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1 Viktig

Sikkerhet

Les og forstå alle anvisningene før du bruker 
dette mikro-musikksystemet.
Hvis skade skyldes manglende etterfølgelse 
av disse anvisningene, vil ikke garantien 
gjelde.

Dette "lynet" betyr at uisolert materiale i 

enheten kan føre til elektrisk støt. For 

sikkerheten til alle i husholdningen, 

vennligst ikke fjern belegget. "Utropstegnet" 

drar oppmerksomheten til funksjoner som 

du kan lese om i den medfølgende 

litteraturen. Les den nøye for å hindre 

drifts- og vedlikeholdsproblemer. 

ADVARSEL: For å redusere risikoen for 

brann eller elektrisk støt bør enheten ikke 

utsettes for regn eller fuktighet, og 

gjenstander fylt med væsker, for eksempel 

vaser, bør ikke plasseres på enheten.

FORSIKTIG: For å unngå elektrisk støt må 

du sette pluggen helt inn. (For områder 

med polariserte kontakter: For å unngå 

elektrisk støt må det brede bladet rettes inn 

mot det brede sporet.)

Advarsel

• Aldri ta av apparathuset.
• Smør aldri noen del av dette apparatet.
• Se aldri rett på apparatets laserstråle.
• Plasser aldri dette apparatet på annet 

elektrisk utstyr.
• Hold apparatet unna direkte sollys, åpen 

ild og varme.
• Forsikre deg om at du alltid har enkel 

tilgang til strømledningen, pluggen eller 
adapteren for å koble apparatet fra 
strømmen

• Sørg for at det er nok ledig plass rundt 

produktet for ventilasjon.

• Bruk kun utstyr/tilbehør som er angitt 

av produsenten.

• FORSIKTIG ved bruk av batteri - For å 

forhindre batterilekkasje som kan føre 

til skade på person, eiendom eller 

produktet.

• Installer batteriet riktig, + og - som 

markert på produktet.

• Batteriet (i emballasjen eller 

installert) må ikke utsettes for 

overdreven varme som sollys, brann 

eller lignende.

• Fjern batteriet når produktet ikke er i 

bruk over lang tid.

• Produktet skal ikke utsettes for vanndrypp 

eller vannsprut.

• Ikke plasser mulige farlige gjenstander 

på produktet (f.eks. væskefylte objekter, 

tente stearinlys).

• Der hovedstøpselet eller en apparatkopler 

brukes som frakoblingsinnretning skal 

frakoblingsinnretningen være klar til 

bruk.
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Merknad

Enhver endring eller modi�kasjon som 
gjøres på denne enheten, og som ikke 
er tydelig godkjent av MMD Hong Kong 
Holding Limited, kan ugyldiggjøre 
brukerens autoritet til å bruke utstyret.

Samsvar

Herved erklærer TPVision Europe B.V. at 
dette produktet er i samsvar med de 
grunnleggende kravene og andre relevante 
bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. Du 
�nner samsvarserklæringen på 
www.philips.com/support.

Omsorg for miljøet
Kassering av gammelt produkt og batteri

Produktet ditt er designet og produsert 
med høykvalitets materialer og 
komponenter som kan resirkuleres og 
gjenbrukes.

Dette symbolet på et produkt betyr at 
produktet er omfattet av europeiske 
direktiv 2012/19/EU.

"Dette symbolet betyr at produktet 
inneholder batterier som dekkes av 
europeisk direktiv 2013/56/EU. 
Batteriene kan ikke kastes sammen 
med vanlig husholdningsavfall."

Informer deg selv om det lokale 
separate innsamlingssystemet for 
elektriske og elektroniske produkter 
og batterier. Følg lokale regler og kast 
aldri produktet og batteriene med 
vanlig husholdningsavfall. Korrekt 
avhending av gamle produkter og 
batterier bidrar til å forhindre 
negative konsekvenser for miljøet og 
menneskers helse.

Ta ut engangsbatteriene
Hvis du vil ta ut engangsbatteriene, 
kan du se delen for installasjon av 
batterier.

Miljøinformasjon
All unødig emballasje er utelatt. Vi 
har prøvd å gjøre emballasjen enkel å 
dele inn i tre materialer: papp (eske), 
polystyrenskum (bu¡er) og 
polyetylen (poser, beskyttende 
skumplate). Systemet ditt består av 
materialer som kan resirkuleres og 
gjenbrukes om de demonteres av en 
spesialisert bedrift. Gjør deg kjent 
med lokale forskrifter for avhending 
av emballasje, brukte batterier og 
gammelt utstyr.

Bluetooth®-ordmerket og -logoene 
er registrerte varemerker som eies av 
Bluetooth SIG, Inc. MMD Hong Kong 
Holding Limiteds bruk av slike merker 
er lisensiert.

Produksjon av uautoriserte kopier av 
kopibeskyttet materiale, inkludert 
dataprogrammer, �ler, kringkasting 
og lydopptak, kan utgjøre brudd på 
opphavsretten og dermed utgjøre 
en stra¡bar handling. Dette utstyret 
skal ikke brukes til slike formål.



2 Mikro-musikksystemet
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Slik vedlikeholder du produktet

• Ikke før andre gjenstander enn 
disker inn i diskrommet.

• Ikke før ødelagte eller sprukne 
disker inn i diskrommet.

• Ta platene ut av platerommet hvis 
du ikke skal bruke produktet over 
lengre tid.

• Bruk bare mikro�berklut til å 
rengjøre produktet.

