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Produktet skal ikke utsettes for drypp 
eller sprut.
Ikke plasser noen kilder til fare på 
produktet (f.eks. væskefylte gjenstander, 
tente stearinlys).
Der pluggen på direct plug-in-adapteren 
brukes som frakoblingsenhet, skal 
frakoblingsenheten forbli lett tilgjengelig.
Ikke bruk dette apparatet i nærheten av 
vann
Installer i henhold til produsentens 
instruksjoner.
Ikke installer i nærheten av varmekilder 
som radiatorer, varmeovner, ovner eller 
andre apparater (inkludert forsterkere) 
som produserer varme.

Les og følg disse instruksjonene.
Sørg for at det er nok ledig plass rundt 
produktet for ventilasjon.
Henvis all service til kvali�sert 
servicepersonell. Service er nødvendig 
når radioen har blitt skadet på noen 
måte, for eksempel strømledning eller 
støpsel er skadet, væske har blitt sølt 
eller gjenstander har falt inn i radioen, 
radioen har vært utsatt for regn eller 
fuktighet, fungerer ikke normalt, eller har 
blitt droppet.
Bruk kun tilbehør/tilbehør som er 
spesi�sert av produsenten.
Bruk bare strømforsyninger som er 
oppført i brukerhåndboken.
Koble fra dette produktet under 
tordenvær eller når det ikke er benyttet i 
lange perioder.

Fjern aldri foringsrøret på denne radioen.
Smør aldri noen del av denne radioen.
Plasser aldri denne radioen på annet 
elektrisk utstyr.
Hold denne radioen borte fra direkte sollys, 
åpen ild eller varme.
Kontroller at du alltid har enkel tilgang til 
strømledningen, støpselet eller adapteren 
for å koble radioen fra

Advarsel

Sikkerhet

1 Viktig

NO



NO

Hva er i esken

Med denne radioen kan du:

Sjekk og identi�ser innholdet i pakken:

lytte til FM- og DIGITAL Audio 

Broadcasting (DAB)-radio.

vet tiden.

to alarmer.

FM/DAB-radio

Strømadapter

Hurtigstartveiledning

Sikkerhets- og garantihefte

Introduksjon

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/welcome.

2 FM / DAB-radioen din



VOLUME +/-

PRESET

Still inn alarmen.

Aktivere eller deaktivere alarmtimer.

Trykk på for å bekrefte et valg.

Trykk på og hold nede for å skanne 

alle stasjonen automatisk i 

FM-tunermodus.

Trykk på for å vise informasjon i 

FM/DAB-modus.

Trykk og hold nede i arbeidsmodus 

for å få tilgang til den øverste 

menyen.

Slumre alarmen.

Still inn sleep timer.

Vis gjeldende status.

Forbedre radiomottaket.

Koble til den medfølgende 

strømadapteren.

Velg en kilde: DAB- eller FM-radio.

Slå på radioen.

Bytt til standby-modus.

Still inn en FM-stasjon.

Naviger i en DAB-stasjonsliste.

Naviger i en FM/DAB-meny.

Lagre/få direkte tilgang til 

forhåndsinnstilt 1, 2, 3 eller 4.

Trykk på for å justere volumet.

Lagre radiostasjoner.

Vise og velge forhåndsinnstilte stasjoner.

Alarm SCAN/SELECT

SNOOZE

SOVE

SKJERMVISNING

Radio antenne

DC IN

INFO/MENY

SOURCE

TUNING +/-

Forhåndsinnstilte stasjoner (1, 2, 3, 4)

Oversikt over klokkeradioen

NO



NO

Radioen bytter til den sist valgte 
kilden.

Trykk VOLUME +/- gjentatte ganger for å 
justere volumet.

Skjermpanelet er nedtonet.

Klokkeslett og dato (hvis angitt) vises.

Trykk på     igjen.

Trykk

DC IN kontakten på radioen og 
stikkontakten.

Koble strømadapteren til:

Koble til strøm

Merk

Klargjøre radioantenne

Slå på

Justere volumnivået

Bytt til standby-modus

Følg alltid instruksjonene i dette kapitlet i 
rekkefølge.

