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1 Viktigt

Säkerhet

Varning

 Avlägsna aldrig höljet på internetradion.
 Smörj aldrig någon del på internetradion.
 Placera aldrig internetradion ovanpå någon annan 

elektrisk utrustning.
 Håll denna internetradio borta från direkt solljus, 

öppen eld eller hetta.
 Se till att du alltid har enkel åtkomst till 

strömkabeln, kontakten eller adaptern för att 
koppla från internetradions ström.

 Läs och följ dessa instruktioner.
 Se till att det finns tillräckligt fritt utrymme 

för ventilation runt produkten.
 Hänvisa all service till kvalificerad 

servicepersonal. Service krävs när 
internetradion har skadats på något sätt, 
t.ex. en skadad kontakt eller strömkabel, 
vätska har spillts eller objekt har fallit in i 
internetradion, internetradion har utsatts 
för regn eller fukt, fungerar inte på korrekt 
sätt, eller har tappats.

 Använd endast tillbehör/tillsatser angivna av 
tillverkaren.

 Använd endast nätaggregat som anges i 
bruksanvisningen.

 Koppla från denna produkt under åskväder 
eller när den inte används under längre 
tidsperioder.

 Produkten får inte utsättas för dropp eller 
stänk.

 Placera inte någon farokälla nära produkten 
(t.ex. vätskefyllda föremål, tända ljus).

 Om kontakten på adaptern används för 
frånkoppling ska frånkopplingsenheten vara 
lätt åtkomlig.

 Använd inte denna apparat nära vatten.

 Installera i enlighet med tillverkarens 
instruktioner.

 Installera inte nära värmekällor såsom 
element, spisar eller andra apparater 
(inklusive förstärkare) som producerar 
värme.
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2 Din 
internetradio

Grattis till ditt köp, välkommen till Philips! För att 
få det fullständiga stödet som Philips erbjuder, 
registrera din produkt på www.philips.com/
welcome.

Introduktion
Med denna radio kan du:
 lyssna på internetradio via en 

nätverksanslutning;
 lyssna på FM- och Digital Audio Broadcasting 

(DAB)-radio;
 spela upp ljud från Bluetooth-aktiverade 

enheter.
 använda din telefon, surfplatta eller dator 

som fjärrkontroll för Spotify.
 se vad klockan är, och ställa in två larm.
 ladda din mobila enhet med den trådlösa 

telefonladdaren eller USB.

Det här finns i lådan
Kontrollera och identifiera ditt pakets innehåll:
 Internetradio
 Strömadapter
 Snabbstartsguide
 Säkerhets- och garantibroschyr
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Översik över internetradion

  FÖRINSTÄLLNING
 Lagra radiostationer.
 Visa listan över förinställda stationer.

  NÄSTA
 I Bluetooth-läge: Tryck för att hoppa 

till nästa spår.
 I tuner-läge: Tryck för att hoppa till 

nästa förinställda station.
 I tuner-läge: Tryck och håll ned för att 

öka frekvensen tills en station upptäcks.

 Display
 Visa aktuell status.

 Radioantenn/Wi-Fi-antenn
 Förbättra radiomottagning.
 Förbättra Wi-Fi-mottagning.

 USB-plats (endast för laddning)
 Laddning för extern enhet (DC 5 V, 1 A).

 DC IN
 Anslut till eladapter för växelström

 Trådlös Qi-laddningsplatta
 Ladda smarttelefon trådlöst.

 
 Slå på radion
 Växla till vänteläge.

  SELECT-reglage
 Vrid medurs eller moturs för att byta 

radiostationer.
 Vrid medurs eller moturs för att 

navigera genom menylistan.
 Tryck för att bekräfta ett val.
 Tryck och håll ned för att automatiskt 

söka efter alla stationer i FM-läge.

  KÄLLA
 Tryck för att öppna menyn för källor.

  MENY
 Gå till huvudmenyn i pålaget läge.
 Tryck och håll ned för att visa 

information i FM/DAB-läge.

  VOL/MUTE-reglage
 Vrid för att justera volymen.
 Tryck för att stänga av eller slå på 

ljudet.

  FÖREGÅENDE
 I Bluetooth-läge: För att hoppa till 

föregående spår.
 I tuner-läge: Tryck för att hoppa till 

föregående förinställda station.
 I tuner-läge: Tryck och håll ned för 

att sänka frekvensen tills en station 
upptäcks.
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3 Komma igång
Följ alltid instruktionerna i detta kapital i ordning.

Förbered radioantennen
För bättre mottagning bör du dra ut antennen 
fullständigt och justera dess position.

