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Produkten får ej utsättas för 
vattendroppar eller stänk.
Placera inget på produkten som kan ge 
upphov till fara (t.ex. vätskefyllda 
föremål, tända stearinljus).
Om kontakten till den direkt anslutna 
adaptern används som 
frånkopplingsenhet, måste 
frånkopplingsenheten vara snabbt 
åtkomligt.
Använd inte apparaten nära vatten
Installera i enlighet med tillverkarens 
anvisningar.
Installera inte i närheten av värmekällor 
som element, värmeväxlare, spisar och 
andra värmealstrande apparater 
(inklusive förstärkare).

Läs och följ dessa instruktioner.
Se till att det �nns tillräckligt med tomt 
utrymme kring produkten för ventilation.
Lämna all service till kvali�cerad 
servicepersonal. Service krävs när radion 
har på något sätt skadats, till exempel om 
nätsladden eller kontakten skadats, 
vätska har spillts eller föremål hamnat i 
radion, radion har utsatts för regn eller 
fukt, ej fungerar normalt eller har tappats.
Använd endast sådana delar/tillbehör 
som anges av tillverkaren.
Använd endast den strömförörjning som 
anges i bruksanvisningen.
Dra ut sladden ur väggkontakten vid åska 
eller när den står oanvänd under längre 
tid.

Avlägsna aldrig bort höljet på radion.
Smörj aldrig någon del av radion.
Placera aldrig radion på annan elektrisk 
utrustning.
Håll radion borta från direkt solljus, öppen 
eld och värme.
Se till att alltid enkelt kunna komma åt 
nätsladden, kontakten eller adaptern för att 
koppla bort strömmen från radion

Varning

Säkerhet

1 Viktig
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Vad �nns i lådan

Med denna radio kan du:

Kontrollera och identi�era innehållet i ditt 
paket:

lyssna på FM och Digital Audio 

Broadcasting (DAB) radio.

ta reda på tiden.

ställ in två larm.

FM/DAB-radio

Strömadapter

Snabbstartsguide

Säkerhets- & Garantiblad

 

Inledning

Grattis till ditt köp och välkommen till 
Philips! Registrera din produkt på 
www.philips.com/welcome för att fullt ut ta 
del av den support som Philips erbjuder.
 

2 Din FM/DAB-radio
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VOLUME +/-

PRESET

Ställ in larmet.

Aktivera eller inaktivera larm för timer.

Tryck för att bekräfta ett val.

Håll intryckt för att automatiskt 
söka efter alla stationer i FM-läge.

Tryck för att visa information i 
FM/DAB-läge.

När den är på, tryck och håll in för 
att öppna översta menyn.

Snooza larmet.

Ställ in timer för sömn.

Visa aktuell status.

Förbättra radions mottagning.

Anslut till den medföljande 
strömadaptern.

Välj källa. DAB- eller FM-radio.

Slå på radion.

Byt till standbyläge.

Ställ in en FM-station.

Hitta i listan med DAB-stationer.

Hitta i en FM/DAB-meny.

Lagra/få direktåtkomst till 
förinställda 1, 2, 3 eller 4.

Tryck för att justera volymen.

Lagra radiostationer.

Visa och välj förinställda stationer.

Larm SCAN/SELECT

SNOOZE

SOV

VISA SKÄRM

Radioantenn

DC IN

INFO/MENU

SOURCE

TUNNING +/-

Förinställda stationer (1, 2, 3, 4)

Översikt klockradio
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Radion växlar till den senast valda 
källan.

Tryck VOLUME+/- upprepade gånger för 
att justera volymen.

Skärmpanelen är nedtonad.

Tid och datum visas (om inställt).

Tryck     igen.

Tryck    .

DC IN uttaget på radion och 
vägguttaget.
 

Anslut strömadaptern till:

Anslut strömmen

Observera

Förbered radioantenn

Slå på

Justera ljudnivån

Byt till standbyläge

Följ alltid anvisningar i detta kapitel i rätt 
ordning.
 

För bättre radiomottagning, dra ut antennen 
till sin fulla längd och justera positionen.

För att förhindra störningar, placera antennen så långt 
som möjligt från andra strålningskällor.
 

Observera

Om systemet inte används på 15 minuter byter 
radion automatiskt till standby-läge.
 

Varning

Risk för produktskada! Se till att så strömspänningen 
motsvarar den spänning som anges på baksidan eller 
undersidan av klockradion.

