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Produktet må ikke udsættes for dryp eller 
sprøjt.
Der må ikke placeres nogen farekilder på 
produktet (f.eks. væskefyldte genstande, 
tændte stearinlys).
Hvis stikket til den direkte plug-in-adapter 
bruges som frakoblingsanordning, skal 
frakoblingsanordningen være let at 
betjene.
Brug ikke dette apparat i nærheden af 
vand
Installer i overensstemmelse med 
producentens anvisninger.
Må ikke installeres i nærheden af 
varmekilder såsom radiatorer, 
varmeapparater, ovne eller andre 
apparater (herunder forstærkere), der 
producerer varme.

 

Læs og følg denne vejledning.
Sørg for, at der er tilstrækkelig ledig plads 
omkring produktet til ventilation.
Henvis al service til kvali�ceret 
servicepersonale. Service er påkrævet, 
når radioen er blevet beskadiget på nogen 
måde, såsom strømledning eller stik er 
beskadiget, væske er blevet spildt eller 
genstande er faldet i radioen, radioen har 
været udsat for regn eller fugt, ikke 
fungerer normalt, eller er blevet tabt.
Brug kun tilbehør/tilbehør, der er angivet 
af producenten.
Brug kun strømforsyninger, der er angivet 
i brugervejledningen.
Tag stikket ud af produktet under 
tordenvejr, eller når det ikke bruges 
i længere tid.

Fjern aldrig radioens kabinet.
Smør aldrig nogen del af denne radio.
Anbring aldrig radioen på andet elektrisk 
udstyr.
Hold denne radio væk fra direkte sollys, åben 
ild eller varme.
Sørg for, at du altid har nem adgang til 
ledningen, stikket eller adapteren for at tage 
radioen ud af

Advarsel

Sikkerhed

1 Vigtig
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Hvad er der i kassen

Med denne radio kan du:

Tjek og identi�cer indholdet af din pakke:
 

lytte til FM- og DAB-radioen (Digital Audio 

Broadcasting).

kender tiden.

indstillet to alarmer.

FM/DAB-radio

Strømadapter

Hurtig opstartsvejledning

Brochure om Sikkerhed og garanti

 

Indførelsen

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! 
For at få fuldt udbytte af den support, Philips 
tilbyder, skal du registrere dit produkt på 
www.philips.com/welcome.
 

2 Din FM / DAB-radio
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VOLUME +/-

PRESET

Indstil alarmen.

Aktivere eller deaktivere alarmtimeren.

Tryk på for at bekræfte et valg.

Tryk og hold nede for automatisk at 

scanne alle stationer i FM-tunertilstand.

Tryk på for at få vist oplysninger 

i FM/DAB-tilstand.

Tryk og hold nede i arbejdstilstand for 

at få adgang til den øverste menu.

Udsæt alarmen.

Indstil slumretimeren.

Vis aktuel status. 

Forbedre radiomodtagelsen.

Opret forbindelse til den 

medfølgende strømadapter.

Vælg en kilde: DAB- eller FM-radio.

Tænd for radioen.

Skift til standbytilstand.

Stil ind på en FM-station.

Naviger på en DAB-stationsliste.

Naviger i en FM/DAB-menu.

Store/direkte adgang forudindstillet 

1, 2, 3 eller 4.

Tryk på for at justere lydstyrken.

Opbevar radiostationer.

Vis og vælg forudindstillede stationer.

Alarm SCAN/SELECT

SNOOZE

SØVN

SKÆRM

Radioantenne

DC IN 

OPLYSNINGER/MENU

SOURCE

TUNNING +/-

Forudindstillede stationer (1, 2, 3, 4)

Oversigt over urradioen
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Radioen skifter til den sidst valgte 
kilde.

Tryk VOLUME +/- gentagne gange for at 
justere lydstyrken.

Skærmpanelet er nedtonet.

Klokkeslættet og datoen (hvis den 

er angivet).

Tryk      igen.

Tryk

den DC IN stikkontakten og 
stikkontakten.

