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1 Vigtigt

Sikkerhed

Læs og forstå alle instruktioner før du 
tager dette mikromusiksystem i brug.
Hvis skade er sket som følge af at 
instruktionerne ikke er blevet fulgt, 
bortfalder garantien.

Lynsymbolet indikerer, at uisoleret 

materiale inde i enheden kan forårsage 

elektrisk stød. For din egen og andres 

sikkerhed må kabinettet ikke fjernes. 

Udråbstegnssymbolet betyder, at du skal 

være opmærksom på funktioner,der 

kræver omhyggelig læsning af den 

vedlagte vejledning, så du forebygger 

drifts- og vedligeholdelsesproblemer. 

ADVARSEL: Med henblik på at reducere 

risikoen for brand eller elektrisk stød må 

enheden ikke udsættes for regn og fugt, 

og vandholdige genstande som f.eks. 

vaser må ikke placeres ovenpå enheden.

FORSIGTIG: Sæt stikket helt i for at undgå 

risiko for elektrisk stød. (For at forebygge 

elektrisk stød skal stikproppen passe til 

stikkontakten.)

Advarsel
• Kabinettet bør aldrig tages af apparatet.
• Forsøg aldrig at smøre nogen del på 

apparatet.
• Se aldrig på laserstrålen inde i dette 

apparat.
• Placer aldrig dette apparat ovenpå 

andet elektrisk udstyr.
• Hold apparatet væk fra direkte sollys, 

åben ild eller varmekilder.
• Sørg for, at du altid kan komme til kablet, 

stikkontakten eller adapteren, så du kan 
afbryde strømmen fra apparatet

• Sørg for, at der er tilstrækkelig ledig 

plads omkring produktet til ventilation.

• Brug kun tilbehør og ekstraudstyr,der er 

godkendt af producenten

• Vedr. brug af batterier FORSIGTIG – 

Sådan forebygger du batterilækage,der 

kan forårsage personskade, tingskade 

eller produktskade:

• Isæt batteriet korrekt, + og - som 

markeret på enheden.

• Batteriet (batteripakke eller 

installerede batterier) må ikke 

udsættes for overdreven varme 

såsom solskin, ild eller lignende.

• Fjern batteriet, når enheden ikke 

bruges i længere tid.

• Produktet må ikke udsættes for dryp 

eller sprøjt.

• Placer aldrig farlige genstande på 

enheden (f.eks. væskefyldte genstande 

eller tændte lys).

• Hvor netstikket MAINS eller et 

apparatstik bruges til at afbryde 

enheden, skal disse kunne betjenes 

nemt.
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Meddelelse

Eventuelle ændringer eller ændringer 
af denne enhed, som ikke udtrykkeligt 
er godkendt af MMD Hong Kong 
Holding Limited, kan ugyldiggøre 
brugernes myndighed til at betjene 
udstyret.

Overholdelse

TP Vision Europe B.V erklærer herved, at 
dette produkt er i overensstemmelse med 
de væsentlige krav og andre relevante 
bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. Du kan 
�nde overensstemmelseserklæringen på 
www.philips.com/ support.

Omsorg for miljøet

Bortska�else af dit gamle produkt og batteri

Dit produkt er designet og fremstillet af 
materialer af høj kvalitet og komponenter, 
som kan genanvendes.

Dette symbol på et produkt betyder, 
at produktet er dækket af det 
europæiske direktiv 2012/19/EU.

Dette symbol betyder, at produktet 
indeholder batterier omfattet af det 
europæiske direktiv 2013/56/EU, som 
ikke må bortska�es med almindeligt 
husholdningsa�ald.

Undersøg reglerne for dit lokale 
indsamlingssystem for elektriske og 
elektroniske produkter og batterier. 
Følg de lokale regler, og bortskaf aldrig 
produktet og batterierne sammen med 
almindeligt husholdningsa�ald. Korrekt 
bortska�else af udtjente produkter og 
batterier hjælper dig med at forhindre 
negativ påvirkning af miljøet og 
menneskers helbred.

Udtagning af engangsbatterier
Se afsnittet om isætning af batterier, 
hvis du vil udtage engangsbatterierne.

Miljøoplysninger
Alt unødig emballage er udeladt. Vi har 
forsøgt at gøre emballagen let at 
adskille i tre materialer: pap (kasse), 
polystyren skum (bu�er) og 
polyethylen (poser, beskyttende 
skumfolie.) Dit system indeholder 
materialer, som kan genanvendes, hvis 
de demonteres af en specialiseret 
virksomhed. Se de lokale regler 
angående bortska�elsen af 
indpakningsmaterialer, opbrugte 
batterier og gammelt udstyr.

Bluetooth® ordmærket og logoerne 
er registrerede varemærker, som er 
ejede af Bluetooth SIG, Inc., og 
anvendelse af sådanne mærker af 
MMD Hong Kong Holding Limited 
sker under licens.

Fremstilling af uautoriserede kopier 
af kopibeskyttet materiale, herunder 
computerprogrammer, �ler, 
udsendelser og lydoptagelser, kan 
være en krænkelse af 
ophavsrettigheder og udgør en 
strafbar handling. Udstyret må ikke 
anvendes til sådanne formål.
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Pas godt på dit produkt

• Indsæt ikke andre objekter end 
diske i disksku�en.

• Indsæt ikke skæve eller revnede 
diske i disksku�en.

• Fjern diskene fra disksku�en når du 
ikke anvender produktet i længere 
tid.

• Anvend kun mikro�berklud til 
rengøring af produktet.

Dette apparat bærer denne etiket:

• Typeskiltet er placeret på bagsiden af enheden.

Bemærk

Tillykke med dit køb, og velkommen til 
Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte 
af den support, som Philips tilbyder, 
kan du registrere dit produkt på 
www.philips.com/support.