Dette apparatet inneholder denne 
etiketten:

• Typeskiltet er plassert på produktets bakside.

Merk

Gratulerer med kjøpet ditt, og 
velkommen til Philips! For å få fullt 
utbytte av støtten som Philips tilbyr 
må du registrere produktet på 
www.philips.com/support.

Introduksjon

Med denne enheten kan du:

• lytte til plate, USB-enheter, 
Bluetooth-enheter og andre eksterne 
enheter;

• lytte til internettradio via 
nettverkstilkobling.

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

• lade mobilenheten med USB-sporet;

Enheten støtter disse medieformatene:

Innhold i esken:

Sjekk og identi�ser innholdet i pakken:
· Hovedenhet
· 2 x høyttalere
· 2 stk. vekselstrømledning
· 1 stk. radioantenne
· Fjernkontroll (med to AAA-batterier)
· Trykt materiale
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Oversikt over hovedenheten

SELECT-knotten

• Drei med eller mot klokken for å 
velge radiokanaler.

• Drei med eller mot klokken for å 
navigere gjennom menylisten.

• Trykk for å bekrefte valget.

• Trykk og hold for å automatisk 
skanne alle kanaler i FM-tunermodus.

• Slå produktet på eller i standby-modus.

• Koble til USB-lagringsenheter.

SOURCE

IR-sensor

• Trykk for å gå til kildemenyen.

AUDIO IN
• Koble til eksterne lydenheter.

MENU
• Gå til toppmenyen i arbeidsmodus.

• Trykk og hold nede for å vise informasjon 
i FM/DAB+-modus.

HODETELEFON
• Koble til den eksterne hodetelefonenheten.

• Start eller sett avspillingen på pause.

• Stopp avspilling.

• Slette et program.

• Hopp til forrige/neste låter.

• Søk i et låter/en plate.

• Still inn en radiostasjon.

• Juster tiden.

PRESET
• Lagre radiokanaler.

• Vis listen over forhåndsinnstilte kanaler.

• Åpne eller lukk platerommet.

Platerom

VOL-knapp/MUTE
• Vri for å justere volumet.

• Trykk for å fjerne eller gjenoppta 
lyden.

Skjerm
• Vis gjeldende status.

SPEAKER OUT-kontakt
• Koble til høyttalerne.

FM/DAB+-antenne
• Forbedre FM/DAB+-mottak.

AC IN-kontakt
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Oversikt over fjernkontrollen

• Slå dette produktet på eller i standby.

REPEAT
• Velg gjenta avspillingsmodus. 

PROG
• Programspor.

• Trykk for å gå til kildemenyen.
SOURCE

MENU
• Gå til toppmenyen i arbeidsmodus

• Trykk og hold inne for å vise 
informasjon i FM/DAB+-modus.

• Gå til neste album.

• Juster tid.

• Gå til forrige spor.

• Søk i et låter/plate/USB.

• Still inn på en FM-kanal.

• Trykk for starte, pause, gjenoppta 
avspilling eller bekrefte valg.

• Gå til forrige album.

• Juster tiden.

SCAN

OK

• Auto lagre radiostasjoner. 

VOL-
• Minske volumet.

EQ
• Velg en forhåndsinnstilt lyde¡ekt.

INFO
• Vise avspillingsinformasjon.

PRESET
• Trykk for å vise kanallisten.

• Trykk og hold inne for å lagre kanal. 

Numerisk tastatur (0-9)
• Velg et digitalt spor eller 

forhåndsinnstilt radio

CLOCK
• Still inn klokken.

• Vis klokkeinformasjon.

RANDOM
• Gå i tilfeldig avspillingsmodus.

OPEN/CLOSE
• Åpne eller lukke platerommet.

BACK
• Gå tilbake til den forrige menyen i 

menyinnstillingene.

• Hopp til neste spor.

• Søk i et låter/plate/USB.

• Still inn på en FM-kanal. 

• Stopp avspilling eller sletting av et 
program. 

VOL+
• Øk volumet.

MUTE
• Demp eller gjenopprett volumet. 

DIM
• Juster lysstyrken på skjermen. 

TIMER/SLEEP
• Still inn søvn timer.

• Still inn alarmtimeren.



Koble til høyttalere

Merk

• Sett den eksponerte delen av hver 
høyttalerledning helt inn i kontakten.

• Bruk kun de medfølgende høyttalerne for 
bedre lydkvalitet.

For riktig høyttaler �nner du kontaktene 
på baksiden av hovedenheten 
merket "R".
Sett den røde ledningen inn i den røde 
(+) kontakten og den svarte ledningen 
inn i den svarte (-) kontakten.
For venstre høyttaler �nner du kontaktene 
merket "L" på hovedenheten.
Gjenta trinn 2 for å sette inn venstre 
høyttalerledning.

Før høyttalerledningen helt inn.

Fest skruen.

Slik setter du inn hver høyttalerledning:

3 Kom i gang
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Forsiktig

• Bruk av kontroller eller justeringer eller 
utføring av prosedyrer annet enn det som er 
angitt heri kan føre til farlig strålingseksponering 
eller annen usikker bruk.

Følg alltid instruksjonene i dette kapitlet 
i rekkefølge.

Koble til strøm 

Forsiktig

• Fare for produktskade! Sikre at strømforsyningens 
spenning svarer til spenningen på bak- eller 
undersiden av enheten.

• Fare for elektrisk støt! Før du koble til 
vekselstrømledningen, må du forsikre deg om at 
kontakten sitter godt fast. Når du skal trekke ut 
vekselstrømledningen, må du alltid trekke i 
kontakten, aldri i ledningen.