Risk för elektrisk stöt! När du drar ur kontakten, håll 
alltid i kontakten, dra aldrig ut kontakten genom att 
hålla i sladden.

3 Komma igång

·

·

·
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Tryck på           för att bekräfta

Observera

Du kan spara max 20 DAB-radiostationer.

Observera

I steg 2 kan du också trycka och hålla nere förinställd 
knapp 1, 2, 3 eller 4 för att spara den aktuella 
stationen till motsvarande plats direkt.

För att ta bort en förinställd DAB-radiostation, lagra 
en annan lagra en annan station på dess ställe.

Tips

Stationen kan då och då �ytta sig. För att uppdatera 
stationslistan, välj [Full scan] meny för att utföra 
fullständig sökning.

För att hitta en station i den be�ntliga 
stationslistan:

[Scanning] visas.

Radion söker igenom och lagrar alla 
DAB-radiostationer automatiskt och 
kör sedan på den första tillgängliga 
stationen.

Stationslistan lagras i radion. Nästa 
gång du slår på radion sker inte 
sökningen.

Första gången du väljer DAB-radioläge, 
eller om stationslistan är tom, utför radion 
automatiskt en full sökning.

Ställ in en DAB-radiostation i DAB-läge.

Tryck och håll nere PRESET i två 
sekunder.

Tryck TUNING+/- för att välja 
nummer för förinställningen:

Den Preset store visas.

[Preset stored] visas.

Stationen lagras i det valda läget.

Tryck SOURCE upprepade gånger för att 
välja [DAB] läge.

I DAB-läge, tryck på TUNING+/- för 
att bläddra igenom tillgängliga 
DAB-stationer.

Ställ in DAB-radiostationer Lagra DAB-radiostationer

4 Lyssna på 
DAB-radio
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För att välja, tryck på            knappen:

För att återgå till tidigare meny, tryck 
på          .

[Full scan]: sök och lagra alla be�ntliga 
DAB-radiostationer.

[Manual tune]: ställ in en speci�k 
kanal/frekvens manuellt och lägg till 
den i stationslistan.

[DRC]: komprimera det dynamiska 
området för en radiosignal, så att 
volymen av tysta ljud ökar och 
volymen för höga ljud minskas.

[Prune]: ta bort alla dåligt fungerande 
stationer från stationslistan.

[Clock]: ställ in tid/datum, välj 12/24 
timme och ställ in tidssynkronisering.

[Backlight]: justera inställningarna för 
bakgrundsbelysning (3 alternativ: Time 
out/På-nivå/Dim-nivå)

[Language]: ställ in systemspråk 
(engelska/tyska/italienska/franska/
nederländska /norska)

[Factory Reset]: återställ enheten.

[SW version]: se mjukvaruversion.

[System]: justera systeminställningar:

I DAB-läge, tryck och håll nere          för att 
öppna DAB-menyn.

Tryck TUNING+/- för att bläddra igenom 
menyalternativen:

Upprepa steg 2 till 3 om något 
underalternativ är tillgängligt under ett 
alternativ.

Radioläge

Sovtimer

Dynamic Label Segment (DLS)

Signalstyrka

Programtyp (PTY)

Gruppens namn

Frekvens

Signalöverförings fel

Överföringshastighet och ljudstatus

Tid

Datum

Visa DAB-information

Alternativ A:

Alternativ B:

I DAB-läge �nns det två sätt att välja en 
förinställd radiostation.

Tryck PRESET.

Tryck TUNING+/- för att välja ett 
förinställt nummer.

Tryck direkt på si�ertangenten 1-4.

Tryck på            för att bekräfta

Preset Recall visas.

Välj en förinställd 
DAB-radiostation

Använd menyn i DAB-läge

När du lyssnar på DAB-radio trycker du 

upprepade gånger på           för att bläddra 

igenom följande information (om den �nns):

Observera

Om ingen knapp trycks in inom 15 sekunder, 
försvinner menyn.
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Tryck på           för att bekräfta.

Observera

I steg 2 kan du även trycka och hålla nere förinställd 

knapp 1, 2, 3 och 4 för att spara den aktuella stationen 

direkt på motsvarande plats.

För att ta bort en förlagrad FM-radiostation, lagra en 

annan station på dess plats.

Observera

Du kan lagra max 20 radiostationer.

Tryck SOURCE upprepade gånger för att 
välja [FM] läge.