Introduktion

Med denne enhed kan du:

• nyde lyd fra diske, USB-enheder, 
Bluetooth-enheder og andre eksterne 
enheder;

• lytte til internet-radio via 
netværksforbindelse;

• lytte til FM- og Digital Audio 
Broadcasting (DAB+) radio;

• Oplade din mobile enhed via 
USB-stikket;

Enheden understøtter følgende medieformater:

Hvad der er i kassen

Kontroller og identi�cer indholdet af 
din pakke:
· Hovedenhed
· 2 x højttalere
· 2 x VEKSELSTRØM lysnetkabel
· 1 x radioantenne
· Fjernbetjening (med to AAA 

batterier)
· Trykte materialer
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Oversigt over hovedenheden

SELECT knappen

• Drej med uret eller mod uret for at 
stille ind på radiostationer.

• Drej med uret eller mod uret for at 
navigere i menulisten.

• Tryk for at bekræfte et valg.

• Tryk og hold for automatisk at scanne 
alle stationer i FM-tunertilstand.

• Tænd for dette produkt, eller sæt det 
på standby.

• Tilslut USB-lagerenheder.

SOURCE
• Tryk for at tilgå kilde-menuen.

AUDIO IN
• Tilslut eksterne lydenheder.

MENU
• Tilgå topmenuen i arbejdstilstand.

• Tryk og hold for at vise information 
i FM / DAB+ tilstand.

EARPHONE
• Tilslut den eksterne høretelefon-enhed.

• Start afspilning eller sæt afspilning på 
pause.

• Stop afspilning.

• Slet et program.

PRESET
• Gem radiostationer.

• Vis den forudindstillede station

• Åbn eller luk disksku�en.

Disksku�e

VOL-knap/MUTE
• Drej for at justere lydstyrken.

• Tryk for at slå lyden fra / til.

Skærmpanel
•  Vis aktuel status.

FM / DAB+ antenne
• Gør FM / DAB+ radiomodtagelse 

bedre.

SPEAKER OUT sokkel
• Tilslut højttalere.

AC IN sokkel

IR sensor

• Gå til forrige/næste nummer.

• Søg i et nummer/disk.

• Stil ind på en radiostation.

• Juster tiden.
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Oversigt over fjernbetjeningen

• Tænd for dette produkt, eller sæt 
det på standby.

REPEAT
• Vælg gentagen afspilnings-tilstand. 

PROG
• Programmering af numre.

• Tryk for at tilgå kilde-menuen.
SOURCE

MENU
• Tilgå topmenuen i arbejdstilstand

• Tryk og hold for at vise information i 
FM / DAB+ tilstand.

• Gå til næste album.

• Juster tiden.

• Gå til det forrige nummer.

• Søg inden for nummer/disk/USB.

• Stil ind på en FM-station.

• Tryk for at starte, sætte afspilning 
på pause, eller bekræfte valg.

• Gå til forrige album.

• Juster tiden.

SCAN

OK

• Gem radiostationer automatisk. 

VOL -
• Formindsk lydstyrke.

EQ
• Vælg en forudindstillet lyde�ekt.

INFO
• Vis afspilningsoplysninger.

PRESET
• Tryk for at få vise stationslisten.

• Tryk og hold for at gemme stationen. 

Numerisk tastatur (0-9)
• Vælg et digitalt musiknummer eller 

forudindstillet radiostation.

CLOCK
• Indstil uret.

• Vis uroplysninger.

RANDOM
• Tilgå vilkårlig afspilning.

OPEN/CLOSE
• Åbn eller luk disksku�en.

BACK
• Gå tilbage til den forrige menu 

under menu-indstillinger.

• Gå til det næste nummer.

• Søg inden for nummer/disk/USB.

• Stil ind på en FM-station. 

• Stop, afspil eller slet et program. 

VOL+
• Forøg lydstyrke.

MUTE
• Deaktiver/aktiver lyden. 

DIM
• Juster skærmens lysstyrke. 

TIMER/SLEEP
• Indstil sleep-timer.

• Indstil alarm-timeren.
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Forsigtig

• Benyttes betjening og indstillinger på anden 

måde end anvist i denne brugsvejledning, er der 

risiko for farlig laserstråling og andre risici.

Følg altid instruktionerne i dette kapitel i 
rækkefølge.

Tilslut højttalere

Bemærk

• Indsæt den blottede del af hvert højttalerkabel 
helt i kabelklemmen.

• For den bedste lydkvalitet, bør kun de 
medfølgende højttalere anvendes.

For højre højttaler �ndes stikkene bag 
på hovedenheden markeret med "R".

Indsæt det røde kabel i den røde (+) 
kabelklemme, og det sorte kabel i den 
sorte (-) kabelklemme.

For venstre højttaler �ndes stikkene 
på hovedenheden markeret med "L".

Gentag trin 2 for at tilslutte kablerne 
til den venstre højttaler.

For at indsætte hvert enkelt højttalerkabel:

Sæt højttalerkablet helt i.

Fastgør skruen.

Tilslut radioantennen

Inden du lytter til radio, skal du tilslutte den 
medfølgende FM-antenne til denne enhed.

Tilslut strøm

Forsigtig

• Risiko for produktskade! Sørg for,at sikre dig, 

at forsyningsspændingen svarer til den 

spænding, der er trykt på bagsiden eller i 

bunden af enheden.

• Risiko for elektrisk stød! Før du tilslutter 

lysnetkablet, skal du sørge for at stikproppen 

er sikkert fastgjort. Når du tager stikket ud af 

stikkontakten, skal du altid trække stikket ud 

af stikkontakten. Træk ikke i kablet.

• Før du tilslutter lysnetkablet, skal du sørge for 

at have udført alle andre tilslutninger.

Slut lysnetkablet til stikkontakten.

Gør fjernbetjeningen klar

Forsigtig

• Risiko for produktskader! Hvis fjernbetjeningen 
ikke anvendes gennem længere tid, skal du fjerne 
batterierne.

• Batterier indeholder kemiske sto�er, så de skal 
bortska�es korrekt.