• Før du kobler til strømledningen, må du 
kontrollere at du har fullført alle de andre 
tilkoblingene.

Koble til radioantennen

Koble den medfølgende radioantennen 
til dette produktet før du lytter til radio.

Koble strømledningen til stikkontakten.

Klargjøre fjernkontrollen

Forsiktig

• Fare for produktskade! Når fjernkontrollen ikke 
brukes i lange perioder, må du ta ut batteriene.

• Batterier inneholder kjemiske sto¡er, så de skal 
kastes riktig.

Slik setter du inn fjernkontrollbatteriet:

Åpne batterirommet.
Sett inn de medfølgende AAA-batteriene 
med riktig polaritet (+/-) som anvist.
Lukk batterirommet.
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Utfør første oppsett

• Når enheten slås på for første gang, vises 
[Setup wizard] i displaypanelet. Følg 
instruksjonene nedenfor for å kon�gurere 
noen grunnleggende innstillinger. For å 
lytte til internett-radio må du først 
kontigurere Wi-Fi-tilkoblingen. Wi-Fi 
Protected Setup (WPS) er en standard 
laget av Wi-Fi Alliance for enkel, sikker 
tilkobling til trådløst hjemmenettverk. 
Hvis den trådløse ruteren din støtter 
WPS, kan du raskt og sikkert koble 
radioen til ruteren gjennom en av 
de to kon�gurasjonsmåtene: 
Trykknappkon�gurasjon (PBC) eller 
personlig identi�kasjonsnummer (PIN). 
For de som ikke støtter WPS, har du et 
annet alternativ å koble radioen til den 
trådløse ruteren.

Merk

• Før du kobler til et nettverk, må du bli kjent med 
nettverksruteren.

• Forsikre deg om at Wi-Fi-nettverket ditt er aktivert.
• For bedre Wi-Fi-mottak må du rotere og justere 

plasseringen av Wi-Fi-antennen.

Når [Setup wizard] vises, drei 
SELECT-knotten for å velge [YES] for å 
starte oppsettet. Hvis du velger [NO], blir 
du bedt om å kjøre installasjonsveiviseren 
neste gang.

Trykk SELECT-knotten for å bekrefte.

[12/24 hour format] vises.

Vri SELECT-knotten for å velge

12- eller 24-timersformat.

Trykk SELECT-knotten for å bekrefte.

Liste over automatisk oppdateringer 
vises

Gjenta trinn 3 til 4 for å velge om du vil 
synkronisere tiden med radiokanaler.

• [Update from DAB+]: synkronisere 
klokken med DAB+-kanaler.

• [Update from FM]: synkroniser klokken 
med FM-kanaler.

• [Update from Network]: synkroniser 
klokken med internett-radiokanaler.

Hvis [Update from Network] velges, 
gjenta trinn 3 til 4 for å stille inn 
tidssone, og gjenta deretter trinn 
3 til 4 for å stille inn sommertid.

• [No update]: deaktivere tidssynkronisering.

Hvis [No update] er valgt må du 
gjenta trinn 3 til 4 for å stille inn dato 
og klokkeslett.

Gjenta trinn 3 til 4 for å velge [YES] for å 
holde nettverket tilkoblet.

Gjenta trinn 3 til 4 for å velge Wlan-region.

Radioen begynner å søke etter trådløse 
nettverk automatisk.

En liste over tilgjengelige Wi-Fi-nettverk 
vises.

Gjenta trinn 3 til 4 for å velge Wi-Fi-nettverk

Trykk SELECT-knotten for å velge et 
alternativ for å koble til den trådløse 
ruteren:

• [Push Button]: velg dette alternativet 
hvis den trådløse ruteren støtter WPS- 
og PBC-oppsettmetode. Du blir bedt 
om å trykke på tilkoblingsknappen på 
ruteren din og deretter trykke på OK 
for å fortsette.
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• [Pin]: Velg dette alternativet hvis den 
trådløse ruteren støtter WPS- og 
PIN-oppsettmetode. Radioen genererer 
et 8-sifret kodenummer som du kan angi i 
ruteren

• [Skip WPS]: Velg dette alternativet hvis 
den trådløse ruteren ikke støtter WPS. Du 
blir bedt om å oppgi nøkkelen for 
Wi-Fi-nettverket
Som instruert på skjermpanelet må du trykke 
på WPS-knappen eller skrive inn PIN-koden 
på den trådløse ruteren, eller skriv inn 
nøkkelen for å koble til nettverket ditt 
(alternativene som vises, avhenger av 
nettverkstypen og nettverksbeskyttelse 
brukt).
• Når du taster inn nettverksnøkkelen 

velger du tegn ved å vri SELECT- 
knotten og deretter trykke på 
SELECT-knotten for å bekrefte.

• For å avbryte, drei SELECT-knotten for å 
velge [CANCEL].

•  For å bekrefte valget vrir du SELECT-knotten 
for å velge [OK].

•  For å slette valget vrir du SELECT-knotten 
for å velge [BKSP].

• For å avslutte prosessen trykker du på     .

Hvis nettverkstilkoblingen er 
opprettet, vil [Connected] vises.

Når [Setup wizard completed] vises, trykker 
du på OK for å gå ut av innstillinger.

Tips

• For enkelte Wi-Fi-rutere kan du måtte holde 
inne WPS-knappen for Wi-Fi-tilkobling. Se 
brukerhåndbøkene for den spesi�kke ruteren 
for mer informasjon.