Tilslut strømforsyningen til:

Tilslut strøm

Bemærk

Forbered radioantenne

Slå til

Juster lydstyrken

Skifte til standbytilstand

Følg altid instruktionerne i dette kapitel 
i rækkefølge.
 

For bedre radiomodtagelse skal du helt 
udstræk og justere antennens position.

For at undgå interferens skal antennen så vidt muligt 

placeres fra andre strålekilder.

 

Bemærk

Hvis systemet er inaktivt i 15 minutter, skifter radioen 

automatisk til standbytilstand.Forsigtig

Risiko for produktskader! Sørg for, at 

e�ektspændingen svarer til den spænding, der er trykt 

på bagsiden eller undersiden af urradioen.

Risiko for elektrisk stød! Når du tager tændrøret ud af 

stikkontakten, skal du altid trække stikket ud af 

stikkontakten Træk aldrig i ledningen.

3 Kom i gang

•

•

•
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Tryk            på for at bekræfte.

Bemærk

Du kan maksimalt gemme 20 DAB-radiostationer.

Bemærk

På trin 2 kan du også trykke på og holde 

forudindstillet taste 1, 2, 3 eller 4 nede for at gemme 

den aktuelle station på den position direkte.

Hvis du vil fjerne en forudindstillet DAB-radiostation, 

skal du gemme en anden stationen på sin plads.

Råd

Stationerne kan ændre sig fra tid til anden Tq opdatere 

stationslisten, skal du vælge [Full scan] menu, der skal 

udføres fuld sean.

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

[Scanning] vises.

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

Stationslisten er udenad i radioen. 
Næste gang du tænder for radioen, 
�nder stationsscanningen ikke sted.

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

I DAB-tilstand skal du stille ind på en 

DAB-radiostation.

Tryk og hold nede PRESET i to sekunder.

Tryk TUNNING +/- for at vælge et 

forudindstillet tal:

Den Preset store vises.

[Preset stored] vises.

Stationen gemmes i den valgte 

position.

Tryk SOURCE gentagne gange for at 
vælge [DAB] tilstand.

I DAB-tilstand skal du trykke på 
TUNNING +/- for at navigere gennem de 
tilgængelige DAB-stationer.

Stil ind på DAB-radiostationer Store DAB-radiostationer

4 Lyt til 
DAB-radio
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Tryk på knappen for at vælge en 
indstilling         .

tilbage til den forrige menu, skal du trykke 

på           .

[Full scan]: scanne og opbevare alle 

tilgængelige DAB-radiostationer.

[Manuel tone]: indstille til en bestemt 

kanal/frekvens manuelt og føje den til 

stationslisten.

[DRC]: komprimere det dynamiske 

område af et radiosignal, så lydstyrken 

af stille lyde øges, og lydstyrken af 

høje lyde reduceres.
[Prune]: fjerne alle ugyldige stationer 

fra stationslisten.

[Clock]: indstille tid/dato, skal du vælge 

12/24 time og indstille tidssynkronisering.

[Backlight]: justere indstillinger for 

baggrundsbelysning (3 indstillinger: 

Timeout/ På niveau/ Nedtonet niveau)

[Language]: sætsystemsprog 

(Engelsk/ Deutsch/ Italiano/ 

Francais/Nederlands/Norwegian)

[Factory Reset]: Nulstil enheden.

[SW version]: se softwareversion.

[System]: justere systemindstillinger:

Tryk og hold nede i DAB-tilstand          for at 

få adgang til DAB-menuen.

Tryk TUNNING +/- for at rulle gennem 

menupunkterne:

Gentag trin 2 til 3, hvis en underindstilling er 

tilgængelig under én indstilling.

Radiotilstand

Slumre timer

Dynamisk Etiket Segment (DLS)

Signalstyrke

Programtype (PTY)

Ensemble navn

Frekvens

Signalfejlprocent

Bithastighed og lydstatus

Tid

Dato

Vis DAB-oplysninger

Mulighed A:

Mulighed B:

I DAB-tilstand har du to måder at vælge en 

forudindstillet radiostation på.

Tryk Preset.

Tryk TUNNING +/- for at vælge et 

forudindstillet tal.

Tryk direkte på den numeriske tast 1-4.