Sådan sættes batteriet i fjernbetjeningen:

Åbn batterirummet.
Indsæt de medfølgende AAA-batterier 
med korrekt polaritet (+/-) som 
angivet.
Luk batterirummet.
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Udfør indledende opsætning

• Når enheden tændes for første gang, vil 
[Opsætningsguide] fremkomme på 
skærmpanelet. Følg instruktionerne 
nedenfor, for at kon�gurere nogle 
grundlæggende indstillinger. Hvis du vil 
lytte til internetradio, skal du kon�gurere 
Wi-Fi-forbindelsen først. Wi-Fi Protected 
Setup (WPS) er en standard, der er 
oprettet af Wi-Fi Alliance for nem 
etablering af sikkert trådløst 
hjemmenetværk Hvis din trådløse router 
understøtter WPS, kan du hurtigt og 
sikkert tilslutte radioen til routeren via en 
af de to følgende installationsmetoder: 
Push Button Con�guration (PBC), eller 
Personal Identi�cation Number (PIN). For 
de routere, der ikke understøtter WPS, 
har du en anden mulighed for at tilslutte 
radioen til den trådløse router.

Bemærk
• Før du opretter forbindelse til et netværk, skal du 

sætte dig ind i netværksrouteren.

• Sørg for at sikre dig, at dit Wi-Fi-hjemmenetværk er 

aktiveret.

• For bedre Wi-Fi modtagelse, roter og juster 

Wi-Fi-antennens position.

Når [Opsætningsguide] vises, drej på 
VÆLG knappen for at vælge [JA] for at 
starte opsætningen. Hvis du vælger 
[NEJ], bliver du bedt om at køre guiden 
næste gang.

Tryk på VÆLG knappen for at bekræfte.

[12/24-timers tidsformat] vises.

Drej på VÆLG knappen for at vælge

12 eller 24-timers format.

Tryk på VÆLG knappen for at bekræfte.

Auto-opdateringsliste vises

Gentag trin 3 til 4 for at vælge at 
synkronisere tiden med radiostationer.

• [Opdater fra DAB+]: synkroniser tiden 
med DAB+ stationer.

• [Opdater fra FM]: synkroniser tiden med 
FM-stationer.

• [Opdater fra netværk]: synkroniser tiden 
med internetradio-stationer.

Hvis [Opdater fra netværk] valgt, 
gentag trin 3 til 4 for at angive 
tidszone, og gentag derefter trin 3 til 
4 for at angive sommertid.

• [Opdater ikke]: deaktiver 
tidssynkronisering.

Hvis [Opdater ikke] er valgt, gentag 
trin 3 til 4 for at indstille dato og tid.

Gentag trin 3 til 4 for at vælge [JA] for at 
holde netværket tilsluttet.

Gentag trin 3 til 4 for at vælge WLAN 
område.

Radioen begynder derefter at søge 
efter trådløse netværk automatisk.

Der fremkommer en liste over 
tilgængelige Wi-Fi netværk.

Gentag trin 3 til 4 for at vælge dit Wi-Fi 
netværk.

Tryk på VÆLG knappen for at vælge 
muligheden for at tilslutte til din trådløse 
router.

• [Trykknap]: vælg denne mulighed, 
såfremt din trådløse router 
understøtter WPS og PBC opsætning. 
Du bliver bedt om at trykke på 
tilslutningsknappen på din router, og 
tryk derefter OK for at fortsætte.
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• [Pin-kode]: vælg denne indstilling hvis din 
trådløse router understøtter WPS og opsætning 
med pinkode. Radioen genererer en 8-cifret 
kode, som du kan indtaste i routeren

• [Spring over WPS]: vælg denne mulighed, 
såfremt din router ikke understøtter WPS. 
Du vil blive bedt om at indtaste koden til 
dit Wi-Fi-netværk

Som anvist på visningspanelet skal du 
trykke på WPS-knappen eller indtaste 
pinkoden på den trådløse router;eller 
indtaste koden for at oprette forbindelse 
til netværket (De viste indstillinger 
afhænger af den type netværk og 
netværksbeskyttelse, der bruges).

• Når du indtaster koden til netværket, 
skal du for at vælge en karakter; dreje 
på VÆLG knappen, og dernæst trykke 
på VÆLG knappen for at bekræfte.

• For at afbryde, drej VÆLG knappen for at 
vælge [AFBRYD].

• For at bekræfte indlæsningen, skal du 
dreje VALG-knappen for at vælge [OK].

• For at slette indlæsningen, skal du dreje 
VALG-knappen for at vælge [BKSP].

• Tryk på        for at afslutte processen.

Hvis netværksforbindelsen er 
oprettet, vil [Tilsluttet] vises.

Når [Opsætningsguide fuldført] fremkommer, 
tryk OK for at forlade indstillingen.

Tip

• På nogle Wi-Fi routere, skal du holde 
WPS-knappen nede for at oprette Wi-Fi 
forbindelse. Se i brugervejledningen for den 
speci�kke router for �ere detaljer.

• For at køre guiden igen, vælg [Systemindstillinger] > 
[Opsætningsguide] menu (se afsnittet "Anvend 
systemindstillings-menuen").

Bemærk

Tænd

Skift til standby-tilstand

• Tryk på    .

Radioen skifter til den sidst valgte 
kilde.

• Tryk på     igen.

Skærmpanelet er nedtonet.

Klokkeslættet og datoen (hvis den 
er angivet) vises.

• Hvis systemet er inaktivt i 15 minutter, skifter 

enheden automatisk til standby-tilstand.

Kilde-menu

Tryk på      for at tilgå kilde-menuen.

Drej på VÆLG knappen for at vælge-kilde

Tryk på VÆLG knappen for at bekræfte valg

Internet-radio
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Bemærk

4 Lyt til internet-radio

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

Brug menuen i internet-radio-tilstand

Når internetforbindelsen er oprettet, �nder 
du en liste over stationer, der vises på 
stationslisten. Vælg derefter en for at starte 
udsendelsen.

• Sørg for at sikre dig, at dit Wi-Fi-hjemmenetværk er 

aktiveret. For bedre Wi-Fi modtagelse, roter og juster 

Wi-Fi-antennens position.

Tryk på          Kilde og drej på VÆLG 
knappen for at vælge [Internetradio] 
tilstand.

Radioen begynder at oprette 
forbindelse til det tidligere tilsluttede 
netværk, og stiller derefter ind på din 
sidst lyttede internet-radiostation.