I FM-läge �nns det två sätt att välja en 
förinställd radiostation.

Tryck PRESET.

Tryck TUNING+/- för att välja ett 
förinställt nummer.

Det Preset recall visas.

Radion ställer automatiskt in en 
FM-radiostation med stark mottagning.

Tryck och håll nere TUNING+/- i två sekunder.

Så här ställer du in en station manuellt:

Upprepa steg 2 för att ställa in �er 
radiostationer.

I FM-läge, tryck på TUNING+/- upprepade 
gånger för att välja en frekvens.

Ställ in en FM-radiostation i FM-läge.

Tryck TUNING+/- för att välja ett 
förinställt nummer.

Tryck på            för att bekräfta.

Tryck och håll nere PRESET i två 
sekunder.

Den Preset store visas.

[Preset stored] visas.

Stationen lagras i det valda läget.

Istället för att lagra stationerna manuellt kan 
du även låta enheten lagra hittade stationer 
automatiskt:
Tryck och håll ned knappen           för att göra 
autoskanning för radiokanalerna, tryck igen 
för att stoppa autoskanning.

Ställ in FM-radiostationer

Lagra FM-radiostationer

För att lagra FM-radiostationer automatiskt

Alternativ B:

      Tryck direkt på si�ertangenten 1-4.

Alternativ A:

Välj en förinställd 
FM-radiostation

5 Lyssna på 
FM-radio
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När du lyssnar på FM-radio, trycke 
upprepade gånger på           för att bläddra 
igenom följande information (om tillgänglig):

För att välja, tryck på            knappen:
Upprepa steg 2 till 3 om något 
underalternativ är tillgängligt under ett 
alternativ.

För att återgå till tidigare meny, tryck 
på          .

I FM-läge, tryck på och håll nere           för 
att öppna FM-menyn.

Tryck TUNING+/- för att bläddra igenom 
menyalternativen:

[Scan setting]: välj känslighet för sökning 
(endast starka stationer eller alla 
stationer)

[Clock]: ställ in tid/datum, välj 12/24 
timme och ställ in tidssynkronisering.

[Backlight]: justera inställningarna för 
bakgrundsbelysning (3 alternativ: Time 
out/På-nivå/Dim-nivå)

[System]: ställ in systemspråk (engelska/
tyska/italienska/franska/nederländska/
norska):

[Language]:ställ in systemspråk 
(engelska/tyska/italienska/franska/
nederländska /norska)

[Factory reset]: återställ enheten.

[SW version]: se mjukvaruversion.

Använd menyn i FM-läge Visa FM-information

Radioläge

Sovtimer

Radio textmeddelanden

Programtyp

Namn

Tid

Datum

Observera

Om ingen knapp trycks in inom 15 sekunder, 
försvinner menyn.
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I vänteläge, tryck på        och håll nere i två 
sekunder för att komma åt larmmenyn.

Tryck TUNNING +/- för att välja Larm 1 
eller Larm 2.

Tryck på              för att bekräfta.

Upprepa steg 2 till 3 om något 
underalternativ är tillgängligt under ett 
alternativ (larmtid, varaktighet, källa, 
dagar, volym, på/av)

Välj [Sleep] meny.

Tryck TUNING+/- upprepade gånger för 
att välja sovtid (i minuter).

När [Sleep OFF] visas är sovtid is 
inaktiverat.
 

Tryck upprepade gånger på        för att 

aktivera eller inaktivera larmtiden.

För att stoppa larmet, tryck på       .

Larmet ringer igen nästa dag.

Larmet snoozar och ringer igen nio 

minuter senare.

Observera

Se till så att klockan är rätt inställd.

Du kan ställa in så att två larm ringer vid 
olika tidpunkter.

6 Övriga funktioner

Ställ in väckningstid 

Ställ in larm 

Aktivera/inaktivera larmtid 

Snooza larmet 

Ställ in sovtid

Om larmtiden aktiverats [AL1] eller 

[AL2] visas.

När larmet hörs tryck på       .