• Start installasjonsveiviseren igjen ved å velge 
[System settings]>[Setup wizard] meny (se 
kapittel "Bruke menyen for systeminnstillinger").

Merk

Slå på

Bytt til standby-modus

• Trykk på     .

Radioen bytter til den sist valgte 
kilden.

• Trykk på     på nytt.

Skjermpanelet er nedtonet.

Klokkeslett og dato (hvis angitt) 
vises.

•  Hvis systemet er inaktivt i 15 minutter, går enheten 
automatisk i ventemodus.

Kildemeny

Trykk på       for å gå til kildemeyen.

Vri SELECT-knotten for å velge kilde

Trykk på SELECT-knotten for å bekrefte 
valget

Internettradio
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Merk

• Hvis det ikke trykkes på noen knapp innen 
15 sekunder, avsluttes menyen.
Kanallister og undermenyer kan endres fra tid 
til annen og kan variere etter sted.

5 Lytte til podcaster

Trykk         Source og vri SELECT-knotten 

for å velge [Podcasts] modus.

Trykk      MENU for å gå til menyen.

Vri SELECT-knotten for å bla gjennom 

menyalternativene:

Hvis du vil velge et alternativ, trykker du 

SELECT-knotten.

Gjenta trinn 3 til 4 hvis et underalternativ 

er tilgjengelig under ett alternativ.

For å gå tilbake til forrige meny trykker 

du på     .

6 Lytte til Spotify

Bruk telefonen, nettbrettet eller 
datamaskinen din som en fjernkontroll 
for Spotify.
Gå til spotify.com/connect for å se 
hvordan

Spotify-programvaren er underlagt 
tredjepartslisenser, som �nnes her:
https://www.spotify.com/connect/
third-party-licenses.
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7 Lytte til DAB+-radio

Stille inn DAB+-radiostasjoner

Første gang du velger DAB+-radiomodus, eller 
hvis stasjonslisten er tom, utfører radioen en 
fullstendig skanning automatisk.

• Trykk på          Source og vri SELECT-knotten 
for å velge [DAB radio] modus.

[Skanning] vises.

Radioen skanner og lagrer alle 
DAB+-radiostasjonene automatisk, 
og sender deretter den første 
tilgjengelige stasjonen.

Stasjonslisten lagres utenat i radioen. 
Neste gang du slår på radioen, �nner 
ikke stasjonsskanningen sted.

Slik stiller du inn en stasjon fra den tilgjengelige 
stasjonslisten:

• I DAB+-modus vrir du SELECT-knotten 
for å navigere gjennom de tilgjengelige 
DAB+-stasjonene.

Tips

• Kanalene kan endres fra tid til annen. Du kan 
oppdatere kanallisten ved å velge [Scan]-menyen 
for å ut føre en komplett skanning.

Lagre DAB+-radiostasjoner

• Du kan lagre maksimalt 20 forhåndsinnstilte 
radiokanaler.

Merk

I DAB+-modus stiller du inn en 

DAB+-radiostasjon.

Trykk på og hold nede        PRESET i to 

sekunder.

Den forhåndsinnstilte kanallisten vises.

Vri SELECT-knotten for å velge et 

forhåndsinnstillingstall

Trykk SELECT-knotten for å bekrefte.

[Preset stored] vises.

Stasjonen er lagret i valgt posisjon.



[Remove invalid]
• [YES]: fjerne alle ugyldige stasjoner fra 

stasjonslisten.
• [No]: gå tilbake til forrige meny.

NO

Velg en forhåndsinnstilt DAB+-radiostasjon

I DAB+-modus har du to måter å velge en 

forhåndsinnstilt radiostasjon på.

Alternativ A:

Trykk       PRESET.

Vri SELECT-knotten for å velge et tall

Trykk SELECT-knotten for å bekrefte.

Alternativ B:

• Trykk på                    for å gå til 

forrige/neste forhåndsinnstilte kanal.

Bruke menyen i DAB+-modus

I DAB+-modus trykker du på      MENU for 

å gå til DAB+-menyen.

Vri SELECT-knotten for å bla gjennom 

menyalternativene:

• [Station list]: vis alle DAB+-radiokanaler 
Hvis ingen kanal blir funnet, 
begynner radioen å skanne 
DAB+-kanaler og legge dem til i 
kanallisten.

• [Scan]: skanne og lagre alle 
tilgjengelige DAB+-radiostasjoner.

• [Manual tune]: stille inn manuelt til 
en bestemt kanal / frekvens og 
legge den til kanallisten.

• [Prune invalid]: fjerne alle ugyldige 
stasjoner fra stasjonslisten.

• [DRC]: komprimere det dynamiske 
området til et radiosignal, slik at 
volumet av stille lyder økes, og 
volumet av høye lyder reduseres.

• [Station order]: lar deg de�nere 
hvordan kanalene er ordnet når 
du blar gjennom kanallisten.

• [System settings]: Justere 
systeminnstillingene (se kapittelet 
"Bruke menyen for systeminnstillinger").

• [Main menu]: gå til hovedmenyen 
(se kapittelet "Bruke hovedmenyen").

Hvis du vil velge et alternativ, trykker du 
SELECT-knotten.

Gjenta trinn 2 til 3 hvis et underalternativ 
er tilgjengelig under ett alternativ.

• For å gå tilbake til forrige meny 
trykker du på     .
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[DRC]
• [DRC high]: Sett DRC til et høyt nivå 

(standardalternativet anbefales for 
støyende omgivelser).