Hvis netværksforbindelsen ikke har 
været oprettet før, begynder radioen 
automatisk at søge efter trådløse 
netværk (Se afsnittet "Kom godt i 
gang" > "Udfør indledende opsætning" 
eller "Anvend systemindstillings- 
menuen" > "Juster netværksindstillinger" 
for at holde netværket tilsluttet).

Tryk på       MENU for at tilgå menuen.

Drej på VÆLG knappen for at rulle 
gennem menupunkterne:

• [Stationsoversigt]: stil ind på alle 
tilgængelige internet-radiostationer.

• [Systemopsætning]: indstil systemindstillinger 
(samme menu-muligheder for alle 
arbejdstilstande. Se afsnittet "Anvend 
systemindstillings-menuen" for yderligere 
detaljer).

• [Hovedmenu]: tilgå hovedmenuen 
(samme menu-muligheder for alle 
arbejdstilstande. Se afsnittet "Anvend 
hovedmenuen" for yderligere detaljer).

For at vælge en indstilling, skal du trykke 
på VÆLG knappen.

Gentag trin 3 til 4, hvis en underindstilling 
er tilgængelig under én indstilling.

Hvis du vil vende tilbage til den forrige 
menu, skal du trykke på      .

[Stationsoversigt]

• [Stationer]:

• [Historik]: gennemse internet-
radiostationer efter historik.

• [Søg]: søge efter internetradio-
stationer. For at starte søgning, drej på 
VÆLG -knappen for at indtaste et 
søgeord ved at vælge karakterer, og tryk 
dernæst på VÆLG knappen for at 
fortsætte.

• [Lokalitet]: gennemse internet-
radiostationer efter geogra�sk placering.

• [Populære]: stil ind på de mest populære 
stationer på internettet.

• [Udforsk]: stil ind på discover-listen for 
internet-radio.
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Gem internet-radiostationer

Bemærk

• Du kan gemme maksimalt 40 forudindstillede 
stationer (fordelt på internet-radiostationer og 
Podcasts)

I Internet-radio-tilstand skal du stille ind på 
en Internet-radiostation.

Tryk og hold        FORVALG nede i to sekunder.

Listen over forudindstillede stationer 
vises.

Drej på VÆLG knappen for at vælge et 
forudindstillet tal.

Tryk på VÆLG knappen for at bekræfte.

[Station gemt] vises.

Stationen gemmes i den valgte position.

Vælg en forudindstillet internet-radiostation

Tryk på       FORVALG.

Drej på VÆLG knappen for at vælge et tal.

Tryk på VÆLG knappen for at bekræfte.

Vis oplysninger om internet-radio

Mens du lytter til Internet-radio, skal du 
trykke på og holde      MENU nede gentagne 
gange for at rulle gennem følgende 
oplysninger (hvis de er tilgængelige):

Kunstner og navn på musiknummer

Beskrivelse af station

Stationens genre og placering

Codec og samplingsfrekvens

Afspilningsbu�er

Dato

I internet-radio-tilstand.
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Bemærk

• Hvis der ikke trykkes på en knap inden for 
15 sekunder, afsluttes menuen.
Stationsoversigter og undermenuer kan ændres fra 
gang til gang, og kan variere alt efter lokationer.

5 Lyt til podcasts

Tryk på         Kilde og drej på VÆLG 

knappen for at vælge [Podcast] tilstand.

Tryk på       MENU for at tilgå menuen.

Drej på VÆLG knappen for at rulle gennem 

menupunkterne:

For at vælge en indstilling, skal du trykke 

på VÆLG knappen.

Gentag trin 3 til 4, hvis en underindstilling 

er tilgængelig under én indstilling.

For at vende tilbage til den forrige 

menu, skal du trykke på     .

6 Lyt til Spotify

Brug din telefon, tablet eller computer som 
fjernbetjening til Spotify.
Besøg spotify.com/connect for at få mere at 
vide

Spotify-softwaren er underlagt 
tredjepartslicenser, der �ndes her:
https://www.spotify.com/connect/third-
party-licenses.



I DAB+ tilstand skal du stille ind på en DAB+ 

radiostation.

Tryk og hold        FORVALG nede i to sekunder.

Listen over forudindstillede stationer 

vises.

Drej på VÆLG knappen for at vælge et 

forudindstillet tal

Tryk på VÆLG knappen for at bekræfte.

[Forvalg gemt] vises.

Stationen gemmes i den valgte position.
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7 Lyt til DAB+ radio

Stil ind på DAB+ radiostationer

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

• Tryk på         Kilde og drej på VÆLG 
knappen for at vælge [DAB-radio] tilstand.

[Søger] vises.

Radioen scanner og gemmer 
automatisk alle DAB+ radiostationerne 
og sender derefter den første 
tilgængelige station.

Stationslisten gemmes automatisk i 
radioen. Næste gang du tænder for 
radioen, �nder stationsscanningen ikke 
sted.

Sådan stiller du ind på en station fra den 
tilgængelige stationsliste:

• I DAB+ tilstand, drej på VÆLG knappen for 
at navigere gennem de tilgængelige DAB+ 
stationer.

Tip

• Stationerne kan ændre sig fra tid til anden. For at 

opdatere stationsoversigten, vælg [Søg] menu for 

at udføre en fuld søgning.

Gemme DAB+ radiostationer

• Du kan maksimalt gemme 20 forudindstillede 

radiostationer.

 

Bemærk
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Vælg en forudindstillet DAB+ radiostation

I DAB+ tilstand har du to måder at vælge en 

forudindstillet radiostation på.

Mulighed A:

Tryk på       FORVALG.

Drej på VÆLG knappen for at vælge et 

tal

Tryk på VÆLG knappen for at bekræfte.

Mulighed B:

• Tryk på                    for at gå til 

forrige/næste station.

Anvend menuen i DAB+ tilstand

I DAB+ tilstand skal du trykke på      MENU 

for at få adgang til DAB+ menuen.