For bedre radiomottak, utvid og juster 
antennens posisjon.

For å unngå interferens, plasser antennen så langt som 

mulig fra andre strålingskilder.

Merk

Hvis systemet er inaktivt i 15 minutter, bytter radioen 

automatisk til standby-modus.Forsiktig

Fare for produktskade! Kontroller at strømspenningen 

stemmer overens med spenningen som er trykt på 

baksiden eller undersiden av klokkeradioen.

Fare for elektrisk støt! Når du kobler fra stikkontakten, 

må du alltid trekke støpselet ut av stikkontakten Trekk 

aldri i ledningen.

3 Kom i gang



Trykk på           for å bekrefte.

Merk

Du kan lagre maksimalt 20 DAB-radiostasjoner.

Merk

I trinn 2 kan du også trykke på og holde nede 

forhåndsinnstilte tast 1, 2, 3 eller 4 for å lagre 

gjeldende stasjon i den tilsvarende posisjon direkte.

Hvis du vil fjerne en forhåndsinnstilt 

DAB-radiostasjon, stasjonen på plass.

Tips

Stasjonene kan endres fra tid til annen Tq oppdatere 

stasjonslisten, velger du [Full scan] menyen for å 

utføre full sean.

Slik stiller du inn en stasjon fra den 
tilgjengelige stasjonslisten:

[Scanning] 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.

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

I DAB-modus stiller du inn en 

DAB-radiostasjon.

Trykk på og hold nede PRESET i to 

sekunder.

Trykk TUNING+/- for å velge et 

forhåndsinnstilt nummer:

 Preset store vises.

[Preset stored] vises.

Stasjonen er lagret i valgt posisjon.

Trykk SOURCE gjentatte ganger for å 
velge [DAB] modus.

I DAB-modus trykker du på TUNING+/- 
for å navigere gjennom de tilgjengelige 
DAB-stasjonene.

Stille inn DAB-radiostasjoner Lagre DAB-radiostasjoner

4 Lytt til 
DAB-radio

NO



NO

Trykk på knappen for å velge et       

ternativ.

gå tilbake til forrige meny, trykker du på

[Full scan]: skanne og lagre alle 

tilgjengelige DAB-radiostasjoner.

[Manual tune]: en bestemt 

kanal/frekvens manuelt og legge den 

til i stasjonslisten.

[DRC]: komprimere det dynamiske 

området til et radiosignal, slik at 

volumet av stille lyder økes, og 

volumet av høye lyder reduseres.
[Prune]: fjerne alle ugyldige stasjoner 

fra stasjonslisten.
[KCLOCK]: angitt klokkeslett/dato, 

velger du 12/24 time og angir 

tidssynkronisering.

[Backlight]: justere innstillinger for 

bakgrunnslys (3 alternativer: Tidsavslep/ 

På nivå/ Dim-nivå)

[Language]: sett systemspråk (engelsk/ 

Deutsch/ Italiano/Francais/ 

Nederlands/Norsk)

[Factory Reset]: tilbakestille enheten.

[SW version]: vise programvareversjon.

[System]: justere systeminnstillingene:

Trykk på og hold nede i DAB-modus          

for å få tilgang til DAB-menyen.

Trykk TUNING+/- for å bla gjennom 

menyalternativene:

Gjenta trinn 2 til 3 hvis et underalternativ er 

tilgjengelig under ett alternativ.

Radio-modus

Sleep timer

Dynamisk etikettsegment (DLS)

Signalstyrke

Programtype (PTY)

Ensemble navn

Frekvens

Signalfeilfrekvens

Bithastighet og lydstatus

Tid

Dato

Vis DAB-informasjon

Alternativ A:

Alternativ B:

I DAB-modus har du to måter å velge en 

forhåndsinnstilt radiostasjon på.

Trykk PRESET.

Trykk TUNING+/- for å velge et 

forhåndsinnstilt nummer.

Trykk på den numeriske tasten 1-4 

direkte.

Trykk på           for å bekrefte.

Preset Recall vises.

