfyller de väsentliga 
kraven och andra relevanta bestämmelser i 
direktiv 2014/53/EG. Du kan hitta 
överensstämmelse-deklarationen på 
www.philips.com/support.

Tänk på miljön
Kassering av din gamla produkt och batteri

Produkten är designad och tillverkad 
av högkvalitativa material och 
komponenter som kan återvinnas och 
återanvändas.

Denna symbol på en produkt innebär 
att produkten omfattas av EU-direktiv 
2012/19/EU.

Denna symbol betyder att produkten 
innehåller ett inbyggt 
uppladdningsbart batteri som 
omfattas av EU-direktiv 2013/56/EU, 
och inte kan kasseras med normalt 
hushållsavfall.

Ta reda på hur det lokala 
återvinningssystemet fungerar för 
elektriska och elektroniska produkter 
och batterier. Följ lokala regler och 
kasta aldrig produkten och 
batterierna tillsammans med vanligt 
hushållsavfall. Korrekt 
avfallshantering av gamla produkter 
och batterier bidrar till att minska 
negativa konsekvenser för miljön och 
människors hälsa.

Ta bort engångsbatterierna
För att ta bort engångsbatterierna, se 
avsnittet om installation av batterier.

Miljöinformation
All onödig förpackning har undvikits. 
Vi har försökt göra förpackningen 
enkel att separera i tre material: 
kartong (lådan), polystyrenskum 
(bu¥ert) och polyeten (påsar, 
skyddande skumplast.) Ditt system 
består av material som kan 
återvinnas och återanvändas om de 
demonteras av ett specialiserat 
företag. Se till de lokala 
bestämmelserna om bortska¥ande 
av förpackningsmaterial, urladdade 
batterier och gammal utrustning.

Bluetooth®-ordmärket och logorna är 
registrerade varumärken som ägs av 
Bluetooth SIG, Inc. och all användning 
av sådana märken av MMD Hong kong 
Holding Limited sker under licens.

Att göra obehöriga kopior av 
kopieringsskyddat material, inklusive 
datorprogram, 	ler, sändningar och 
ljudinspelningar, kan strida mot 
upphovsrätten och utgöra ett brott. 
Denna utrustning ska inte användas 
för sådana ändamål.
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Ta hand om din produkt

• För inte in andra föremål än skivor i 
skivfacket.

• För inte in skeva eller spruckna skivor 
i skivfacket.

• Ta ut skivorna från skivfacket om du 
inte använder produkten under en 
längre tid.

• Använd endast mikro	berduk för att 
rengöra produkten.

Denna apparat inkluderar denna etikett:

• Typskylten 	nns på baksidan av enheten.

Observera

Grattis till ditt köp, och välkommen till 
Philips! För att dra full nytta av det stöd 
som Philips erbjuder, registrera din 
produkt på www.philips.com/support.

Inledning

Med den här enheten kan du:

• njuta av ljud från skivor, USB-enheter, 
Bluetooth-enheter och andra externa 
enheter;

• lyssna på Internetradio via 
nätverksanslutning;

• lyssna på FM- och Digital Audio 
Broadcasting (DAB+) radio;

• Ladda din mobila enhet med 
USB-platsen;

Enheten stöder dessa medieformat:

Vad �nns i lådan?

Kontrollera och se innehållet i lådan:
· Huvudenhet
· 2xAC strömsladd
· 1 x radioantenn
· Fjärrkontroll (med två AAA-batterier)
· Tryckt material
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Översikt över huvudenheten

SELECT ratt

• Vrid medurs eller moturs för att 
ställa in radiostationer.

• Vrid medurs eller moturs för att 
navigera genom menylistan.

• Tryck för att bekräfta ett val.

• Håll intryckt för att automatiskt 
skanna alla stationer i FM-tuner-läge.

• Slå på produkten eller standbyläge.

• Anslut USB-lagringsenheter.

SOURCE
• Tryck för att öppna källmenyn.

AUDIO IN
• Anslut externa ljudenheter.

MENU
• I arbetsläge, öppna menyn högst upp.

• Håll intryckt för att visa information i 
FM/DAB+-läge.

HÖRLUR
• Anslut den externa hörlurenheten.

• Starta eller pausa uppspelningen.

• Sluta spela.

• Radera ett program.

• Hoppa till föregående/nästa låt.

• Sök inom en låt/en skiva.

• Ställ in en radiostation.

• Justera tiden.

PRESET
• Lagra radiostationer.

• Visa den förinställda stationen

• Öppna eller stäng skivfacket.

Skivfack

VOL-ratt / MUTE
• Vrid för att justera volymen.

• Tryck för att stänga av eller på ljudet.

Visa skärm
• Visa aktuell status.