Drej på VÆLG knappen for at rulle gennem 

menupunkterne:

• [Stationsoversigt]: vis alle DAB+ 
radiostationer. Hvis der ikke �ndes 
nogen station, begynder radioen at 
søge efter DAB+ stationer og tilføjer 
dem til stationsoversigten.

• [Søg]: søg efter og gem alle 
tilgængelige DAB+ radiostationer.

• [Manuel søgning]: indstil til en 
bestemt kanal/frekvens manuelt og 
føje den til stationslisten.

• [Fjern ikke-aktive]: fjerner alle 
ugyldige stationer fra stationslisten.

• [DRC]: komprimerer det dynamiske 
område af et radiosignal, så 
lydstyrken af stille lyde øges, og 
lydstyrken for høje lyde reduceres.

• [Stationsrækkefølge]: giver dig 
mulighed for at de�nere, hvorledes 
stationer arrangeres, når der rulles i 
stations-listen.

• [Systemindstillinger]: indstil 
systemindstillinger (se afsnittet 
"Anvend systemindstillings- 
menuen").

• [Hovedmenu]: tilgå hovedmenuen 
(Se afsnittet "Anvend hovedmenuen").

For at vælge en indstilling, skal du trykke 
på VÆLG knappen.

Gentag trin 2 til 3, hvis en underindstilling 
er tilgængelig under én indstilling.

• For at vende tilbage til den forrige 
menu, tryk på     .

[Fjern ikke-aktive]
• [JA]: fjern alle ugyldige stationer fra 

stationslisten.
• [NEJ]: tilbage til den forrige menu.
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[DRC]
• [DRC høj]: sætter DRC til et højere 

niveau (standardmuligheden som 
anbefales til støjende omgivelser).

• [DRC lav]: sæt DRC til et lavere niveau.
• [DRC Fra]: slår DRC fra.

[Stationsrækkefølge]
• [Alfabetisk]: arranger stationerne 

alfabetisk (standard indstilling).
• [Kombinerede stationer]: vis grupper af 

stationer, der sender sammen (d.v.s.: 
BBC eller South Wales lokalradio).

• [Aktive]: vis gyldige stationer først, og 
dernæst stationer der ikke sender.

Bemærk

• Hvis der ikke trykkes på en knap inden for 
15 sekunder, afsluttes menuen.

Vis DAB+ oplysninger

Mens du lytter til DAB+ radio, skal du 
trykke og holde      nede gentagne gange 
for at rulle gennem følgende oplysninger 
(hvis de er tilgængelige):

Stationens navn

Dynamisk Label Segment (DLS)

Signalstyrke

Programtype (PTY)

Ensemble Navn

Frekvens

Signalfejlprocent

Bithastighed og lydstatus

Codec

Tid og dato



I FM-tilstand skal du trykke og holde VÆLG 

knappen nede

Enheden gemmer alle tilgængelige 

FM-radiostationer og sender den første 

station.
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8 Lyt til FM-radio

Stil ind på FM-radiostationer

Tryk på         Kilde og drej på VÆLG knappen 
for at vælge [FM-Radio] tilstand.

Tryk og hold                    nede i to sekunder.
Radioen stiller automatisk ind på en 
FM-radiostation med stærk modtagelse.

Gentag trin 2 for at stille ind på �ere 
radiostationer.

Sådan stiller du ind på en station manuelt:

• I FM-tunertilstand, drej på VÆLG knappen 

for at vælge en frekvens.

I FM-tilstand skal du stille ind på en 

FM-radiostation.

Tryk og hold        FORVALG nede i to sekunder.

Listen over forudindstillede stationer vises.

Drej på VÆLG knappen for at vælge et 

forudindstillet tal

Tryk på VÆLG knappen for at bekræfte.

[Forvalg gemt] vises.

Stationen gemmes i den valgte position.

Gemme FM-radiostationer automatisk

• Du kan maksimalt gemme 20 FM-radiostationer.

• Hvis du vil fjerne en station, der er gemt på forhånd, 

skal du gemme en anden station i stedet.

Vælge en forudindstillet FM-radiostation

I FM-tilstand har du to måder at vælge en 

forudindstillet radiostation på.

Mulighed A:

Tryk på       FORVALG.

Drej på VÆLG knappen for at vælge et tal.

Tryk på VÆLG knappen for at bekræfte.
Gemme FM-radiostationer

Bemærk

Tip

Mulighed B:

Tryk på                    for at gå til forrige/ 
næste forudindstillede station.
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Brug menuen i FM-tilstand

I FM-tilstand skal du trykke på       MENU 
for at tilgå FM-menuen.

Drej på VÆLG knappen for at rulle 
gennem menupunkterne:

• [Søgeindstilling]

• [Lydindstilling]

• [Systemindstillinger]: indstil 
systemindstillinger (se afsnittet 
"Anvend systemindstillings-menuen").

• [Hovedmenu]: tilgå hovedmenuen (Se 
afsnittet "Anvend hovedmenuen").

For at vælge en indstilling, skal du trykke på 
VÆLG knappen.

Gentag trin 2 til 3, hvis en underindstilling er 
tilgængelig under én indstilling.

• For at vende tilbage til den forrige menu, 

skal du trykke på      .

[Søgeindstilling]

• [Kun kraftige Stationer?] - [JA]: scan 
FM-radio, og �nd kun stationer med et 
stærkt signal.

• [Kun kraftige Stationer?] - [NEJ]: scan 
efter alle tilgængelige FM radio-stationer.

[Lydindstilling]

• [Kun mono?] - [JA]: vælg mono-sending.
• [Kun Mono?] - [NEJ]: vælg stereo 

sending.

• Hvis der ikke trykkes på en knap inden for 15 sekunder, 

afsluttes menuen.

Vis RDS-oplysninger

RDS (Radio Data System) er en tjeneste, der gør 
det muligt for FM-radiostationer at vise 
yderligere information.
Hvis du lytter til en FM-station med RDS-signal, 
vil der blive vist et RDS-ikon og stationens navn.

Stil ind på en RDS-station.