Velg en forhåndsinnstilt 
DAB-radiostasjon

Bruke menyen i DAB-modus

Mens du lytter til DAB-radio, trykker du 

gjentatte ganger for å bla gjennom 

følgende informasjon (hvis tilgjengelig): 

Merk

Hvis ingen knapp trykkes innen 15 sekunder, avsluttes 

menyen.



Trykk på           for å bekrefte.

Merk

I trinn 2 kan du også trykke på og holde nede 

forhåndsinnstilt tast 1, 2, 3 eller 4 for å lagre gjeldende 

stasjon til tilsvarende posisjon direkte.

Hvis du vil fjerne en forhåndslagret FM-radiostasjon, 

oppbevarer du en annen stasjon på plass.

Merk

Du kan lagre maksimalt 20 FM-radiostasjoner.

Trykk SOURCE gjentatte ganger for å 
velge [FM] modus.

I FM-modus har du to måter å velge en 
forhåndsinnstilt radiostasjon på.

Trykk PRESET.

Trykk TUNING+/- for å velge et 
forhåndsinnstilt nummer.

Preset recall vises.

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

Trykk på og hold nede TUNING+/- i to 
sekunder.

Slik stiller du inn en stasjon manuelt:

Gjenta trinn 2 for å stille inn �ere 
radiostasjoner.

I FM-tunermodus trykker du på TUNING+/- 
gjentatte ganger for å velge en frekvens.

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

Trykk TUNING+/- for å velge et 
forhåndsinnstilt nummer.

Trykk på           for å bekrefte.

Trykk på og hold nede PRESET i to sekunder.

Preset store vises.

[Preset stored] vises.

Stasjonen er lagret i valgt posisjon.

I stedet for å lagre stasjoner manuelt, kan du 
også la enheten automatisk lagre stasjoner:
Trykk og hold           inne-knappen for å skanne 
automatisk etter kringkastingsradiokanalene, 
trykk på den igjen for å stoppe automatisk 
skanning.

Stille inn FM-radiostasjoner

Lagre FM-radiostasjoner

Slik lagrer du FM-radiostasjoner automatisk

Alternativ B:

Trykk på den numeriske tasten 1-4 direkte.

Alternativ A:

Velg en forhåndsinnstilt 
FM-radiostasjon

5 Lytt til 
FM-radio

NO



NO

Mens du lytter til FM-radio, trykker du 
gjentatte ganger for å bla gjennom 
følgende informasjon (hvis tilgjengelig):

Trykk på knappen for å velge et          alternativ.
Gjenta trinn 2 til 3 hvis et underalternativ er 
tilgjengelig under ett alternativ.

Hvis du vil gå tilbake til forrige meny, 
trykker du

Trykk på og hold nede i FM-modus         
for å få tilgang til FM-menyen.

Trykk TUNING+/- for å bla gjennom 
menyalternativene:

[Scan setting]: velg skannefølsomheten 
(kun sterke stasjoner eller alle stasjoner)

[Clock]: angi klokkeslett/dato, velg 12/24 
time og angi tidssynkronisering

[Backlight]: juster innstillinger for 
bakgrunnslys (3 alternativer: Tidsavslep/ 
På nivå/ Dim-nivå)

[System]: juster systeminnstillingene:

[Language]: sett systemspråk (engelsk/ 
Deutsch/Italiano/Francais/ 
Nederlands/Norsk)

[Factory reset]: tilbakestille enheten.

[SW version]: vise programvareversjon.

Bruke menyen i FM-modus Vis FM-informasjon

Radio-modus

Sleep timer

Radio tekstmeldinger

Programtype

Navn

Tid

Dato

Merk

Hvis ingen knapp trykkes innen 15 sekunder, avsluttes 
menyen.



Trykk på og hold nede i to sekunder i 

standby-modus       for å få tilgang til 

alarmmenyen.

Trykk TUNING +/- for å velge Alarm 1 eller 

Alarm 2.

Trykk på           for å bekrefte.