FM/DAB+ antenn
• Förbättra FM/DAB+ mottagning.

AC IN-uttag
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Översikt över fjärrkontrollen

• Slå på produkten eller standbyläge.

REPEAT

• Välj läge för upprepad uppspelning. 

PROG
• Programera låtar

• Tryck för att öppna källmenyn.
SOURCE

MENU
• I arbetsläge, öppna menyn högst upp

• Håll intryckt för att visa information i 
FM/DAB+-läge.

• Hoppa till nästa album.

• Justera tiden

• Hoppa till föregående låt.

• Sök inom ett låt/skiva/USB.

• Ställ in en FM station.

• Tryck för att starta, pausa, återuppta 
uppspelningen eller bekräfta val.

• Hoppa till föregående album.

• Justera tiden.

SCAN

OK

• Lagra radiostationer automatiskt. 

VOL-
• Sänk volymen.

EQ
• Välj en förinställd ljude¥ekt.

INFO
• Visa information om uppspelning.

PRESET
• Tryck för att visa stationslistan.

• Håll nedtryckt för att spara station. 

Numerisk knappsats (0-9)
• Välj ett digitalt spår eller förinställd 

radio

CLOCK
• Ställ klockan.

• Visa klockinformation.

RANDOM
• Gå in i slumpvis uppspelningsläge.

OPEN/CLOSE
• Öppna eller stäng skivfacket.

BACK
• Återgå till föregående meny under 

menyinställning.

• Hoppa till nästa låt.

• Sök inom ett låt/skiva/USB.

• Ställ in en FM station. 

• Sluta spela eller radera ett program. 

VOL+
• Höj volymen.

MUTE
• Stäng av eller återställ volymen. 

DIM
• Justera skärmens ljusstyrka. 

TIMER/SLEEP
• Ställ in vilotimer.

• Ställ in alarmtimer.
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Varning

• Användning av kontroller eller justeringar eller 
utförande av andra förfaranden än häri kan leda 
till exponering för farlig strålning eller annan 
osäker drift.

Följ alltid anvisningar i detta kapitel i rätt 
ordning.

Anslut strömmen 

Varning

• Risk för skador på produkten! Se till att 
nätspänningen motsvarar den spänning som 
anges på baksidan eller på undersidan av 
enheten.

• Risk för elektrisk stötar! Innan du ansluter 
nätkabeln, se till att kontakten sitter ordentligt 
fast. När du drar ur nätkabeln, dra alltid i 
kontakten, dra aldrig i kabeln.

• Innan du ansluter nätkabeln ska du se till att 
du har slutfört alla andra anslutningar.

Anslut nätsladden till vägguttaget.

Anslut radioantennen

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

Förbered fjärrkontrollen

Varning

• Risk för produktskada! Ta bort batterierna när 
fjärrkontrollen inte används under längre 
perioder.

• Batterier innehåller kemiska ämnen, så de måste 
kastas på rätt sätt.

Så här sätter du i fjärrkontrollens batteri:

Öppna batterifacket.
Sätt i de medföljande AAA-batterierna 
med rätt polaritet (+/-) som anges.
Stäng batterifacket.
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Utför första installationen

• När enheten slås på för första gången, 
[Setup wizard] visas på displaypanelen. 
Följ instruktionerna nedan för att 
kon	gurera några grundinställningar. För 
att lyssna på internetradio måste du 
ställa in Wi-Fi-anslutning först Wi-Fi 
Protected Setup (WPS) är en standard 
skapad av Wi-Fi Alliance för enkel 
upprättande av säkert trådlöst 
hemnätverk Om din trådlösa router 
stöder WPS, kan du anslut snabbt och 
säkert radion till routern genom en av de 
två installationsmetoderna: Push Button 
Con	guration (PBC) eller Personal 
Identi	cation Number (PIN). För de som 
inte stöder WPS har du ett annat 
alternativ att ansluta radion till den 
trådlösa routern.

Observera

• Innan du ansluter till ett nätverk, bekanta dig med 

nätverksroutern.

• Se till att ditt Wi-Fi-hemnätverk är aktiverat.

• För bättre Wi-Fi-mottagning, rotera och justera 

Wi-Fi-antennens position.

När [Setup wizard] visas, vrid SELECT 
ratten för att välja [YES] för att starta 
installationen. Om du väljer [NO], 
ombeds du att köra guiden nästa gång.

Tryck SELECT ratten för att bekräfta.

[12/24 hour format] visas.

Vrid SELECT ratten för att välja

12 eller 24-timmarsformat.

Tryck SELECT ratten för att bekräfta.

Listan över automatisk uppdatering 
visas

Upprepa steg 3 till 4 för att välja om du vill 
synkronisera tiden med radiostationer.