Tryk            på for at bekræfte.

Den Preset Recall vises.

Vælg en forudindstillet 
DAB-radiostation

Menuen Brug i DAB-tilstand

Mens du lytter til DAB-radio, skal du 

trykke gentagne gange for at rulle 

gennem følgende oplysninger (hvis de er 

tilgængelige):

Bemærk

Hvis der ikke trykkes på en knap inden for 

15 sekunder, afsluttes menuen.
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Tryk             på for at bekræfte.

Tryk            på for at bekræfte.

Bemærk

På trin 2 kan du også trykke på og holde 

forudindstillet taste 1, 2, 3 eller 4 nede for at gemme 

den aktuelle station direkte på den tilsvarende 

position.

Hvis du vil fjerne en FM-radiostation, der er gemt på 

forhånd, skal du gemme en anden station i stedet.

Bemærk

Du kan maksimalt gemme 20 FM-radiostationer.

Tryk SOURCE gentagne gange for at vælge 
[FM] tilstand.

I FM-tilstand har du to måder at vælge en 

forudindstillet radiostation på.

Tryk PRESET.

Tryk TUNNING +/- for at vælge et 

forudindstillet tal.

Den Preset Recall vises.

Radioen stiller automatisk ind på en 
FM-radiostation med stærk modtagelse.

Tryk og hold nede TUNNING +/- i to sekunder.

Sådan stiller du ind på en station manuelt:

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

Tryk på i FM-tunertilstand TUNNING +/- 
gentagne gange for at vælge en frekvens.

I FM-tilstand skal du stille ind på en FM-radiostation.

Tryk TUNNING +/- for at vælge et 
forudindstillet tal.

Tryk og hold nede PRESET i to sekunder.

Den Preset store vises.

[Preset stored] vises.

Stationen gemmes i den valgte position.

 

I stedet for manuelt at gemme stationer kan du 
også lade enheden gemme fundne stationer 
automatisk:
Tryk og hold knappen nede for at scanne 
automatisk for radiokanalerne, og tryk på den igen 
for at stoppe automatisk scanning.
 

Stil ind på FM-radiostationer

Gem FM-radiostationer

Sådan gemmes FM-radiostationer automatisk

Mulighed B:

 Tryk direkte på den numeriske tast 1-4.

Mulighed A:

Vælg en forudindstillet 
FM-radiostation

5 Lyt til 
FM-radio
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Tryk og hold nede i FM-tilstand             for 
at få adgang til FM-menuen.

Mens du lytter til FM-radio, skal du trykke    
gentagne gange for at rulle gennem følgende 
oplysninger (hvis de er tilgængelige):

Tryk på knappen for at vælge en indstilling          .
Gentag trin 2 til 3, hvis en underindstilling er 
tilgængelig under én indstilling.

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

Tryk TUNNING +/- for at rulle gennem 
menupunkterne:

[Scan setting]: vælg 
scanningsfølsomheden (kun stærke 
stationer eller alle stationer)

[Clock]: angiv klokkeslæt/dato, vælg 
12/24 time, og angiv tidssynkronisering

[Backlight]: juster indstillinger for 
baggrundsbelysning (3 indstillinger: 
Timeout/ På niveau/ Nedtonet niveau)

[System]: juster systemindstillinger:

[Language]: sæt systemsprog 
(Engelsk/ Deutsch/ Italiano/ 
Francais/Nederlands/Norwegian)

[Factory reset]: Nulstil enheden.

[SW version]: se softwareversion.

Menuen Brug i FM-tilstand Vis FM-oplysninger

Radiotilstand

Slumre timer

Radio-sms'er

Programtype

Navn

Tid

Dato

Bemærk

Hvis der ikke trykkes på en knap inden for 15 
sekunder, afsluttes menuen.
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I standbytilstand skal du trykke på og 

holde nede i       to sekunder for at få 

adgang til alarmmenuen.

Tryk TUNNING +/- for at vælge [AL1] eller 

[AL2].

Tryk            på for at bekræfte.

