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Viktig

Sikkerhet

Merknad

•
•
•
•

Les disse instruksjonene.

•

Ikke installer i nærheten av varmekilder som f.eks.
radiatorer, varmeregistratorer, ovner eller andre
apparater (herunder forsterkere) som avgir varme.

•

Henvis all service til kvalifisert servicepersonell.
Service er nødvendig når apparatet på noen
måte er skadet, det er sølt væske på apparatet
eller gjenstander har falt oppå den, den har blitt
utsatt for regn eller fuktighet, det virker ikke
normalt eller har falt i gulvet.

Enhver endring eller modifikasjon som gjøres
på denne enheten, og som ikke er tydelig
godkjent av MMD Hong Kong Holding
Limited, kan ugyldiggjøre brukerens autoritet
til å bruke produktet. TP Vision Europe B.V.
erklærer herved at dette produktet er i
samsvar med grunnleggende krav og andre
relevante bestemmelser i EU-direktiv
2014/53/EU. Du finner samsvarserklæringen
på www.philips.com/support.

•

Ta hensyn til alle advarsler.
Følg alle instruksjonene.
Ikke blokker ventilasjonsåpninger. Installer i
henhold til produsentens instruksjoner.

FORSIKTIGHET ved bruk av batteri – For å
forhindre batterilekkasje, som kan føre til skade på
person, eiendom eller på den bærbare radioen:
• Sett inn alle batteriene riktig, + og - som
merket på enheten.
• Ta ut batteriene når enheten ikke brukes på
lang tid.
• Batteriet skal ikke utsettes for høy varme som
solskinn, brann eller lignende.

•

Denne bærbare radioen må ikke utsettes for drypp
eller sprut.

•

Det må ikke plasseres kilder til fare oppå den
bærbare radioen (f.eks. væskefylte gjenstander,
tente stearinlys).
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Dette produktet overholder EUs krav
til radiointerferens.
Dette produktet er designet og
produsert med materialer og
komponenter av høy kvalitet, som
kan resirkuleres og brukes om igjen.
Dette symbolet betyr at produktet ikke
må avhendes med husholdningavfallet
og skal leveres til et egnet
innsamlinganlegg for gjenvinning. Følg
lokale regler og aldri kast produktet og
oppladbare batterier sammen med
vanlig husholdningsavfall. Riktig
avhending av gamle produkter og
oppladbare batterier bidrar til å unngå
negative konsekvenser for miljøet og
mennesker
“Dette symbolet betyr at produktet
inneholder batterier som dekkes av
europeisk direktiv 2013/56/EU.
Batteriene kan ikke kastes sammen med
vanlig husholdningsavfall.” Gjør deg
kjent med 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.

2 Din bærbare
radio

Oversikt over den bærbare radioen

Gratulerer med kjøpet, og velkommen til
Philips! For å dra nytte av støtten som Philips
tilbyr, kan du registrere produktet ditt på
www.philips.com/support.
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Teleskopantenne

2

TUNING

– bedrer FM-mottaket.
– i FM/MW-modus, finstiller en kanal.
3

Introduksjon

– slår settet på/av.
– justerer lydnivået.

Med denne bærbare radioen kan du

• lytte til FM/MW-radio

4

– 3,5 mm hodetelefonkontakt.

Innhold i esken:

5

Båndvelger

6

Batterirom

– velger bølgebåndet: FM eller MW.

Sjekk og identifiser innholdet i pakken:
• Hovedenhet
• Hurtigstartveiledning
• Sikkerhetsark
• Garanti
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Informasjon
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3 Kom i gang
Følg alltid instruksjonene i dette kapitlet i
rekkefølge.

Sett inn batterier
Forsiktig

•

Eksplosjonsfare! Hold batteriene unna varme,
solskinn eller ild. Kast aldri batteriene i brann.

•

Batterier inneholder kjemiske stoffer, så de skal kastes
riktig.

•

Ikke bland batterityper: f.eks. alkaliske og
karbonsinkbatterier. Bruk bare batterier av samme
type for settet.

Sett inn 2 AAA-batterier (følger ikke med) med
riktig polaritet (+/-) som vist.
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4 Lytte til
FM/MW-radio
Merk

•

Hold den bærbare radioen unna andre elektroniske
enheter for å unngå radioforstyrrelse.

•

Strekk FM-antennen helt ut og juster stillingen for
bedre mottak.

Stille inn radiokanaler
1 Drei
settet.

kontroll for å slå på

2 Sett båndvelgeren til FM eller MW.
3 Velg kanal med TUNING-kontrollen.
4 For å slå av radioen dreier du
kontroll til OFF.

Juster volumet
Juster lyden med kontrollen

.

Koble til hodetelefoner
Du kan koble hodetelefoner til
hodetelefonuttaket.
-> Høyttalerne slås da av.
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•

Produktinformasjon 6

Feilsøking

Merk

Advarsel

Produktinformasjonen kan endres uten forvarsel.

Strøm
Batteritype:

AAA-størrelse (LR3)

Batterispenning

1,5V

Antall batterier

2

Tuner/mottak/sending
Tuner-bånd

•

Fjern aldri foringsrøret på produktet

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

FM 88 - 108 MHz
MW 530 - 1700 kHz

Ingen lyd/effekt

Lydsystem

Mono

Volumkontroll

Tallskive (analog)

Utgangseffekt

100 mW RMS

– Volum ikke justert
• Juster volumnivået.
– Batteriene er tomme / satt inn feil
• Sett inn (nye) batterier på riktig måte
– Hodetelefoner koblet til settet
• Koble fra hodetelefonene.

Audio

Dårlig radiomottak

Tilkoblingsbarhet
Lyd/video-utgang

Hodetelefoner
(3,5 mm)

Generell informasjon
Mål (B x H x D)
Vekt

(Hovedenhet)
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56 x 116,2 x 22 mm
88 g

– Svakt radiosignal
• For FM kan du trekke ut, rette inn og dreie
teleskopantennen for best mulig mottak.
Reduser lengden hvis signalet er for kraftig.
• For MW bruker settet en innebygd antenne.
Still denne antennen for best mulig mottak
ved å dreie hele settet.
• Når du setter inn nye batterier, må du ikke
blande gamle og nye.
• Fjern batteriet når settet ikke er skal brukes over
lang tid. Batterier inneholder kjemiske stoffer, så
de skal kastes riktig.

2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Med enerett. Spesifikasjoner kan endres uten
varsel.
Philips og Philips Shield Emblem er registrerte varemerker for Koninklijke Philips NV og brukes
under lisens. Dette produktet er produsert av og selges under MMD Hong Kong Holding Limiteds
eller et av dets tilknyttede selskaper, og MMD Hong Kong Holding Limited er garantist når det
gjelder dette produktet.
TAR1506_00_UM_V1.0