Tryk på, og hold       nede gentagne gange 
for at rulle gennem følgende oplysninger 
(hvis de er tilgængelige):

Stationens navn

Radio-sms'er

Programtype

Frekvens

Dato

Bemærk
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9 Anvend systemindstillings-menuen

I arbejdstilstand, tryk på       for at få tilgå 
menuen.

Drej på VÆLG knappen gentagne gange for 
at vælge [Systemindstillinger].

Tryk på VÆLG knappen for at bekræfte.

Gentag trin 2 til 3 for at vælge en mulighed.

• [Equalizer]: vælg equalizer-tilstand.

• [Netværk]: giver dig mulighed for at 
tilslutte til et netværk.

• [Tid/Dato]: indstil tid og dato.

• [Sprog]: vælg systemsprog.

• [Gendan Fabriksindstillinger]: gendan 
radioen til fabriksindstillinger.

• [Software Opdatering]: kontroller 
softwareopdaterings-information.

• [Opsætningsguide]: giver dig vejledning i 
at udføre en indledende opsætning.

• [Info]: se softwareversion.

• [Politik om beskyttelse af personlige 
oplysninger]: se fortrolighedserklæringen.

• [Baggrundslys]: juster indstillinger for 
baggrundslys.

• Hvis der ikke trykkes på en knap inden for 

15 sekunder, afsluttes menuen.

Juster netværksindstillinger

Vælg [Systemindstillinger] > [Netværk].

Drej på VÆLG knappen for at vælge en 
mulighed eller underliggende mulighed, og 
tryk så på VÆLG knappen for at bekræfte.
[Netværksguide]: giver dig instruktion i at 
tilslutte et netværk.

• [PBC Wlan-opsætning]: vælg denne 
mulighed, såfremt din router understøtter 
WPS og PBC opsætningsmetoderne.

• [Vis indstillinger]: viser oplysninger om 
nuværende netværk.

• [Manuelle indstillinger]:

• [DHCP TIL]: allokerer IP-adressen 
automatisk.

• [DHCP FRA]: allokerer IP-adressen 
manuelt

• [Netværkspro�l]: viser en liste over 
netværk, der er gemt i radioen.

• [Ryd netværksindstillinger]: ryd netværk 
indstillinger.

• [Hold netværket tilsluttet]: vælg denne 
for at holde netværket tilsluttet.

Indstil tid / dato

Vælg [Systemindstillinger] > [Tid/Dato].

Drej på VÆLG knappen for at vælge en 
mulighed eller underliggende mulighed, og 
tryk så på VÆLG knappen for at bekræfte.

• [Indstil Tid/Dato]: indstil tid og dato.

• [Auto-opdatering]:

• [Opdater fra DAB+]: synkroniser 
tiden med DAB+ stationer.

• [Opdater fra FM]: synkroniser tiden 
med FM-stationer.

• [Opdater fra netværk]: synkroniser 
tiden med internetradio-stationer.

• [Opdater ikke]: deaktiver 
tidssynkronisering.

• [Indstil tidsformat]: angiv 12/24-timers 
format.

• [Indstil tidszone]: indstil tidszone.

• [Sommertid]: aktiver eller deaktiver 
sommertid.

Bemærk
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Bemærk Bemærk

• Hvis du opdaterer tiden fra DAB+ eller FM, har 
muligheden med valg af sommertid ingen e�ekt.

• Hvis du opdaterer via netværk, skal du angive din 
tidszone.

• Hvis radioen opdager, at der er ny software 
tilgængelig, vil du blive spurgt om du ønsker at 
fortsætte med at foretage opdateringen. Hvis du 
accepterer dette, vil den nye software blive hentet 
og installeret.

• Før du foretager en softwareopdatering, skal du 
sikre dig at radioen er tilsluttet en pålidelig strømkilde. 
Afbrydelse af strømmen under en softwareopdatering 
kan forårsage skade på produktet.

Indstil systemsprog

Nulstil alle indstillinger

Kontroller softwareopdaterings-information

Få info om softwareversionen

Juster indstillinger for baggrundslys

Vælg [Systemindstillinger] > [Sprog].

Der vises en oversigt over sprog.

Drej på VÆLG knappen for at vælge et 
systemsprog, og tryk så på VÆLG knappen 
for at bekræfte.

Vælg [Systemindstillinger] > [Nulstil til 
fabriksindstillinger].

Drej på VÆLG knappen for at vælge en 
indstilling, skal du trykke på VÆLG knappen 
for at bekræfte.

• [JA]: Gendan radioen til 
fabriksindstillinger.

• [NEJ]: Tilbage til den forrige menu.

Vælg [Systemindstillinger] > 
[Softwareopdatering].

Drej på VÆLG knappen for at vælge en 
mulighed eller underliggende mulighed, og 
tryk så på VÆLG knappen for at bekræfte.

• [Indst. for automatisk kontrol]: vælg 
om der skal søges efter ny software 
med jævne mellemrum.

• [Kontrollér nu]: søg efter nye 
softwareversioner omgående

• Vælg [Systemindstillinger] > [Info].

Den nuværende softwareversion vises.

Vælg [Systemindstillinger] > [Baggrundslys].

Drej på VÆLG knappen for at vælge en 
mulighed eller underliggende mulighed, 
og tryk så på VÆLG knappen for at 
bekræfte.

• [Timeout]: vælg en timeout 
periode for at vise 
baggrundsbelysning.

• [Tændt tilstand]: vælg en lysstyrke 
for baggrundsbelysningen.

• [Dæmpningstilstand]: vælg en 
lysstyrke for visningspanelet. Vælg 
mellem Medium, Low eller O�.
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10 Anvend hovedmenuen

I arbejdstilstand, tryk på      for at få tilgå 
topmenuen.

Drej på VÆLG knappen gentagne gange for 
at vælge [Hovedmenu].

Tryk på VÆLG knappen for at bekræfte.

Gentag trin 2 til 3 for at vælge en mulighed.

• [Internetradio]: vælg Internetradio- 
tilstand.

• [Podcasts]: vælg Podcasts-radio- 
tilstand.