• [Update from DAB+]: synkronisera tiden 
med DAB+-stationer.

• [Update from FM]: synkronisera tiden 
med FM-stationer.

• [Update from Network]: synkronisera 
tiden med Internet radiostationer.

Om [Update from Network] är vald, 
upprepa steg 3 till 4 för att ställa in 
tidszon och upprepa sedan steg 
3 till 4 för att ställa in sommartid.

• [No update]: inaktivera 
tidssynkronisering.

Om [No update] är vald, upprepa 
steg 3 till 4 för att ställa in datum 
och tid.

Upprepa steg 3 till 4 för att välja [YES] för att 
hålla nätverket anslutet.

Upprepa steg 3 till 4 för att välja 
Wlan-regionen.

Radion börjar automatiskt söka efter 
trådlösa nätverk.

En lista över tillgängliga Wi-Fi-nätverk 
visas.

Upprepa steg 3 till 4 för att välja din Wi-Fi 
nätverk

Tryck SELECT ratten för att välja ett alternativ 
för att ansluta din trådlösa router:

• [Push Button]: välj det här alternativet 
om din trådlösa router stöder WPS- och 
PBC-installationsmetod. Du uppmanas 
att trycka på anslutningsknappen på 
din router och sedan trycka på OK för 
att fortsätta.
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• [Pin]: välj det här alternativet om din 
trådlösa router stöder WPS och 
PIN-inställningsmetod. Radion genererar 
ett åttasi¥rigt kodnummer som du kan 
ange i routern

• [Skip WPS]: välj det här alternativet om 
din trådlösa router inte stöder WPS. Du 
uppmanas att ange nyckeln för ditt 
WiFi-nätverk

Tryck på WPS-knappen eller ange stiftet 
på din trådlösa router enligt instruktionerna 
på skärmen. eller ange nyckeln för att 
ansluta till ditt nätverk (Alternativen som 
visas beror på vilken typ av nätverk och 
nätverksskydd som används).

• När du anger nätverksnyckeln väljer 
du ett tecken; vrid SELECT ratten 
och tryck sedan SELECT ratten för 
att bekräfta.

• För att avbryta, vrid SELECT ratten för 
att välja [CANCEL].

• För att bekräfta ditt val, vrid på SELECT 
ratten för att välja [OK].

• För att radera ditt val, vrid på SELECT 
ratten för att välja [BKSP].

• För att avsluta processen, tryck      .

Om nätverksanslutningen är 
upprättad [Connected] visas.

När [Setup wizard completed] visas, tryck 
OK för att lämna installationen.

Tips

• För vissa Wi-Fi-routrar kan du behöva hålla ned 
WPS-knappen för Wi-Fi-anslutning. Se 
användarmanualerna för de speci	ka routrarna 
för mer information.

• För att köra installationsguiden igen välj [System 
settings]>[Setup wizard] menyn (se kapitel 
”Använd menyn för systeminställningar”).

Observera

Slå på

Byt till standbyläge

• Tryck     .

Radion växlar till den senast valda 
källan.

• Tryck     igen.

Skärmpanelen är nedtonad.

Tid och datum visas (om inställt).

• Om systemet är inaktivt i 15 minuter växlar 
enheten automatiskt till standbyläge.

Källmeny

Tryck      för att öppna källmenyn.

Vrid SELECT ratten för att välja källa

Tryck SELECT ratten för att bekräfta valet

Internet 
radio
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Observera

• Om ingen knapp trycks in inom 15 sekunder 
avslutas menyn.
Stationslistor och undermenyer kan ändras från 
tid till annan och varierar beroende på plats.

5 Lyssna på Podcasts

Tryck          Source och vrid SELECT ratten för 

att välja [Podcasts] läge.

Tryck         MENU för att komma åt menyn.

Vrid SELECT ratten för att bläddra igenom 

menyalternativen:

För att välja ett alternativ, tryck SELECT ratten.

Upprepa steg 3 till 4 om något underalternativ 

är tillgängligt under ett alternativ.

För att återgå till föregående meny, 

tryck     .

6 Lyssna på Spotify

Använd din telefon, surfplatta eller 
dator som fjärrkontroll för Spotify.
Gå till spotify.com/connect att lära dig hur

Spotify-programvaran är föremål för 
tredjepartslicenser som 	nns här:
https://www.spotify.com/connect/
third-party-licenses.
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7 Lyssna på DAB+ radio

Ställ in DAB+-radio-stationer

Första gången du väljer DAB+-radioläge, eller 
om stationslistan är tom, utför radion 
automatiskt en full sökning.

• Tryck         Source och vrid SELECT ratten 
för att välja [DAB radio] läge.

[Scanning] visas.

Radion söker igenom och lagrar alla 
DAB+-radiostationer automatiskt och 
kör sedan på den första tillgängliga 
stationen.