• [DRC low]: Sett DRC til et lavt nivå.
• [DRC o¦]: Slå DRC av.

[Station order]
• [Alphanumeric]: Ordne kanalene i 

alfabetisk rekkefølge 
(standardinnstilling).

• [Ensemble]: Liste over grupper av 
kanaler som sendes sammen på 
samme ensemble (f.eks.: BBC eller 
Sør-Wales lokalt).

• [Valid]: Viser først gyldige kanaler og 
deretter kanaler som er av luften.

Merk

• Hvis det ikke trykkes på noen knapp innen 
15 sekunder, avsluttes menyen.

Vis DAB+-informasjon

Mens du lytter til DAB+-radio, trykker du og 

holder nede       gjentatte ganger for å bla 

gjennom følgende informasjon (hvis tilgjengelig):

Stasjonsnavn

Dynamisk etikettsegment (DLS)

Signalstyrke

Programtype (PTY)

Ensemble Navn

Frekvens

Signalfeilfrekvens

Bithastighet og lydstatus

Kodek

Tid og dato



I FM-modus trykker du på og holder inne 

SELECT-knotten

Enheten lagrer alle de tilgjengelige 

FM-radiokanalene og sender den 

første kanalen.

I FM-modus stiller du inn en FM-radiostasjon.

Trykk på og hold nede        PRESET i to 

sekunder.

Den forhåndsinnstilte kanallisten vises.

Vri SELECT-knotten for å velge et 

forhåndsinnstillingstall

Trykk SELECT-knotten for å bekrefte.

[Preset stored] vises.

Stasjonen er lagret i valgt posisjon.

NO

8 Lytt til FM-radio

Stille inn FM-radiostasjoner

Trykk         Source og vri SELECT-knotten 
for å velge [FM radio] modus.

Trykk på og hold inne                    i to 
sekunder.

Radioen stiller til en FM-radiostasjon 
med sterk mottak automatisk.

Gjenta trinn 2 for å stille inn ®ere 
radiostasjoner.

Slik stiller du inn en stasjon manuelt:

• I FM-tunermodus vrir du SELECT-knotten 

for å velge en frekvens.

Lagre FM-radiostasjoner automatisk

• Du kan lagre maksimalt 20 FM-radiostasjoner.

• For å fjerne en forhåndslagret kanal må du lagre 
en annen kanal i dens sted.

Velg en forhåndsinnstilt FM-radiostasjon

I FM-modus har du to måter å velge en 

forhåndsinnstilt radiostasjon på.

Alternativ A:

Trykk       PRESET.

Vri SELECT-knotten for å velge et tall

Trykk SELECT-knotten for å bekrefte.
Lagre FM-radiostasjoner

Merk

Tips

Alternativ B:

Trykk på                    for å gå til forrige/ 
neste forhåndsinnstilte kanal.



NO

Bruke menyen i FM-modus

I FM-modus trykker du på       MENU for å 
gå til FM-menyen.

Vri SELECT-knotten for å bla gjennom 
menyalternativene:

• [Scan setting]

• [Audio setting]

• [System settings]: Justere 
systeminnstillingene (se kapittelet 
"Bruke menyen for systeminnstillinger").

• [Main menu]: Gå til hovedmenyen 
(se kapittelet "Bruke hovedmenyen").

Hvis du vil velge et alternativ, trykker du 
SELECT-knotten.

Gjenta trinn 2 til 3 hvis et underalternativ er 
tilgjengelig under ett alternativ.

• For å gå tilbake til forrige meny trykker du 

på      .

[Scan setting]

• [Strong stations only?]-[YES]: skann bare 
FM-radio- kanaler med kraftigsignal.

• [Strong stations only?]-[NO]: Skann alle 
tilgjengelige FM-radiokanaler.

[Audio setting]

• [Listen in Mono only?]-[YES]: Velg 
mono-sending.

• [Listen in Mono only?]-[NO]: Velg 
stereo-sen-dine.

• Hvis det ikke trykkes på noen knapp innen 
15 sekunder, avsluttes menyen.

Vis RDS-informasjon

RDS (Radio Data System) er en tjeneste som 
gjør det mulig for FM-kanaler å vise 
tilleggsinformasjon.
Hvis du lytter til en FM-kanal med RDS-signal, 
vises et RDS-ikon og kanalnavnet.

Still inn på en RDS-kanal.

Trykk på og hold inne         gjentatte ganger 
for å bla gjennom følgende informasjon 
(hvis tilgjengelig).

Stasjonsnavn

Radio tekstmeldinger

Programtype

Frekvens

Dato

Merk



NO

9 Bruk menyen for systeminnstillinger

I arbeidsmodus trykker du på       for å gå 
til menyen.

Vri SELECT-knotten gjentatte ganger for å 
velge [System settings].

Trykk SELECT-knotten for å bekrefte.

Gjenta trinn 2 og 3 for å velge et alternativ.

• [Equaliser]: Velg equaliser-modus.

• [Network]: Lar deg etablere 
nettverkstilkobling.

• [Time/Date]: still inn klokkeslett og dato.

• [Language]: Velg systemspråk.

• [Factory Reset]: Tilbakestill radioen til 
fabrikkstandardstatus.

• [Software update]: Sjekk informasjon 
om programvareoppdatering.

• [Setup wizard]: Ber deg utføre første 
oppsett.

• [Info]: Kjenn programvareversjonen.

• [Privacy policy]: Vis personvernmelding.

• [Backlight]: Juster innstillingene for 
bakgrunnsbelysning.

