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1 Vigtigt

Sikkerhed
 • Læs disse instruktioner.

 • Vær opmærksom på alle advarsler.

 • Følg alle instruktioner.

 • Ventilationsåbningerne må ikke blokeres. 
Skal installeres i henhold til producentens 
instruktioner.

 • Installer ikke i nærheden af varmekilder såsom 
radiatorer, varmeregistre, komfurer eller 
andre apparater (herunder forstærkere), der 
producerer varme.

 • Beskyt netledningen mod at blive gået på eller 
klemt, især ved stik, stikkontakter og det punkt, 
hvor de kommer ud af urradioen.

 • Brug kun ekstraudstyr/tilbehør, som er 
specificeret af producenten.

 • Træk stikket ud af stikkontakten under 
tordenvejr eller når det ikke bruges i længere 
tid.

 • Henvis alt vedligeholdelsesarbejde 
til kvalificeret servicepersonale. 
Vedligeholdelse er påkrævet, når apparatet 
er blevet beskadiget på nogen måde, såsom 
strømforsyningsledning eller stik er beskadiget, 
væske er spildt eller genstande er faldet ind i 
apparatet, apparatet har været udsat for regn 
eller fugt, fungerer ikke normalt eller er blevet 
tabt.

 • Batteriforbrug ADVARSEL - For at 
forhindre batterilækage, der kan resultere i 
legemsbeskadigelse, materielle skader eller 
beskadigelse af urradioen:

 • Isæt alle batterierne korrekt med + og - som 
angivet på enheden.

 • Tag batterierne ud, når enheden ikke bruges 
i lang tid.

 • Batteriet må ikke udsættes for overdreven 
varme såsom solskin, ild eller lignende.

 • Denne urradio må ikke udsættes for dryp eller 
stænk.

 • Placer ikke nogen farekilder på urradioen (f.eks. 
Væskefyldte genstande, tændte stearinlys).

 • Hvis stikket til Direct Plug-in Adapter 
bruges som afbrydelsesenhed, skal 
afbrydelsesenheden forblive let betjenbar.

Varsel
Alle ændringer eller modifikationer foretaget 
på denne enhed, som ikke udtrykkeligt er 
godkendt af MMD Hong Kong Holding Limited, 
kan annullere brugerens tilladelse til at 
betjene produktet. Hermed, 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 finde overensstemmelseserklæringen 
på www.philips.com/support.

Dette produkt overholder kravene til 
radiointerferens fra Det Europæiske 
Fællesskab.

Dette produkt er designet og 
fremstillet med materialer og 
komponenter af høj kvalitet, som kan 
genbruges og genbruges.

Dette symbol betyder, at 
produktet ikke må kasseres som 
husholdningsaffald og skal leveres 
til et passende indsamlingsanlæg 
til genbrug. Følg de lokale regler, 
og bortskaf aldrig produktet og 
genopladelige batterier sammen med 
normalt husholdningsaffald. Korrekt 
bortskaffelse af gamle produkter og 
genopladelige batterier hjælper med 
at forebygge negative konsekvenser 
for miljøet og den menneskelige 
sundhed.

Dette symbol betyder, at produktet 
indeholder batterier, der er 
omfattet af det europæiske direktiv 
2013/56 / EU, og som ikke kan 
bortskaffes sammen med normalt 
husholdningsaffald. Informer 
dig selv om det lokale separate 
indsamlingssystem til elektrisk og 
elektronisk indsamlingssystem til 
elektriske og elektroniske produkter og 
batterier. Følg lokale regler, og kassér 
aldrig produktet og batterierne med 
normalt husholdningsaffald. Korrekt 
bortskaffelse af gamle produkter og 
batterier hjælper med at forhindre 
negative konsekvenser for miljøet og 
menneskers sundhed.

www.philips.com/support
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2 Din urradio

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! 
For at kunne bruge den hjælp Philips tilbyder, 
bør du registrere dit produkt på www.philips.
com/support.

Introduktion
Med denne urradio kan du

 • lytte til FM-radio

 • indstille to alarmer til at ringe på forskellige 
tidspunkter.

Hvad er der i æsken
Kontroller og identificer indholdet af pakken:

 • Hovedenhed

 • Strømadapter

 • Lynguide

 • Sikkerhedsark

 • Garanti

Oversigt over urradioen
 

 • Tænd eller skift til standby.