• [Spotify]: vælg Spotify-tilstand.
• [DAB+]: vælg DAB+ tilstand.
• [FM]: vælg FM-tilstand.
• [CD]: vælg CD-tilstand.
• [USB]: vælg USB-tilstand.
• [Bluetooth]: vælg Bluetooth-tilstand.
• [LYD IND]: vælg LYD IND- tilstand.
• [Dvale]: indstil slumre-timer
• [Alarmer]: indstil alarm-timer
• [Systemindstillinger]: indstil 

systemindstillinger (Se afsnittet 
"Anvend systemindstillings-menuen").

Bemærk

• Hvis der ikke trykkes på en knap inden for 

15 sekunder, afsluttes menuen.

• Du kan også trykke på SOURCE for at vælge en 

tilstand:

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

Indstil alarm

• Du kan indstille to alarmer til at ringe på forskellige 
tidspunkter. For at sikre at alarmen virker normalt, 
skal du sørge for, at uret er indstillet korrekt.

Vælg [Hovedmenu] > [Alarmer].

Hvis uret ikke er indstillet, vil du 
få en besked om at gøre dette.

Tryk på OK for at fortsætte.

Cifrene for dag blinker.

Drej på VÆLG knappen for at indstille dagen, og 
tryk så på VÆLG knappen for at bekræfte.

Cifrene for måned blinker.

Gentag trin 3 for respektivt at indstille 
måned,år og tid.

Den [Alarm 1: fra [00:00]] og [Alarm 2: 
fra [00:00]] muligheder vises.

Gentag trin 3 for at vælge [Alarm 1: fra 
[00:00]] > [Aktiver:] [Fra].

Gentag trin 3 for at aktivere eller 
deaktivere alarm-timeren

• [Fra]: deaktiver alarm-timeren
• [Dagligt]: alarmen lyder hver eneste 

dag.
• [Én gang]: alarmen lyder kun én gang.
• [Weekender]: alarmen lyder kun 

lørdage og søndage.
• [Ugedage]: alarmen lyder hver dag 

fra mandag til fredag.

Gentag trin 3 for at vælge [tid], og angiv 
så tidspunkt for alarmen.

Gentag trin 3 for at vælge [tilstand], og 
angiv så alarm-kilden.

• [Summer]: vælg buzzer som 
alarm-kilde.

• [Internetradio]: vælg den 
internet-radio du sidst lyttede til, 
som alarm-kilde.

• [DAB+]: vælg den DAB+ radio du 
sidst lyttede til, som alarm-kilde.

• [FM]: vælg den FM-radio du sidst 
lyttede til, som alarm-kilde.

Gentag trin 3 for at vælge [forvalg], og 
vælg så den station, du sidst lyttede til 
eller en forudindstillet station som din 
alarm-kilde.

Gentag trin 3 for at vælge [Lydstyrke:], og 
angiv så lydstyrke for alarmen.

Gentag trin 3 for at vælge [Gem].
Alarm 1 er indstillet.

Gentag trin 5 til 11 for at indstille alarm 2.

Bemærk
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Bemærk

• Når alarmen er aktiveret vises der et alarm-ikon 

for Alarm 1 eller Alarm 2.

• For at afbryde alarmen, skal du trykke på      på 

enheden.

• Du kan også gå til [Systemindstillinger] > 

[Tid/Dato] for at indstille tid og dato (se "Anvend 
systemindstillings-menuen" > "Indstil tid/dato").

Indstil slumre-timer

Vælg [Hovedmenu] > [slumre].

Tryk og drej på VÆLG knappen gentagne 
gange for at vælge sleep timer periode 
(i minutter).

Når [Slumre FRA] vises, deaktiveres 
slumre-timeren.

Sleep OFF 15 MINS 30 MINS

60 MINS 45 MINS
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Afspil lyd via Bluetooth

Tryk på          Kilde og drej på VÆLG 
knappen for at vælge [Bluetooth] tilstand.

Tryk på       MENU for at tilgå menuen.

Drej på VÆLG knappen for at rulle gennem 
menupunkterne:

• Vælg menupunktet parring og tryk på 
VÆLG knappen.

• Promptmeddelelse "Tilslut venligst en 
enhed til: Philips TAM8905" vises, samtidig 
med at et Bluetooth ikon blinker.

• Aktiver Bluetooth på din Bluetooth- 
enhed og søg efter Bluetooth-enheder 
der kan parres.

• Vælg [Philips TAM8905] der vises på din 
enhed for parring.

• Efter en succesfuld tilslutning, vil 
meddelelsen på skærmen skifte til 
[Tilsluttet] og Bluetooth-ikonet ophører 
med at blinke.

For at vælge en indstilling, skal du trykke på 
VÆLG knappen.

Gentag trin 3 til 4, hvis en underindstilling 
er tilgængelig under én indstilling.

For at vende tilbage til den forrige 
menu, skal du trykke på     .

Juster lydstyrken

• Under afspilning af musik, drej på - VOL+ 
knappen på for at justere lydstyrken.

Slå lyden fra
• Under afspilning af musik, tryk på SLUK 

LYD for at slå lyden fra / til.

Afspilning fra disk

Tryk på         Kilde og drej på VÆLG 
knappen for at vælge CD-kilde.

Tryk på     for at åbne disksku�en.

Indsæt en disk med den trykte side opad.

Tryk på     for at lukke disksku�en.

Afspilning starter automatisk. 
Hvis ikke, tryk på        .

Afspilning fra USB

• Sørg for at sikre dig, at enheden indeholder 

afspilningsbart lydindhold.

Indsæt en USB-enhed i         stikket

Tryk på          Kilde og drej på VÆLG 
knappen for at vælge USB-kilde.

Afspilning starter automatisk. Hvis 
ikke, tryk på        .

Oplad dine enheder

Brug et USB-kabel til at slutte produktets 
USB-stik til dine enheders USB-stik.

Tilslut strømmen til produktet.
Opladning starter med det samme, 
når enheden registreres.

• Der kan ikke garanteres kompatibilitet med alle 

enheder for dette produkt.

Lytning til en ekstern enhed

Tilslut et MP3 link-kabel (medfølger ikke) 
mellem:

• LYD IND jackstikket (3,5 mm) på 
enheden,

• og hovedtelefonstikket på den eksterne 
enhed.