• Hvis det ikke trykkes på noen knapp innen 
15 sekunder, avsluttes menyen.

Juster nettverksinnstillingene

Velg [System settings]>[Network].

Vri SELECT-knotten for å velge et alternativ 
eller underalternativ og trykk deretter på 
SELECT-knotten for å bekrefte.
[Network wizard]: Instruerer deg om å 
opprette nettverkstilkobling.

• [PBC Wlan setup]: Velg dette alternativet 
hvis den trådløse ruteren støtter WPS og 
PBC-oppsettmetode.

• [View settings]: Vis den gjeldende 
nettverkinformasjonen.

• [Manual settings]:

• [DHCP enable]: Tilordne IP-adresse 
automatisk.

• [DHCP disable]: Tilordne IP-adresse 
manuelt

• [Network proªle]: Viser en liste over 
nettverkene radioen husker.

• [Clear network settings]: Tøm informasjon 
om nettverksinnstillinger.

• [Keep network connected?]: Velg om du vil 
holde nettverket tilkoblet.

Still inn tid / dato
Velg [System settings]>[Time/Date].

Vri SELECT-knotten for å velge et alternativ 
eller underalternativ og trykk deretter på 
SELECT-knotten for å bekrefte.

• [Set Time/Date]: still inn klokkeslett og 
dato.

• [Auto update]:

• [Update from DAB+]: synkronisere 
klokken med DAB+-kanaler.

• [Update from FM]: synkroniser klokken 
med FM-kanaler.

• [Update from Network]: Synkroniser 
klokken med internett-radiokanaler.

• [No update]: deaktivere tidssynkronisering.

• [Set format]: Velg mellom 12-/24-timers 
format

• [Set timezone]: angi tidssone.

• [Daylight savings]: Aktiver eller deaktiver 
sommertid.

Merk



NO

Merk Merk

• Hvis du oppdaterer tid fra DAB+ eller FM, har 
sommertidsalternativet ingen e¡ekt.

• Angi tidssone hvis du oppdaterer fra nettverket.

•  Hvis radioen oppdager at ny programvare er 
tilgjengelig, spør den om du vil fortsette med 
en oppdatering. Hvis du er enig, lastes den nye 
programvaren ned og installeres.

• Før programvareoppgradering må du forsikre 
deg om at radioen er koblet til en stabil 
strømtilkobling. Frakobling av strømmen under 
programvareoppdatering kan skade produktet.

Angi systemspråk

Tilbakestill alle innstillingene

Sjekk informasjon om 
programvareoppdatering

Kjenn programvareversjonen

Juster innstillingene for bakgrunnsbelysning

Velg [System settings]>[Language].

Det vises en språkliste.

Vri SELECT-knotten for å velge et systemspråk, 
og trykk deretter på SELECT-knotten for å 
bekrefte.

Velg [System settings]>[Factory Reset].

Vri SELECT-knotten for å velge et alternativ, 
og trykk deretter på SELECT-knotten for å 
bekrefte.

• [Yes]: Tilbakestill radioen til 
fabrikkstandardstatus.

• [No]: Gå tilbake til forrige meny.

Velg [System settings]>[Software update].

Vri SELECT-knotten for å velge et alternativ 
eller subalternativ , og trykk deretter 
SELECT-knotten for å bekrefte.

• [Auto-check setting]: Velg om du vil 
se etter nye programvareversjoner 
regelmessig.

• [Check now]: Se etter nye 
programvareversjoner umiddelbart.

• Velg [System settings]>[lnfo].

Den gjeldende programvareversjonen 
vises.

Velg [System settings]>[Backlight].

Vri SELECT-knotten for å velge et 
alternativ eller underalternativ og trykk 
deretter på SELECT-knotten for å 
bekrefte.

• [Timeout]: Velg en 
tidsavbruddsperiode for 
bakgrunnsbelysning.

• [On level]: Velg et lysstyrkenivå 
for bakgrunnsbelysningen.

• [Dim level]: Velg lysstryke på 
skjermen, middels, lav eller av.



NO

10 Bruke hovedmenyen

I arbeidsmodus trykker du på       for å gå til 
toppmenyen.

Vri SELECT-knotten gjentatte ganger for å 
velge [Main menu].

Trykk SELECT-knotten for å bekrefte.

Gjenta trinn 2 og 3 for å velge et alternativ.

• [Internet radio]: Velg Internett- 
radiomodus.

• [Podcasts]: Velg Podcast-radiomodus.
• [Spotify]: velg Spotify-modus.
• [DAB+]: Velg DAB+-modus.
• [FM]: Velg FM-modus.
• [CD]: : Velg CD-modus.
• [USB]: Velg USB-modus.
• [Bluetooth]: Velg Bluetooth-modus.
• [AUDIO IN]: Velg AUDIO IN-kilde.
• [Sleep]: Still inn søvntid
• [Alarms]: Still inn en alarmnedtelling.
• [System settings]: Juster 

systeminnstillingene (se 
kapittelet "Bruke menyen for 
systeminnstillinger").

Merk

• Hvis det ikke trykkes på noen knapp innen 
15 sekunder, avsluttes menyen.

• Du kan også trykke på SOURCE for å velge en modus:
Internett-radio, podcaster, Spotify, DAB+-radio, 
FM-radio, CD, USB, Bluetooth eller AUDIO IN.

Still inn alarm

• Du kan stille inn to alarmer som ringer på forskjellige 
tidspunkt. For å få alarmen til å fungere normalt, må 
du forsikre deg om at klokken er riktig innstilt.