Stationslistan lagras i radion. Nästa 
gång du slår på radion sker inte 
sökningen.s

För att hitta en station i den be�ntliga 
stationslistan:

• I DAB+-läge, vrid SELECT ratten för att 
bläddra igenom tillgängliga 
DAB+-stationer.

Tips

• Stationerna kan ändras från tid till annan. Om du 
vill uppdatera stationslistan väljer du [Scan] 
menyn för att utföra fullständig skanning.

Lagra DAB+-radio-stationer

• Du kan lagra högst 20 förinställda radiostationer.
 

Observera

Ställ in en DAB+-radiostation i DAB+-läge.

Tryck och håll        PRESET i två sekunder.

Den förinställda stationslistan visas.

Vrid SELECT ratten för att välja ett förinställt 

nummer

Tryck SELECT ratten för att bekräfta.

[Preset stored] visas.

Stationen lagras i det valda läget.
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Välj en förinställd DAB+-radio-station

I DAB+-läge 	nns det två sätt att välja en 

förinställd radiostation.

Alternativ A:

Tryck       PRESET.

Vrid SELECT ratten för att välja ett nummer

Tryck SELECT ratten för att bekräfta.

Alternativ B:

• Tryck                     för att hoppa till 

föregående eller nästa förinställdstation.

Använd menyn i DAB+-läge

I DAB+-läge, tryck på      MENU för att 

komma åt DAB+-menyn.

Vrid SELECT ratten för att bläddra igenom 

menyalternativen:

• [Station list]: visa alla DAB+ radiostationer 
Om ingen station hittas börjar radion 
att skanna DAB+-stationer och lägga 
till dem i stationslistan

• [Scan]: sök och lagra alla be	ntliga 
DAB+-radiostationer.

• [Manual tune]: ställa in en speci	k 
kanal/frekvens manuellt och lägg till 
den i stationslistan

• [Prune invalid]: ta bort alla dåligt 
fungerande stationer från 
stationslistan.

• [DRC]: komprimera det dynamiska 
området för en radiosignal, så att 
volymen av tysta ljud ökar och 
volymen för höga ljud minskas.

• [Station order]: gör det möjligt för dig 
att de	niera hur stationerna är 
ordnade när du bläddrar i 
stationslistan.

• [System settings]: justera 
systeminställningarna (se kapitlet 
”Använd menyn för 
systeminställningar”).

• [Main menu]: öppna huvudmenyn 
(se kapitlet ”Använd huvudmenyn”).

För att välja ett alternativ, tryck SELECT ratten.

Upprepa steg 2 till 3 om något underalternativ 
är tillgängligt under ett alternativ.

• För att återgå till föregående meny, 
tryck      .

[Prune invalid]
• [YES]: ta bort alla dåligt fungerande 

stationer från stationslistan.
• [No]: återgå till föregående meny.
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[DRC]
• [DRC high]: slå på DRC till en hög nivå 

(standardalternativet rekommenderas 
för bullriga miljöer).

• [DRC low]: slå på DRC till en låg nivå.
• [DRC oª]: stäng av DRC.

[Station order]
• [Alphanumeric]: ordna stationerna i 

alfabetisk ordning (standardinställning).
• [Ensemble]: lista grupper av stationer 

som sänds tillsammans på samma 
ensemble (dvs. BBC eller South Wales 
local).

• [Valid]: lista först giltiga stationer och 
sedan o¥-air-stationer.

Observera

• Om ingen knapp trycks in inom 15 sekunder 
avslutas menyn.

Visa DAB+-information

När du lyssnar på DAB+-radio tryck och håll 

upprepade gånger för att bläddra igenom 

följande information (om tillgänglig):

Stationsnamn

Dynamic Label Segment (DLS)

Signalstyrka

Programtyp (PTY)

Samlingens namn

Frekvens

Signalöverförings fel

Överföringshastighet och 

ljudstatus

Codec

Tid och datum
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8 Lyssna på FM-radio

Ställ in FM-radiostationer

Tryck         Source och vrid SELECT ratten för 
att välja [FM radio] läge.

Tryck och håll                     i två sekunder.
Radion ställer automatiskt in en 
FM-radiostation med stark mottagning.

Upprepa steg 2 för att ställa in ¯er 
radiostationer.

Så här ställer du in en station manuellt:

• I FM-tunerläge vrider du på SELECT 

ratten för att välja en frekvens.

Ställ in en FM-radiostation i FM-läge.

Tryck och håll        PRESET i två sekunder.

Den förinställda stationslistan visas.

Vrid SELECT ratten för att välja ett 

förinställt nummer

Tryck SELECT ratten för att bekräfta.

[Preset stored] visas.