Observera

 För att förhindra störningar bör du positionera 
antennen så långt bort som möjligt från 
strålningskällor.

Anslut till strömförsörjning

Inakttag försiktighet

 Risk för skada på produkten! Fastställ att 
strömförsörjningens spänning är samma 
som spänningen som anges på baksidan eller 
undersidan av enheten.

 Fara för elektrisk stöt! När du kopplar från 
elkontakten, bör du alltid dra i kontakten, aldrig i 
kabeln.

1 Anslut strömadaptern till:
DC IN på baksidan av radion 

och vägguttaget
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Utför initial konfiguration
När radion slås på för första gången, kommer 
[Setup wizard] att visas på displayen. Följ 
instruktionerna nedan för att konfigurera 
grundläggande inställningar.
För att lyssna på Internetradio måste du först 
ställa in en Wi-Fi-anslutning. Wi-Fi Protected 
Setup (WPS) är en standard som har skapats 
av Wi-Fi Alliance för enkel upprätthållande av 
säkra trådlösa hemnätverk. Om din trådlösa 
router har stöd för WPS, kan du snabbt och 
säkert ansluta radion till routern via en eller 
två konfigurationsmetoder: Push Button 
Configuration (PBC), eller Personal Identification 
Number (PIN). För de som inte har stöd för 
WPS, har du ett annat alternativ till att ansluta 
radion till en trådlös router.

Observera

 Bekanta dig med nätverksrutern innan du 
ansluter till ett nätverk.

 Kontrollera att ditt Wi-Fi-nätverk är aktiverat.
 För bättre Wi-Fi-mottagning bör du rotera Wi-Fi 

antennen och justera dess position.

1 När [Setup wizard] visas, vrid på ratten 
SELECT för att välja [YES] och starta 
konfigurationen. Om du väljer [NO], 
kommer du att bli ombedd att köra guiden 
nästa gång.

2 Tryck på ratten SELECT för att bekräfta.
 [12/24 hour format] visas

3 Vrid på ratten SELECT för att välja 
timformatet 12 eller 24.

4 Tryck på ratten SELECT för att bekräfta.
 Lista med automatiska uppdateringar 

visas

5 Repetera steg 3 till 4 för att välja om du vill 
synkronisera tid med radiostationer.

 [Update from DAB]: synkronisera tid 
med DAB-stationer.

 [Update from FM]: synkronisera tid 
med FM-stationer.

 [Update from Network]: synkronisera 
tid från internetradiostationer.

 Om [Update from Network] väljs, 
repetera steg 3 till 4 för att ställa in 
en tidszon, repetera sedan steg 3 till 
4 för att ställa in sommartid.

 [No update]: inaktivera 
tidssynkronisering.

 Om [No update] väljs, repetera 
steg 3 till 4 för att ställa in datum 
och tid.

6 Repetera steg 3 till 4 för att välja [YES] för 
att hålla nätverket anslutet.

7 Repetera steg 3 till 4 för att välja Wlan-
område.

 Radion börjar att söka efter trådlösa 
nätverk automatiskt.

 En lista över tillgängliga Wi-Fi-nätverk 
visas.

8 Repetera steg 3 till 4 för att välja ditt Wi-Fi-
nätverk.

9 Tryck på ratten SELECT för att välja önskat 
alternativ att ansluta till din trådlösa router.

 [Push Button]: välj det här alternativet 
om din trådlösa router stöder WPS och 
PIN-installation. Du uppmanas att trycka 
på anslutningsknappen på din router. 
Tryck sedan på OK för att fortsätta.

 [Pin]: välj det här alternativet om din 
trådlösa router stöder WPS och PIN-
installation. Radion genererar en 8-si�rig 
kod som du kan skriva in i routern.
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 [Skip WPS]: välj detta alternativ om din 
trådlösa router inte har stöd för WPS. 
Du kommer att bli ombedd att mata in 
lösenordet till ditt Wi-Fi-nätverk.

10 Som anges på displaypanelen, tryck på WPS-
knappen eller ange pinkoden på din trådlösa 
router, eller ange lösenordet för att ansluta 
till ditt nätverk (alternativen som visas beror 
på vilken typ av nätverk och nätverksskydd 
som används).

 När du matar in nätverkets lösenord, 
för att välja ett tecken vrid på ratten 
SELECT, tryck sedan på ratten SELECT 
för att bekräfta.

 För att avbryta, vrid på ratten SELECT 
för att välja [CANCEL].

 För att bekräfta, vrid på ratten SELECT 
för att välja [OK].

 För att ta bort, vrid på ratten SELECT 
för att välja [BKSP].