Velg [Main menu]>[Alarms].

Hvis klokken ikke er stilt inn, får du 
en melding om å stille klokken.

Trykk OK for å fortsette.

Dagtallet blinker.

Vri SELECT-knotten for å velge dag, og trykk 
deretter på SELECT-knotten for å bekrefte.

Månedstallet blinker.

Gjenta trinn 3 for å stille inn henholdsvis 
måned, år og klokkeslett.

Alternativene [Alarm 1:o¦ [00:00]] og 
[Alarm 2:o¦ [00:00]] vises.

Gjenta trinn 3 for å velge [Alarm 1:o¦ 
[00:00]]>[Enable:] [O¦].

Gjenta trinn 3 for å aktivere eller 
deaktivere alarmtidsinnstillingen

• [O¦]: Deaktiver alarmtidsinnstillingen.
• [Daily]: Alarmen går hver dag.
• [Once]: Alarmen går bare én gang.
• [Weekends]: alarmen går på 

lørdager og søndager.
• [Weekdays]: Alarmen går hver dag 

fra mandag til fredag.
Gjenta trinn 3 for å velge [time], og still 
inn alarmtiden.

Gjenta trinn 3 for å velge [mode], og velg 
deretter alarmkilde.

• [Buzzer]: Velg summer som 
alarmkilde.

• [Internet radio]: Velg Internett- 
radiokanalen du lyttet til sist som 
alarmkilde.

• [DAB+]: Velg DAB+-radiokanalen du 
lyttet til sist som alarmkilde.

• [FM]: Velg FM-radiokanalen du 
lyttet til sist som alarmkilde.

Gjenta trinn 3 for å velge [preset], og velg 
deretter kanalen du lyttet til sist, eller en 
forhåndsinnstilt radiokanal som 
alarmkilde.

Gjenta trinn 3 for å velge [Volume:], og 
velg deretter alarmvolum.

Gjenta trinn 3 for å velge [Save].
Alarm 1 er stilt inn.

Gjenta trinn 5 til 11 for å stille inn alarm 2.

Merk



NO

Merk

• Når alarmen er aktivert, vises et alarmikon for 
Alarm 1 eller Alarm 2.

• Stopp alarmen ved å trykke på      på enheten.
• Du kan også gå til [System settings]>[Time/ 

Date] for å stille inn klokkeslett og dato (se 
"Bruke menyen for systeminnstillinger">"Stille 
inn klokkeslett/dato").

Angi sleep timer

Velg [Main menu]>[Sleep].

Trykk på SELECT-knotten gjentatte 
ganger for å velge sleep timer perioden 
(i minutter).

Når [Sleep OFF] vises, deaktiveres 
søvn timeren.

Sleep OFF 15 MINS 30 MINS

60 MINS 45 MINS



NO

Spille av lyd via Bluetooth

Trykk         Source og vri SELECT-knotten for 
å velge [BIuetooth] modus.

Trykk      MENU for å gå til menyen.

Vri SELECT-knotten for å bla gjennom 
menyalternativene:

• Velg menyalternativet for sammenkobling 
og trykk på SELECT-knotten.

• Meldingen "Koble til en enhet til: 
Philips TAM8905" vises, og 
Bluetooth-ikonet blinker.

• På Bluetooth-enheten din må du aktivere 
Bluetooth og søke etter Bluetooth-enheter 
som kan kobles sammen.

• Velg [Philips TAM8905] som vises på 
enheten din for sammenkobling.

• Etter utført sammenkobling endres 
meldingen på skjermen til [Connected] 
og Bluetooth-ikonet blinker ikke lenger.

Hvis du vil velge et alternativ, trykker du 
SELECT-knotten.

Gjenta trinn 3 til 4 hvis et underalternativ er 
tilgjengelig under ett alternativ.

For å gå tilbake til forrige meny trykker 
du på      .

Juster volumet

• Under avspilling av musikk vrir du - VOL+- 
knotten for å justere volumet.

Dempe lyden
• Under musikkavspilling trykker du på 

MUTE for å dempe eller gjenoppta lyden.

Spill av fra plate

Trykk         Source og vri SELECT-knotten 
for å velge CD-kilde.

Trykk på      for å åpne platerommet.

Sett inn en plate med etiketten med 
forsiden opp.

Trykk på      for å lukke platerommet.

Avspillingen starter automatisk. 
Hvis ikke, trykker du på        .

Spill av fra USB

• Kontroller at USB-enheten inneholder spillbart 
lydinnhold.

Sett en USB-enhet inn i kontakten         
kontakten

Trykk         Source og vri SELECT-knotten 
for å velge USB-kilde.

Avspillingen starter automatisk. Hvis 
ikke, trykker du på        .

Lad opp enhetene dine

Bruk en USB-kabel til å koble produktets 
USB-kontakt til USB-kontakten på 
enheten din.

Koble produktet til strømmen.
Når enheten er gjenkjent, starter 
ladingen.

• Kompatibiliteten til dette produktet med alle 
enheter er ikke garantert.

Lytte til en ekstern enhet

Koble til en MP3-tilkoblingskabel 
(medfølger ikke) mellom:

• AUDIO IN (3,5 mm) på produktet,

• og hodetelefonkontakten på en 
ekstern enhet.

Trykk          Source og vri SELECT-knotten 
for å velge AUDIO IN kilde.

Begynn å spille av enheten (se 
brukerhåndboken for enheten).

11 Andre funksjoner

Merk

Med dette mikromusikksystemet kan du 
lade eksterne enheter, for eksempel 
mobiltelefonen, MP3-spilleren eller andre 
mobile enheter.