Stationen lagras i det valda läget.

Lagra FM-radiostationer automatiskt

I FM-läge kan du hålla nedtryckt SELECT ratten

Enheten lagrar alla tillgängliga 

FM-radiostationer och sänder den första 

stationen.

• Du kan lagra högst 20 FM-radiostationer.

• För att ta bort en programmerad station, lagra en 
annan station i stället.

Välj en förinställd FM-radiostation.

I FM-läge 	nns det två sätt att välja en 

förinställd radiostation.

Alternativ A:

Tryck       PRESET.

Vrid SELECT ratten för att välja ett nummer.

Tryck SELECT ratten för att bekräfta.
Lagra FM-radiostationer

Observera

Tips

Alternativ B:

Tryck                     för att hoppa till 
föregående eller nästa förinställdstation.
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Använd menyn i FM-läge

I FM-läge, tryck       MENU för att komma 
åt FM-menyn.

Vrid SELECT ratten för att bläddra igenom 
menyalternativen:

• [Scan setting]

• [Audio setting]

• [System settings]: justera 
systeminställningarna (se kapitlet 
”Använd menyn för systeminställningar”).

• [Main menu]: öppna huvudmenyn (se 
kapitlet ”Använd huvudmenyn”).

För att välja ett alternativ, tryck SELECT ratten.

Upprepa steg 2 till 3 om något underalternativ 
är tillgängligt under ett alternativ.

• För att återgå till föregående meny, 

tryck     .

[Scan setting]

• [Strong stations only?]-[YES]: skanna 
FM-radio endast stationer med 
starka signaler.

• [Strong stations only?]-[NO]: skanna alla 
tillgängliga FM-radiostationer.

[Audio setting]

• [Listen in Mono only?]-[YES]: välj 
monosändningar.

• [Listen in Mono only?]-[NO]: välj 
stereosändning

• Om ingen knapp trycks in inom 15 sekunder 
avslutas menyn.

Visa RDS-information

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

Ställ in en RDS station.

Tryck och håll       upprepade gånger för att 
bläddra igenom följande information (om 
tillgänglig):

Stationsnamn

Radio textmeddelanden

Programtyp

Frekvens

Datum

Observera
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9 Använd menyn för 
systeminställningar

I arbetsläge, tryck      för att komma till menyn.

Vrid SELECT ratten upprepade gånger för 
att välja [System settings].

Tryck SELECT ratten för att bekräfta.

Upprepa steg 2 till 3 för att välja ett alternativ.

• [Equaliser]: välj equalizer-läge.

• [Network]: instruera dig att upprätta 
nätverksanslutning.

• [Time/Date]: ställ in tid och datum.

• [Language]: välj systemspråk.

• [Factory Reset]: återställa radion till 
fabriksstandard.

• [Software update]: kontrollera 
programvaru uppdateringsinformation

• [Setup wizard]: instruerar dig hur att 
utföra den första installationen.

• [Info]: känner till programversion.

• [Privacy policy ]: se sekretesspolicy.

• [Backlight]: Justera 
bakgrundsbelysningens inställningar.

• Om ingen knapp trycks in inom 15 sekunder 
avslutas menyn.

Justera nätverksinställningar

Välj [System settings]>[Network].

Vrid SELECT ratten för att välja ett alternativ 
eller under alternativ och tryck sedan på 
SELECT ratten för att bekräfta.
[Network wizard]: instruera dig att upprätta 
nätverksanslutning.

• [PBC Wlan setup]: välj det här alternativet 
om din trådlösa router stöder WPS- och 
PBC-installationsmetod.

• [View settings]: visa aktuell 
nätverksinformation.

• [Manual settings]:

• [DHCP enable]: tilldela IP-adress 
automatiskt.

• [DHCP disable]: tilldela IP-adress 
manuellt.

• [Network pro�le]: visa en lista över nätverk 
som minns av radion.

• [Clear network settings]: rensa valet av 
nätverksinställningar.

• [Keep network connected?]: välj om 
nätverket ska vara anslutet.

Ställ in tid/datum
Välj [System settings]>[Time/Date].

Vrid SELECT ratten för att välja ett 
alternativ eller under alternativ och tryck 
sedan på SELECT ratten för att bekräfta.

• [Set Time/Date]: ställ in tid och datum.

• [Auto update]:

• [Update from DAB+]: synkronisera tiden 
med DAB+-stationer.

• [Update from FM]: synkronisera tiden 
med FM-stationer.

• [Update from Network]: synkronisera 
tiden med Internet radiostationer.

• [No update]: inaktivera 
tidssynkronisering.

• [Set format]: ställa in 12/24 timmars format.

• [Set timezone]: ställa in tidszon.

• [Daylight savings]: aktivera eller avaktivera 
sommartid.