Gentag trin 2 til 3, hvis en 

underindstilling er tilgængelig (alarmtid, 

varighed, kilde, dage, lydstyrke, til/fra)

Vælg [Sleep] Menuen.

Tryk TUNNING +/- gentagne gange for at 

vælge sleep timer periode (i minutter).

Hvornår [Sleep OFF] vises, 

deaktiveres slumretimeren.

 

Tryk       �ere gange for at aktivere eller 

deaktivere alarmtimeren.

Tryk på for at stoppe alarmen      .

Hvis alarmtimeren er aktiveret, [AL1] Eller 

[AL2] vises.

Alarmen gentages ringer for den næste 

dag.

Alarmen snooze og gentager ringer ni 

minutter senere.

Bemærk

Sørg for, at uret er indstillet korrekt.

Du kan indstille to alarmer til at ringe på 
forskellige tidspunkter.

6 Andre funktioner

Tryk på, når alarmen lyder       .

 

Indstil alarm timer 

Indstil alarm 

Timer Aktivér/deaktiver alarm 

Udsæt alarmen 

Indstil slumre timer
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Generelle oplysninger

Dimensioner

Vægt

95-20000 Hz, ±3 dBFrekvensgang

Forstærker

Tuner

Højttaler

Speci�kationer

7 Produkt 
information

Nominel Udgangse�ekt 1W RMS

Signal Til Støjforhold

Indstillingsområde (FM)

Indstillingsområde 

(DAB)

Impedans For Højttaler

Vekselstrøm(strømforsyning)

Betjening Af 

Strømforbrug

Standby-strøm

Hovedenhed (W x H x D) 95x154.5x109.5mm

Hovedenhed 0.52kg

Mærkenavn PHIUPS

Input:

Output:

Følsomhed

4 ohm

86 ± 3dB/m/W

174.928-239.2MHz 

(bånd III)

> 65 dBA

87,5-108 MHz
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For at holde garantien gyldig, skal 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

Ingen lyd eller dårlig lyd. 

Intet svar fra radioen

Dårlig radiomodtagelse

Sørg for, at radioens vekselstrømsstik er 

tilsluttet korrekt.

Sørg for, at der er strøm ved stikkontakten .

Juster lydstyrken.

Kontroller, om radioen er slået fra, eller om 

radiostationen stadig bu�erer.

Udvid og juster radioantennens position 

helt.

Hold radioen væk fra andre elektroniske 

enheder for at undgå radiointerferens.

Afbryd og tilslut strømstikket igen, og tænd 

derefter for radioen igen.

Kontroller, om radioen er i standbytilstand. Hvis 

ja, så tænd for radioen.

Hold radioen væk fra andre elektroniske 

enheder for at undgå radiointerferens.

Udvid og juster radioantennens position 

helt.

Advarsel

Fjern aldrig kabinettet på denne enhed.

8 Fejl�nding

Alarm virker ikke 
 Indstil uret/alarmen korrekt.
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Overholdelse

Pleje af miljøet
Meddelelse om varemærke

Bortska�else af dit gamle produkt og batteri

9 Varsel

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.

Informer dig selv om det lokale separate 
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 
gamle produkter og batterier er med til at 
forhindre negative konsekvenser for miljøet og 
menneskers sundhed.
Fjernelse af engangsbatterier
Hvis du vil fjerne engangsbatterierne, skal du 
se afsnittet om batteriinstallation.
Miljømæssige oplysninger
Alt unødvendig indpakning er udeladt. Vi har 
forsøgt at gøre emballagen nem at adskille i 
tre materialer: pap (kasse), polystyren skum 
(bu�er) og polyethylen (poser, beskyttende 
skum ark) Dit system består af materialer, som 
kan genbruges, hvis 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 
foregår under licens. Andre varemærker og 
handelsnavne er tilhørende deres respektive 
ejere.
 

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
 

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 et indbygget genopladeligt batteri, 
som er dækket af det europæiske direktiv 
2013/56/EU, som ikke kan bortska�es med 
normalt husholdningsa�ald.



Speci�kationerne er underlagt forandring uden varsel.
Philips og Philips Shield Emblem er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V. og andvendes 
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.
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