Merk

Du kan lytte til en ekstern enhet gjennom 
denne enheten med en MP3-tilkoblingskabel.



NO

12 Produktinformasjon

Spesiªkasjoner
Forsterker
Nominell utgangse¡ekt

Frekvensrespons

Signal-til-støy-forhold

Høyttaler Driver

50 Wx2 RMS

50-20000 Hz, ±3 dB

> 65 dBA

2 × 5,25 
basshøyttalerrekkevidde, 
4Ω
2 × φ25 mm 
diskanthøyttalerrekkevidde 
12Ω

Generell informasjon

Strømadapter 
(strømadapter)

Merkenavn PHILIPS

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

Strømforbruk for drift ≤45W

Strømforbruk i 
dvalemodus 
(uten WiFi)

≤1W

Mål

- Hovedenhet (B x H x D) 230x145x262 mm

- Høyttalerboks (B x H x D) 174x260,6x229 mm

Vekt

- Hovedenhet 2,17 kg

- Høyttalerboks 2x2,716 kg

Bassforbedring

Lydinngangsnivå

Støtter disk-type

USB-avspilling

2 x bassport

600 mV ±100 mV RMS

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

Type A, USB direkte
2,0, 5 V / 1 A, MSC-�lformat, FAT
16/32, støtte for USB opptil 32 G

USB-lading 2 A maks (Standby); 500 mA maks 
(USB-kilde); 1 A maks (annen kilde)
* Faktisk ladestrøm avhenger av 

de mobile enhetene

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

Wi-Fi-frekvensbånd 2412 MHz til 2472 MHz

Maksimal transittstrøm 15.08 dBm

Tuner
Justeringsområde (FM)

Tuning-område 
(DAB/DAB+)

87,5-108 MHz

174,928-239,2 MHz
(Bånd III)

Høyttaler
Høyttaler Impedans 4 ohm

Følsomhet 86 ± 3 dB/m/W

Bluetooth

Bluetooth-versjon

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

V 4.2

Maksimal transittstrøm -4,1 dBm

Bluetooth-rekke
vidde

10 m (ledig plass)



• Fjern aldri huset til denne enheten.

NO

13 Feilsøking

Advarsel

For å holde garantien gyldig, prøv aldri å 
reparere systemet selv.
Hvis det oppstår problemer når du bruker 
denne enheten, kontrollerer du følgende 
punkter før du ber om service. Hvis problemet 
forblir uløst, går du til Philips-nettsiden (www. 
philips.com/support). Når du kontakter Philips, 
må du kontrollere at enheten er i nærheten, og 
at modellnummeret og serienummeret er 
tilgjengelig.

Ingen strøm

• Sørg for at enhetens vekselstrømkontakt er 
koblet riktig til.

• Kontroller at det er strøm på stikkontakten.

Ingen lyd eller dårlig lyd.

• Juster volumet.
• Sjekk om enheten er dempet eller kanalen 

fortsatt bufrer.
• Trekk helt ut og juster posisjonen til 

radioantennen.
• Hold enheten borte fra andre elektroniske 

enheter for å unngå radioforstyrrelser.
•  Kontroller WiFi-nettverkstilkoblingen.
•  Roter og juster plasseringen av 

WiFi-antennen.

Koble fra og koble til strømpluggen på nytt, 
og slå deretter på enheten på nytt.

• Koble fra og koble til strømpluggen igjen, 
og slå deretter på enheten på nytt.

•  Sjekk om enheten er i standby-modus. 
Hvis den er det, må du slå enheten på.

Dårlig radiomottak

• Hold enheten borte fra andre elektroniske 
enheter for å unngå radioforstyrrelser.

• Trekk helt ut og juster posisjonen til 
radioantennen.

•  Kontroller WiFi-nettverkstilkoblingen. 
Roter og juster plasseringen av 
WiFi-antennen.

Utilstrekkelig WiFi-signalstyrke

•  Sjekk avstanden mellom ruteren og 
enheten.

•  Roter og juster plasseringen av 
WiFi-antennen.

Kan ikke koble til WiFi-nettverket ditt

• Sjekk om den trådløse ruteren er 
slått av.

• Sjekk om den trådløse ruteren din 
støtter WPS. Bruk riktig 
kon�gureringsmåte (PBC eller PIN) for 
å koble den WPS-støttede ruteren til 
enheten. Se eventuelt i 
brukerhåndboken til den trådløse 
ruteren for hvordan du kon�gurerer 
WiFi-tilkobling.

• Kon�gurer Wi-Fi-innstillingene på nytt 
(se "Slik kommer du i gang">"Utføre 
første oppsett" og "Bruke menyen for 
systeminnstillinger">"Justere 
nettverksinnstillingene").

Noen kanaler fungerer ikke alltid

•  Noen kanaler kan bare støtte et 
begrenset antall lyttere. Hvis du prøver 
igjen etter noen minutter, vil du kunne 
lytte til kanalene.

•  Kanalen kringkaster ikke. Prøv igjen 
senere.

Noen kanaler forsvinner fra kanallisten

• Når en kanal ikke lenger kringkaster over 
nettet, vil den bli fjernet fra listen. 
Enheten sjekker kontinuerlig om 
kanalen er på luften. Hvis den begynner 
å kringkaste igjen, legges den tilbake på 
kanallisten.

Alarmen virker ikke

• Still inn klokken/alarmen riktig.



Spesiªkasjoner kan endres uten varsel.
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