 PRESET / SET TIME

 • Lagring af radiostationer i hukommelsen.

 • Vælg en forindstillet radiostation.

 • Indstil tid.

 HR / MIN /  TUN 

 • Indstil time og minut.

 • Stil ind på FM-radiostationer.

 SNOOZE / BRIGHTNESS

 • Udsæt alarmen.

 • Juster skærmens lysstyrke.

 Skærmpanel

 • Vis aktuel status.

 SLEEP / SCAN

 • Indstil slumretimeren.

 • Scan og gem radiostationer automatisk.

 AL1 / AL2 /  VOL 

 • Indstil alarmen.

 • Justér lydstyrke.
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3 Kom i gang

Følg altid instruktionerne i dette kapitel i 
rækkefølge.

Installer batterier
Batterierne kan kun sikkerhedskopiere ur- og 
alarmindstillinger.

forsigtighed

 • Risiko for eksplosion! Hold batterierne væk fra varme, 
solskin eller ild. Bortskaf aldrig batterier i ild.

 • Batterier indeholder kemiske stoffer, og de skal derfor 
bortskaffes korrekt.

 • Bland ikke batterityper: f.eks. alkalisk med kulstofzink. 
Brug kun batterier af samme type til sættet.

Indsæt 2 AAA-batterier (leveres ikke) med korrekt 
polaritet (+/-) som illustreret.

Tilslut strøm

forsigtighed

 • Risiko for produktskade! Sørg for, at strømspændingen 
svarer til den spænding, der er trykt på bagsiden eller 
undersiden af urradioen.

 • Risiko for elektrisk stød! Når du trækker netledningen 
ud, skal du altid trække stikket ud af stikkontakten. Træk 
aldrig i ledningen.

Bemærk

 • Typepladen er placeret i bunden af urradioen.

Tilslut strømadapteren til stikkontakten.

Indstil tid

Bemærk

 • Du kan kun indstille tid i standbytilstand.

1 Tryk og hold nede i standbytilstand SET 
TIME i 2 sekunder.

2 Tryk HR for at indstille time og MIN for at 
indstille minut, og tryk derefter på SET TIME 
at bekræfte. 

 Tiden er indstillet.
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4 lytte til FM-
radio

Bemærk

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

 • For bedre modtagelse skal FM-antennens position 
udvides og justeres fuldt ud.

Stil ind på FM-
radiostationer
1 Tryk  for at tænde for urradioen.

2 tryk og hold  TUN  i 2 sekunder.

Ur radio melodier til en station med stærk 
modtagelse automatisk.

3 Gentag trin 2 for at indstille på flere 
radiostationer.

Sådan indstilles manuelt på en station:

Tryk  TUN  gentagne gange for at vælge en 
frekvens.

Bemærk

 • Ur radio indstillingsgitter er 50 KHz, radiofrekvensen 
på displaypanelet øges med 0,1 MHz ved at trykke på 

 TUN  To gange.

Gemme FM-
radiostationer automatisk
I FM-tunertilstand skal du holde SCAN nede i 
mere end 2 sekunder.

 Enheden gemmer alle tilgængelige FM-
radiostationer automatisk og sender den 
første station.

Bemærk

 • Du kan maksimalt gemme 20 FM-radiostationer.

Manuel lagring af FM-
radiostationer
1 I FM-tunertilstand skal du indstille på en FM-

radiostation.

2 Tryk på og hold PRESET nede i 2 sekunder 
for at aktivere programmeringstilstand.

 Det forudindstillede tal begynder at 
blinke.

3 Tryk  TUN  gentagne gange for at vælge et 
tal.

4 Tryk på PRESET igen for at bekræfte.

5 Gentag trin 1 til 4 for at gemme flere FM-
radiostationer.

Tip

 • Hvis du vil fjerne en forudlagret station, skal du 
opbevare en anden station i stedet.

Vælge en forudindstillet 
radiostation
Mulighed A:

I FM-tunertilstand skal du trykke gentagne gange 
på PRESET for at vælge et forudindstillet tal.

Mulighed B:

1 I FM-tunertilstand skal du trykke på PRESET.

2 Tryk  TUN  for at vælge en forudindstillet 
radiostation.

Justering af lydstyrke
Mens du lytter, skal du trykke på  VOL  for at 
justere lydstyrken.
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5 Andre 
funktioner

Indstil alarmtid

Indstil alarmen

Bemærk

 • Du kan kun indstille alarmen i standbytilstand.