Tryk på          Kilde og drej på VÆLG knappen 
for at vælge LYD IND kilde.

Start afspilning på den eksterne tilsluttede 
enhed (se brugervejledningen til enheden).

11 Andre funktioner

Bemærk

Med dette mikromusiksystem kan du 
genoplade dine eksterne enheder som 
f.eks. din mobiltelefon, MP3-afspiller eller 
andre mobile enheder.

Bemærk

Du kan lytte til en ekstern enhed gennem 
denne enhed med et MP3 link-kabel.
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12 Produktinformation

Speci�kationer
Forstærker

Nominel Udgangse�ekt

Frekvensgang

Signal til støjforhold

Højttalerdriver

Basforbedring

Audio input-niveau

Understøttede disktyper

USB-afspilning

50W × 2 RMS

50-20000 Hz, ±3 dB

> 65 dBA

2 × 5,25 basgang, 4Ω
2 ×φ25 mm 
diskantområde 12Ω
2 × basport

600 mV ±100 mV RMS

CD-DA, CD-R, CDRW, 

MP3-CD (8 / 12 cm)

Type A,USB direkte

2.0,5 V / 1A, MSC �lformat, FAT

16 / 32,  Understøtter USB op til 32 Gb

USB opladning
2 A maks. (Standby); 500 mA maks. 

(USB kilde); 1 A maks. (anden kilde)

* Aktuel opladning afhænger af de 

mobile enheder

Wi-Fi

Wi-Fi protokol 802.11 b/g/n

Wi-Fi frekvensbånd 2412 MHz til 2472 MHz

Maksimal sendee�ekt 15,08 dBm

Tuner
Indstillingsområde (FM)

Indstillingsområde 
(DAB/DAB+)

87,5-108 MHz

174,928--239,2 MHz

(Bånd III)

Højttaler
Højttaler-impedans 4 ohm

Følsomhed 86 ± 3 dB/m/W

Bluetooth

Bluetooth-version

Bluetooth frekvensbånd 2,4 Ghz ~ 2,48 GHz ISM 
bånd

V 4.2

Maksimal sendee�ekt -4,1 dBm

Bluetooth-rækkevidde 10 m (frit område)

Generelle oplysninger
Vekselstrøm (strømforsyning) Mærkenavn PHILIPS

Input: 100-240 V~,
50/60 Hz
(Vekselstrøm Input)

Strømforbrug i 
drifts-tilstand

≤45 W

Strømforbrug i 
standby-tilstand 
(uden Wi-� tilsluttet)

≤1 W

Dimensioner
- Hovedenhed (B x H x D) 230x145x262 mm

- Højttalerkasse (B × H ×D) 174x260,6x229 mm

Vægt

- Hovedenhed 2,17 kg

- Højttalerkasse 2x2,716 kg



• Fjern aldrig kabinettet på denne enhed.
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13 Fejl�nding

Advarsel

Hvis du ønsker at bevare garantien må du aldrig 
selv forsøge at reparere systemet.
Hvis du støder på problemer, når du bruger 
denne enhed, skal du kontrollere følgende 
punkter, før du anmoder om service. Hvis 
problemet ikke er løst, skal du gå til Philips- 
websiden (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

• Sørg for, at radioens vekselstrømsstik er 
tilsluttet korrekt.

• Sørg for, at der er strøm i stikkontakten.

Ingen lyd eller dårlig lyd.

• Juster lydstyrken.
•  Kontroller, om radioen er slået fra, eller om 

radiostationen stadig bu�er.
• Udvid og juster radioantennens position helt.
• Hold radioen væk fra andre elektroniske 

enheder for at undgå radiointerferens.
• Kontroller Wi-Fi-netværksforbindelsen.
• Roter og juster Wi-Fi-antennens position.

Intet svar fra enheden

• Tag stikket til lysnetkablet ud af stikkontakten 
og tilkobl det igen.

• Kontroller, om enheden er i standby-tilstand. 
Hvis ja, så tænd for enheden.

Dårlig radiomodtagelse

• Hold radioen væk fra andre elektroniske 
enheder for at undgå radiointerferens.

• Udvid og juster radioantennens position helt.

• Kontroller Wi-Fi-netværksforbindelsen. 
Roter og juster Wi-Fi-antennens 
position.

Utilstrækkelig Wi-Fi-signalstyrke

• Kontroller afstanden mellem din router 
og enheden.

• Roter og juster Wi-Fi-antennens 
position.

Der kan ikke tilsluttes til dit trådløse 
netværk

• Kontroller om din trådløse router er 
slukket.

• Kontroller om din trådløse router 
understøtter WPS. Anvend den korrekte 
opsætning (PBC eller PIN) for at tilslutte 
din WPS-understøttede router til 
enheden. Hvis nødvendigt, konsulter 
din brugervejledning for din trådløse 
router for opsætning af din trådløse 
forbindelse.

• Kon�gurer Wi-Fi indstillinger igen (se "Kom 
godt i gang" > "Udfør indledende opsætning" 
og "Anvend systemindstillingsmenuen" > 
"Juster netværksindstillinger").

Nogle stationer virker sommetider ikke

• Nogle stationer har kun plads til et 
begrænset antal lyttere. Hvis du prøver 
igen efter nogle få minutter, vil du være i 
stand til at kunne lytte til stationerne.

• Stationen sender ikke. Prøv igen senere

Nogle stationer forsvinder fra 
stations-listen

• Når en station ophører med at sende 
på internettet, vil den blive fjernet fra 
listen. Enheden vil konstant kontrollere 
om stationen sender. Hvis stationen 
genoptager sending, vil den igen blive 
tilføjet til stations-listen automatisk.

Alarm virker ikke

• Indstil uret/alarmen korrekt.



Speci�kationer kan ændres uden varsel.

Philips og Philips Shield Emblem er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V. og anvendes under 
licens. Dette produkt er fremstillet af og solgt under ansvar af MMD Hong Kong Holding Limited eller et af dens �lialer, 
og MMD Hong Kong Holding Limited er garanten for dette produkt.