Observera
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Observera Observera

• Om du uppdaterar tiden från DAB+ eller FM har 
sommartidsalternativet ingen e¥ekt.

• Ställ in din tidszon om du uppdaterar från nätverket.

• Om radion upptäcker att ny programvara är 
tillgänglig frågar den om du vill gå vidare med en 
uppdatering. Om du samtycker laddas ned och 
installeras den nya programvaran.

• Innan programvaruuppgradering, se till att radion är 
ansluten till en stabil nätanslutning. Att koppla bort 
strömmen under en programuppdatering kan skada 
produkten.

Ställ in systemspråk

Återställ alla inställningar

Kontrollera programvaru 
uppdateringsinformation

Känna till programvaruversionen

Justera bakgrundsbelysningens 
inställningar.

Välj [System settings] > [Language].

En språklista visas.

Vrid SELECT ratten för att välja 
systemspråk och tryck sedan på 
SELECT ratten för att bekräfta.

Välj [System settings]>[Factory Reset].

Vrid SELECT ratten för att välja ett 
alternativ och tryck sedan på SELECT 
ratten för att bekräfta.

• [Yes]: Återställa radion till 
fabriksstandard.

• [No]: Återgå till föregående meny.

Välj [System settings]>[Software update].

Vrid SELECT ratten för att välja ett 
alternativ eller under alternativ och tryck 
sedan på SELECT ratten för att bekräfta.

• [Auto-check setting]: välj om du vill 
kontrollera nya programvaruversioner 
med jämna mellanrum.

• [Check now]: kontrollera nya 
programvaruversioner omedelbart

• Välj [System settings]>[lnfo].

Den aktuella programvaruversionen 
visas.

Välj [System settings]>[Backlight].

Vrid SELECT ratten för att välja ett 
alternativ eller under alternativ och tryck 
sedan på SELECT ratten för att bekräfta.

• [Timeout]: välj en tidsgräns för 
skärmens bakgrundsbelysning.

• [On level]: välj en ljusstyrka för 
bakgrundsbelysningen.

• [Dim level]: välj en ljusstyrka på 
skärmen mellan Medium, Låg 
och Av.
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10 Använd huvudmenyn

I arbetsläge, tryck       för att öppna menyn 
högst upp.

Vrid SELECT ratten upprepade gånger för att 
välja [Main menu].

Tryck SELECT ratten för att bekräfta.

Upprepa steg 2 till 3 för att välja ett 
alternativ.

• [Internet radio]: välj Internet radioläge.

• [Podcasts]: välj Podcasts radioläge.

• [Spotify]: välj Spotify läge.

• [DAB+]: välj DAB+ läge.

• [FM]: välj FM läge.

• [CD]: välj CD läge.

• [USB]: välj USB läge.

• [Bluetooth]: välj Bluetooth läge.

• [AUDIO IN]: välj AUDIO IN läge.

• [Sleep]: ställ in vilotimer.

• [Alarms]: ställ in alarmtimer.

• [System settings]: justera 

systeminställningarna (se kapitlet 

”Använd menyn för systeminställningar”).

Observera

• Om ingen knapp trycks in inom 15 sekunder avslutas 

menyn.

• Du kan också trycka SOURCE för att välja ett läge:

Internet radio, Podcasts, Spotify, DAB+ radio, FM 
radio, CD, USB, Bluetooth eller AUDIO IN.

Ställ in larm

• Du kan ställa in att två alarm som kan ringa vid olika 

tidpunkter. För att få alarmet att fungera normalt, se 

till att klockan är korrekt inställd.

Välj [Main menu]>[Alarms].

Om klockan inte är inställd uppmanas 
det genom ett meddelande att du 
ställer in klockan.

Tryck OK för att fortsätta.

Dagsi¥ran blinkar.

Vrid SELECT ratten för att ställa in dag och 
tryck sedan på SELECT ratten för att bekräfta.

Månadsi¥ran blinkar.

Upprepa steg 3 för att ställa in månad, år; 
respektive tid.

De [Alarm 1:oª [00:00]] och [Alarm 2:oª 
[00:00]] alternativ visas.

Upprepa steg 3 för att välja [Alarm 1:oª 
[00:00]]>[Enable:] [Oª].

Upprepa steg 3 för att aktivera eller 
avaktivera alarmtimern

• [Oª]: avaktivera alarmtimern
• [Daily]: alarmet hörs varje dag.
• [Once]: alarmet hörs bara en gång.
• [Weekends]: alarmet hörs på 

lördagar och söndagar.
• [Weekdays]: alarmet hörs varje dag 

från måndag till fredag.
Upprepa steg 3 för att välja [time] och ställ 
sedan in alarmtiden.