Gjenta trinn 2 til 3 hvis et underalternativ 

er tilgjengelig (alarmtid, varighet, kilde, 

dager, volum, på/av)

Velg [Sleep] menyen.

Trykk TUNING+/- gjentatte ganger for å 

velge sleep timer perioden (i minutter).

Når [Sleep OFF] vises, deaktiveres 

søvn timeren.

Trykk       gjentatte ganger for å aktivere 

eller deaktivere alarmtidtakeren.

Trykk på for å stoppe alarmen       .

Hvis alarmtidtakeren er aktivert, [AL1] 

eller [AL2] vises.

Alarmen gjentar ringingen for neste dag.

Alarmen slumrer og gjentar ringing ni 

minutter senere.

Merk

Kontroller at klokken er riktig innstilt.

Du kan stille inn to alarmer til å ringe på 
et annet tidspunkt.

6 Andre funksjoner

Når alarmen utløses, trykker du på      .

Angi alarmtidtaker 

Still inn alarm 

Aktivere/deaktivere alarmtimer 

Slumre alarmen 

Angi sleep timer

Sleep OFF 15MINS 30MINS

45MINS60MINS

NO



NO

Generell informasjon

Dimensjoner

Vekt

95-20000 Hz, ±3 dBFrekvensrespons

Forsterker

Tuner

Høyttaler

Spesi�kasjoner

7 Produktinformasjon

Nominell utgangse�ekt 1W RMS

Signal-til-støy-forhold

Justeringsområde (FM) 

Justeringsområde 

(DAB) 

Høyttaler Impedans 

Strømadapter(strømadapter)

Strømforbruk for 

drift 

Standby-strøm

Hovedenhet (B x H x D) 95x154.5x109.5mm

Hovedenhet 0.52kg

Merkenavn: PHIUPS 

Inngang:

Utgang:

Følsomhet 

4 ohm 

86 ± 3dB/m/W 

174,928-239,2 MHz 

(bånd III) 

> 65 dBA

87,5-108 MHz 



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

Ingen lyd eller dårlig lyd.

Ingen respons fra radioen

Dårlig radiomottak

Kontroller at strømpluggen på radioen er 

riktig tilkoblet.

Kontroller at det er strøm på stikkontakten .

Juster volumet.

Kontroller om radioen er dempet eller at 

radiostasjonen fremdeles bufrer.

Utvid og juster posisjonen til radioantennen.

Hold radioen unna andre elektroniske 

enheter for å unngå radioforstyrrelser.

Koble fra og koble til strømpluggen på nytt, 

og slå deretter på radioen på nytt.

Kontroller om radioen er i standby-modus. 

Hvis ja, slå på radioen.

Hold radioen unna andre elektroniske 

enheter for å unngå radioforstyrrelser.

Utvid og juster posisjonen til radioantennen.

Advarsel

Fjern aldri foringsrøret på denne enheten.

8 Feilsøking

Alarmen virker ikke 
Still inn klokken/alarmen på riktig måte.

NO



NO

Samsvar

Omsorg for miljøet
Merknad om varemerker

Kassering av gammelt produkt og batteri

9 Merknad

Eventuelle endringer eller endringer som er 
gjort på denne enheten som ikke er uttrykkelig 
godkjent av MMD Hong Kong Holding Limited, 
kan ugyldiggjøre brukernes myndighet til å 
bruke utstyret.

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 forsøkt 

å gjøre emballasjen enkel å skille i tre 

materialer: papp (boks), polystyrenskum 

(bu�er) og polyetylen (poser, beskyttende 

skumark) Systemet består av materialer som 

kan resirkuleres og gjenbrukes hvis de 

demonteres av et spesialisert selskap. 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. Andre 
varemerker og varenavn tilhører de respektive 
eiere. 

TP Vision Europe B.V erklærer herved 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/ 
støtte

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 omfattes av EU-direktiv 
2013/56/EU som ikke kan kastes med vanlig 
husholdningsavfall.
 



Spesi�kasjoner kan endres uten varsel.
Philips og Philips Shield Emblem er registrerte varemerker for Koninklijke Philips NV og brukes under lisens. Dette 
produktet er 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..
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