 För att gå ur processen, tryck på .
 Om nätverksanslutningen är 

upprättad kommer [Connected] 
att visas.

11 När [Setup wizard completed] visas, tryck 
på OK för att stänga konfigurationen.

Tips

 På vissa Wi-Fi-routrar kan du behöva trycka  
ned WPS-knappen för att upprätta en  
Wi-Fi-anslutning. Se de specifika routrarnas 
bruksanvisningar för information.

 För att köra konfigurationsguiden igen, välj menyn 
[System settings] >[Setup wizard] (se kapitlet 
"Använda menyn systeminställningar").

Slå på
 Tryck på .

 Radion återgår till senast valda källa.

Växla till vänteläge.
 Tryck på  igen.

 Displayen tonas ned.
 Tiden och datumet (om de har ställts 

in) visas.

Observera

 Om systemet är inaktivt i 15 minuter kommer 
radion att växla till vänteläge automatiskt.

Källmeny
Tryck på  för att gå till källmenyn.

Internetradio

1 Vrid på ratten SELECT för att välja källa.

2 Tryck på ratten SELECT för att bekräfta.
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5 Lyssna på 
Podcasts

1 Tryck på  SOURCE för att välja läget 
[Podcasts].

2 Tryck på  MENU för att komma till 
menyn.

3 Vrid på ratten SELECT för att se olika 
menyalternativ:

4 För att välja ett alternativ, tryck på ratten 
SELECT.

5 Repetera steg 3 till 4 om något 
underalternativ finns tillgängligt under ett 
alternativ.

 Återgå till föregående meny genom att 
trycka på .

6 Lyssna på Spotify
Använd din telefon, surfplatta eller dator som 
fjärrkontroll för Spotify.

Gå till spotify.com/connect för att lära dig hur 
man gör

Spotify Software är föremål för tredje parts 
licens som finns här: www.spotify.com/connect/
third-party-licenses.
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7 Lyssna på DAB-
radio

Ställa in DAB-radiostationer
Första gången du väljer läget DAB-radio, eller om 
stationslistan är tom, kommer radion att utföra 
en fullständig sökning automatiskt.

 Tryck på  SOURCE för att välja läget 
[DAB radio].

 [Scanning] visas.
 Radion skannar och lagrar alla DAB-

radiostationer automatiskt och sänder 
sedan den första tillgängliga stationen.

 Stationslistan kommer att sparas i 
radion. Nästa gång du slår på radion 
kommer sökningen inte att utföras.

För att gå till en station från den listan över 
tillgängliga stationer:

 I DAB-läge, vrid på ratten SELECT för att gå 
vidare till tillgängliga DAB-stationer.

Tips

 Stationerna kan ändras emellanåt. För att 
uppdatera stationslistan, välj [Scan] för att utföra 
en full skanning.

Lagra DAB-radiostationer

Observera

 Det går att lagra högst 20 förinställda 
radiostationer.

1 I DAB-läget, gå till en DAB-radiostation.

2 Tryck och håll ned  PRESET i två 
sekunder. 

 En lista på förinställda stationer visas.

3 Vrid på ratten SELECT för att välja ett 
förinställt nummer.

4 Tryck på ratten SELECT för att bekräfta.
 [Preset stored] visas.
 Stationen lagras på vald position.
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Välja en förinställd DAB-
radiostation
I DAB-läget har du två sätt att välja en förinställd 
radiostation på.

Alternativ A:

1 Tryck på  PRESET.

2 Vrid på ratten SELECT för att välja ett 
nummer.

3 Tryck på ratten SELECT för att bekräfta.

Alternativ B:
 Tryck på  för att hoppa till 

föregående/nästa förinställda station.

Använda menyn i DAB-läge

1 I DAB-läge, tryck på  MENU för att 
komma till DAB-menyn.

2 Vrid på ratten SELECT för att se olika 
menyalternativ:

 [Station list]: visa alla DAB-
radiostationer. Om ingen station 
hittas, kommer radion att söka efter 
DAB-stationer och lägga till dem till 
stationslistan.

 [Scan]: sök efter och lagra alla tillgängliga 
DAB-radiostationer.

 [Manual tune]: välj en specifik kanal/
frekvens manuellt och lägg till den i 
stationslistan.

 [Prune invalid]: ta bort alla ogiltiga 
stationer från stationslistan.

 [DRC]: komprimerar det dynamiska 
området för radiosignalen, så att 
volymen för låga ljud höjs och volymen 
för de höga ljuden sänks.

 [Station order]: gör att du kan definiera 
hur stationerna är ordnade när du 
bläddrar i stationslistan.

 [System settings]: justera 
systeminställningar (se kapitlet 
"Använda menyn systeminställningar").