Upprepa steg 3 för att välja [mode] och 
ställ sedan in alarmkällan.

• [Buzzer]: välj summer som 
alarmkälla.

• [Internet radio]: välj din senast 
lyssnade Internet radiostationen 
som alarmkälla.

• [DAB+]: välj din senast lyssnade 
DAB+ radiostationen som alarmkälla.

• [FM]: välj din senast lyssnade FM 
radiostationen som alarmkälla.

Upprepa steg 3 för att välja [preset] och 
välj sedan din senast lyssnade station eller 
en förinställd radiostation som alarmkälla.

Upprepa steg 3 för att välja [Volume:] och 
ställ sedan in alarmvolym.

Upprepa steg 3 för att välja [Save].
Alarm 1 är inställt.

Upprepa steg 5 till 11 för att ställa in alarm 2.

Observera
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Observera

• När alarmet är aktiverat visas en alarmikon för 

Alarm 1 eller Alarm 2.

• För att stänga av alarmet, tryck på       på enheten.

• Du kan också gå till [System settings]>[Time/ 
Date] ställ in tid och datum (se ”Använd menyn 
för systeminställningar”>”Ställ in tid/datum”).

Ställ in sovtid

Välj [Main menu]>[Sleep],

Vrid SELECT ratten upprepade gånger för 
att välja sovtid (i minuter).

När [Sleep OFF] visas är sovtid is 
inaktiverat.

Sleep OFF 15 MINS 30 MINS

60 MINS 45 MINS



SV

Spela ljud via Bluetooth

Tryck         Source och vrid SELECT ratten 
för att välja [Bluetooth] läge.

Tryck      MENU för att komma åt menyn.

Vrid SELECT ratten för att bläddra igenom 
menyalternativen:

• Välj par menyalternativ och tryck på 
SELECT ratten.

• Prompt meddelande ”Anslut med en 
enhet till: Philips TAM6805” visas med 
Bluetooth-ikonen blinkande.

• På din Bluetooth-enhet aktiverar du 
Bluetooth och söker efter Bluetooth- 
enheter som kan kopplas ihop.

• Välj [Philips TAM6805] visas på din 
enhet för parning.

• Efter lyckad anslutning ändras meddelandet 
på skärmen till [Connected] och 
Bluetooth-ikonen slutar blinka.

För att välja ett alternativ, tryck SELECT 
ratten.

Upprepa steg 3 till 4 om något underalternativ 
är tillgängligt under ett alternativ.

För att återgå till föregående meny, 
tryck     . 

Justera volym

• Under musikuppspelning, vrid - VOL+ 
ratten för att justera volymen.

Tysta ljudet
• Under musikuppspelning, tryck MUTE för 

att stänga av eller på ljudet.

Spela från skiva

Tryck         Source och vrid SELECT 

ratten för att välja CD källa.

Tryck     för att öppna skivfacket.

Sätt i en skiva med etiketten uppåt.

Tryck    för att stänga skivfacket.

Uppspelning startar automatiskt. 
Om inte, tryck på        .

Spela från USB

• Se till att USB-enheten innehåller spelbart 

ljudinnehåll.

Sätt i en USB-enhet i           uttaget

Tryck           Source och vrid SELECT 
ratten för att välja CD källa.

Uppspelning startar automatiskt. 
Om inte, tryck på        .

Ladda dina enheter

Använd en USB-kabel för att ansluta 
USB-uttaget på denna produkt till 
USB-uttaget på dina enheter.

Anslut produkten till strömmen.
När enheten har identi	erats startar 
laddningen.

• Denna produkts kompatibilitet med alla enheter 
garanteras inte.

Lyssna på en extern enhet

Anslut en MP3-länkkabel (medföljer ej) 
mellan:

• AUDIO IN uttag (3,5 mm) på produkten,
• och hörlursuttaget på en extern enhet.

Tryck          Source och vrid SELECT ratten för 
att välja AUDIO IN källa.

Börja spela enheten (se enhetens 
användarmanual).

11 Övriga funktioner

Observera

Med detta mikromusiksystem kan du 
ladda dina externa enheter, till exempel 
din mobiltelefon, MP3-spelare eller andra 
mobila enheter.

Observera

Du kan lyssna på en extern enhet via denna 
enhet med en MP3-länkkabel.
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12 Produkt-information

Speci�kationer
Förstärkare
Nominell Utgångse¥ekt

Frekvenssvar

Signal-brus-förhållande

Högtalarens drivenhet

Förbättring av bas

AUDIO ingångsnivå

Support skivtyp

USB-
uppspelning

25 Wx2 RMS

50-20 000 Hz, ±3 dB

> 65 dBA

2X3” hela skalan, 6 Ω

2 X basport

600 mV ±100 mV RMS

CD-DA, CD-R, CDRW, 
MP3-CD (8/12 cm)

Typ A, USB direct
2.0,5 V/1A, MSC 	l format, FAT
16/32, Support USB upp till 32 G

USB-
laddning

2A max (Standby); 500 mA max 
(USB källa); 1 A max (Annan källa)
* Den faktiska laddningsströmmen 
beror på de mobila enheterna.