SV
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Allmän information

Mått

Vikt

95-20000 Hz, ±3 dBFrekvenssvar

Förstärkare

Tuner

Högtalare

Speci�kationer

7 Produktinformation

Nominell Utgångse�ekt 1W RMS

Signal-brus-förhållande

Inställningsområde (FM)

Inställningsområde (DAB)

Högtalarimpedans

Växelström 
(strömadapter)

Strömförbrukning 
vid drift

Standbyläge

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

Huvudenhet 0.52kg

Varumärkesnamn 
PHIUPS

Ine�ekt:

Ute�ekt:

Känslighet

4 ohm

86 ± 3dB/m/W

174.928-239.2MHz 
(Band III)

> 65 dBA

87,5-108 MHz
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För att garantin ska gälla, försök aldrig själv 
reparera något på systemet.
Om du stöter på problem när du använder 
enheten, kontrollera följande punkter innan 
du beställer service. Om du inte kan lösa 
problemet, gå in på Philips webbsida (www. 
philips.com/support). När du kontaktar Philips, 
se till att ha enheten i närheten och att ha 
tillgång till modell- och serienumret.

Ingen ström

Inget eller dåligt ljud

Ingen respons från radion

Dålig radiomottagning

Se till att radions strömkontakt är korrekt 
ansluten.
Se till att det �nns el i kontakten.

Justera volymen.
Kontrollera om radion är avstängd eller om 
radiostationen fortfarande bu�ras.
Dra ut antennen till sin fulla längd och 
justera antennes position.
Håll radion borta från andra elektroniska 
enheter för att undvika radiostörningar.

Dra ur och sätt in strömkontakten på nytt 
och slå sedan på radion igen.
Se om radion är i standby-läge Om ja, slå på 
radion.

Håll radion borta från andra elektroniska 
enheter för att undvika radiostörningar.
Dra ut antennen till sin fulla längd och 
justera antennes position.

Varning

Ta aldrig bort höljet på enheten.

8 Felsökning

Alrmet fungerar ej 
      Ställ in klocka/larm korrekt.
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Efterlevnad

Tänk på miljön

Meddelande om varumärkeKassering av din gamla produkt och batteri

9 Anmärkning

Alla ändringar eller modi�eringar som görs 
på denna enhet som inte uttryckligen 
godkänts av MMD Hong Kong Holding 
Limited kan ogiltigförklara användarens 
rättighet att använda utrustningen.

Ta reda på hur det lokala 
återvinningssystemet fungerar för elektriska 
och elektroniska produkter och batterier. 
Följ lokala regler och kasta aldrig produkten 
och batterierna tillsammans med vanligt 
hushållsavfall. Korrekt avfallshantering av 
gamla produkter och batterier bidrar till att 
minska negativa konsekvenser för miljön och 
människors hälsa.
Ta bort engångsbatterierna
För att ta bort engångsbatterierna, se 
avsnittet om installation av batterier.
Miljöinformation
All onödig förpackning har undvikits. Vi har 
försökt göra förpackningen lätt att separera i 
tre olika material: kartong (låda), 
polystyrenskum (bu�ert) och polyeten 
(påsar, skyddande skumplatta). Systemet 
består av material som kan återvinnas och 
återanvändas om de plockas isär av ett 
specialiserat företag. Se till de lokala 
bestämmelserna om bortska�ande av 
förpackningsmaterial, urladdade batterier 
och gammal utrustning.

Bluetooth®-ordvarumärket och logotyperna 
är registrerade varumärken som ägs av 
Bluetooth SIG, Inc. och all användning av 
dessa märken av MMD Hong Kong Holding 
Limited är under licens. Andra varumärken 
och handelsnamn tillhör respektive ägare.
 

TP Vision Europe B.V förklarar härmed att 
denna produkt uppfyller de väsentliga 
kraven och andra relevanta bestämmelser i 
direktivet 2014/53/EU. Försäkran om 
överensstämmelse åter�nns på 
www.philips.com/support
 

Produkten är designad och tillverkad av 
högkvalitativa material och komponenter 
som kan återvinnas och återanvändas.

Denna symbol på en produkt innebär att 
produkten omfattas av EU-direktiv 
2012/19/EU.

Denna symbol betyder att produkten 
innehåller ett inbyggt uppladdningsbart 
batteri som omfattas av EU-direktiv 
2013/56/EU, och inte kan kasseras med 
normalt hushållsavfall.
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Speci�kationer kan ändras utan föregående meddelande.
Philips och Philips Shield Emblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V. och används under 
licens. Produkten har tillverkats av och säljs under ansvar av MMD Hong Kong Holding Limited eller ett av dess 
dotterbolag, och MMD Hong Kong Holding Limited står som garant för denna produkt.
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