 • Sørg for, at du har indstillet uret korrekt.

1 I standbytilstand skal du trykke på AL1 eller 
AL2 og holde den nede i 2 sekunder for at 
indstille alarmtid.

2 Tryk på HR for at indstille time og MIN for at 
indstille minut, og tryk derefter på AL1 eller 
AL2 for at bekræfte.

Tip

 • Enheden afslutter alarmindstillingstilstanden, når den er 
inaktiv i 10 sekunder.

Vælg alarmkilde

Du kan vælge FM-radio eller buzzer som 
alarmkilde ved at trykke på AL1 eller AL2 i 
standbytilstand.

 Det tilsvarende alarmikon lyser.

Aktivering/deaktivering af alarmen

Tryk på AL1 eller AL2 gentagne gange for at 
aktivere eller deaktivere alarmtimeren.

 Hvis alarmtimeren er aktiveret, tændes 
alarmindikatoren.

 Hvis alarmtimeren er deaktiveret, slukkes 
alarmindikatoren.

 Alarmen gentages ringer for den næste dag. 

 Hvis du vil stoppe alarmen, skal du trykke på 
den coresponding AL1 eller AL2.

Udsæt alarmen

Når alarmen lyder, skal du trykke på SNOOZE.

 Alarmen snoozes og gentager ringer 
9 minutter senere.

Indstil slumretimer
Denne urradio kan skifte til standbytilstand 
automatisk efter en forudindstillet periode.

 • Tryk gentagne gange på SLEEP for at vælge 
en periode (i minutter).

 Urradioen skifter automatisk til 
standbytilstand efter den forudindstillede 
periode.

Sådan deaktiveres slumretimeren:

 • Tryk gentagne gange på SLEEP indtil [OFF] 
(slukk) vises.

Juster skærmens lysstyrke
Tryk gentagne gange på BRIGHTNESS for at 
vælge forskellige lysstyrkeniveauer:

 • Høj

 • Medium

 • Lav
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6 Produkt-
oplysninger

Bemærk

 • Produktoplysningerne kan ændres uden forudgående 
varsel.

Forstærker

Nominel udgangseffekt 400 mW RMS

Tuner (FM)

Justere rækkevidden 87,5-108 MHz

Justere Gitter 50 KHz

Følsomhed

-  Mono, 26 dB S/
N-forhold

< 22 dBf

Samlet harmonisk 
forvrængning

< 3%

Signal til støj-forhold > 50 dBA

Generelle oplysninger

Vekselstrøm 
(strømadapter)

Mærke: Philips 
Model: AS030- 
050-EE060 
Indgangseffekt: 
100-240 V~ 
50/60 Hz; 0,15 A 
Udgangseffekt: 
5 V  0,6 A

Drift strømforbrug < 3 W

Standby strømforbrug < 1 W

Mål 
(B x H x D)

186 x 96 x 65 mm

Vægt (Hovedenhed) 296 g

7 Fejlfinding

Advarsel

 • Fjern aldrig enhedens kabinet.

Hvis du vil bevare garantien gyldig, skal du 
aldrig selv forsøge at reparere enheden. Hvis du 
oplever problemer under brugen af denne enhed, 
bør du kontrollere følgende punkter, inden du 
anmoder om reparation. Hvis problemet fortsat 
er løst, skal du gå til Philips 'webside 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 enhedens vekselstrømsstik er 

tilsluttet korrekt.

 • Sørg for, at der strøm i vekselstrømsudgangen.

Ingen lyd
 • Justér lydstyrken.

Ingen reaktion fra enheden
 • Afbryd og genopret forbindelsen til 

strømforsyningen, tænd derefter igen for 
enheden.

Dårligt radiosignal
 • Hold urradioen væk fra andre elektroniske 

enheder for at undgå radiointerferens.

 • Udvid antennens position fuldt ud og juster 
den.

Alarm virker ikke
 • Indstil uret/alarmen korrekt.

Ur / alarmindstilling slettet
 • Strømmen er afbrudt, eller strømstikket er 

blevet afbrudt.

 • Nulstil uret/alarmen.

 • Udskift reservebatterierne.
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