Wi-Fi
Wi-Fi-protokoll 802,11 b/g/n

Wi-Fi-frekvensband 2 412 MHz till 2 472 MHz

Maximal transite¥ekt 15,08 dBm

Tuner
Inställningsområde (FM)

Inställningsområde 
(DAB/DAB+)

87,5-108 MHz

174,928-239,2 MHz
(Band III)

Högtalare
Högtalarimpedans 6 ohm

Känslighet 86 ± 3 dB/m/W

Bluetooth
Bluetooth-version

Bluetooth-frekvensband 2,4 Ghz ~ 2,48 GHz 
ISM Band

V 4,2

Maximal transite¥ekt -4,1 dBm

Bluetooth Räckvidd 10 m (fritt utrymme)

Allmän information
Växelström (strömadapter) Varumärke PHILIPS

Ine¥ekt: 100-240V~,
50/60Hz
(AC Input)

Strömförbrukning 
vid drift

≤30W

Strömförbrukning i 
standby (utan Wi-Fi)

≤1W

Mått

- Huvudenhet (W x H x B) 420x140x261 mm

Vikt

- Huvudenhet 4,7 kg
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13 Felsökning

Varning

• Ta aldrig bort batteriets hölje.

För att garantin ska gälla, försök aldrig själv 
reparera något på systemet.
Om du stöter på problem när du använder 
enheten, kontrollera följande punkter innan du 
beställer service. Om du inte kan lösa problemet, 
gå in på Philips webbsida (www. philips.com/support). 
När du kontaktar Philips, se till att ha enheten i 
närheten och att ha tillgång till modell- och 
serienumret.

Ingen ström

• Se till att nätkabeln på enheten är ordentligt 
ansluten.

• Se till att det 	nns ström i vägguttaget.

Inget eller dåligt ljud

• Justera volymen.
• Kontrollera att enheten är avstängd eller att 

enhetsstationen fortfarande bu¥rar.
• Förläng och justera radioantennens position 

helt
• Håll enheten borta från andra elektroniska 

enheter för att undvika radiostörningar.
• Kontrollera Wi-Fi-nätverksanslutningen.
• Rotera och justera Wi-Fi-antennens position.

Inget svar från enheten

• Koppla bort och anslut nätkontakten igen 
och slå sedan på enheten igen.

• Kontrollera om enheten är i standby-läge. 
Om ja, slå på enheten.

Dålig radiomottagning

• Håll enheten borta från andra elektroniska 
enheter för att undvika radiostörningar.

• Förläng och justera radioantennens position 
helt

• Kontrollera Wi-Fi-nätverksanslutningen. 
Rotera och justera Wi-Fi-antennens 
position.

Otillräcklig Wi-Fi-signalstyrka

• Kontrollera avståndet mellan din router 
och enheten.

• Rotera och justera Wi-Fi-antennens 
position.

Det går inte att ansluta till ditt 
Wi-Fi-nätverk

• Kontrollera om din trådlösa router är 
avstängd.

• Kontrollera om din trådlösa router 
stöder WPS. Använd rätt 
installationsmetod (PBC eller PIN) för 
att ansluta din WPS-stödda router till 
enheten. Om det behövs, se 
användarmanualen för din trådlösa 
router för hur du ställer in 
Wi-Fi-anslutning.

• Kon	gurera Wi-Fi-inställningarna igen 
(se ”Komma igång”>”Utför första 
installationen” och "Använd menyn för 
systeminställningar”>”Justera 
nätverksinställningar”).

Vissa stationer fungerar inte ibland

• Vissa stationer kan bara stödja ett 
begränsat antal lyssnare. Om du 
försöker igen efter några minuter 
kommer du att kunna lyssna på 
stationerna.

• Stationen sänder inte. Försök igen 
senare

Vissa stationer försvinner från stationslistan

• När en station slutar sända på Internet 
kommer den att tas bort från listan. 
Enheten kontrollerar ständigt om 
stationen fungerar. Om den startar om 
sändningen kommer den att återföras 
till stationslistan.

Alarmet fungerar ej

• Ställ in klockan/alarm korrekt.



Speci�kationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Philips och Philips Shield Emblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V. och används under 
licens. Produkten har tillverkats av och säljs under ansvar av MMD Hong Kong Holding Limited eller något av dess 
dotterbolag, och MMD Hong Kong Holding Limited står som garant för denna produkt.