 [Main menu]: gå till huvudmenyn (se 
kapitlet "Använd huvudmenyn").

3 För att välja ett alternativ, tryck på ratten 
SELECT.

4 Repetera steg 2 till 3 om något 
underalternativ finns tillgängligt under ett 
alternativ.

 Återgå till föregående meny genom att 
trycka på .

[Prune invalid]
 [YES]: ta bort alla ogiltiga stationer från 

stationslistan.



SV 13

 [NEJ]: gå tillbaka till föregående meny.

[DRC]
 [DRC high]: ställ in DRC (Dynamic 

range compression) - på hög nivå 
(standardalternativet rekommenderas 
för bullriga miljöer).

 [DRC låg]: ställ in DRC på låg nivå.
 [DRC av]: inaktivera DRC.

[Station order]
 [Alphanumeric]: ordna stationerna i 

alfabetisk ordning (standardinställning).
 [Ensemble]: lista grupper av stationer 

som sänds tillsammans i samma grupp 
(t.ex. SR eller Skåne lokalt).

 [Valid]: visar giltiga stationer först, sedan 
stationer som inte sänds.

Observera

 Om ingen knapp trycks på inom 15 sekunder, 
kommer menyn att stängas.

Visa DAB-information

När du lyssnar på DAB-radio, tryck och håll ned 
 flera gånger för att bläddra bland följande 

information (om tillgängligt):

 Stationsnamn

 Dynamic Label Segment (DLS)

 Signalstyrka 

 Programtyp (PTY)

 Gruppnamn 

 Frekvens 

 Signalfelhastighet 

 Bithastighet och ljudstatus 

 Kodek 

 Tid och datum
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8 Lyssna på 
 FM-radio

Byt till FM-radiostationer

1 Tryck på  SOURCE för att välja läget 
[FM radio].

2 Vrid på ratten SELECT medurs eller 
moturs för att ställa in en radiostation, eller 
håll  intryckt i två sekunder för att 
ställa in nästa starka radiostation.

3 Repetera steg 2 för att välja andra 
radiostationer.

Lagra FM-radiostationer

Observera

 Det går att lagra högst 20 FM-radiostationer.

1 I FM-läget, välj en FM-radiostation.

2 Tryck och håll ned  PRESET i två 
sekunder.

 En lista på förinställda stationer visas.

3 Vrid på ratten SELECT för att välja ett 
förinställt nummer.

4 Tryck på ratten SELECT för att bekräfta.
 [Preset stored] visas
 Stationen lagras på vald position.

Lagra FM-radiostationer 
automatiskt
Håll ratten SELECT intryckt i FM-läge.

 Enheten lagrar alla tillgängliga FM-
radiostationer och sänder den första 
stationen.

Tips

 För att ta bort en tidigare lagrad station, lagra en 
annan station på samma ställe.

Välja en förinställd 
 FM-radiostation
I FM-läget finns två sätt att välja en förinställd 
radiostation.

Alternativ A:

1 Tryck på  PRESET.

2 Vrid på ratten SELECT för att välja ett 
nummer.

3 Tryck på ratten SELECT för att bekräfta.

Alternativ B:
Tryck på  för att hoppa till föregående/
nästa förinställda station.
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Använda menyn i FM-läge

1 I FM-läge, tryck på  MENU för att komma 
till FM-menyn.

2 Vrid på ratten SELECT för att se olika 
menyalternativ:

 [Scan setting]
 [Audio setting]
 [System settings]: justera 

systeminställningar (se kapitlet 
"Använda menyn systeminställningar").

 [Main menu]: gå till huvudmenyn (se 
kapitlet "Använd huvudmenyn").

3 För att välja ett alternativ, tryck på ratten 
SELECT.

4 Repetera steg 2 till 3 om något 
underalternativ finns tillgängligt under ett 
alternativ.

 Återgå till föregående meny genom att 
trycka på .

[Scan setting]
 [Strong stations only?]-[YES]: sök 

endast efter FM-radiostationer med 
starka signaler.

 [Strong stations only?]-[NO]: sök efter 
alla tillgängliga FM-radiostationer.

[Audio setting]
 [Listen in Mono only?]-[YES]: välj 

mono-sändning.
 [Listen in Mono only?]-[NO]: välj 

stereo-sändning.

Observera

 Om ingen knapp trycks på inom 15 sekunder, 
kommer menyn att stängas.

Visa RDS-information
RDS (Radio Data System) är en tjänst som gör 
att FM-stationer kan visa ytterligare information.
Om du lyssnar på en FM-station med en RDS-
signal, kommer en RDS-ikon och stationens 
namn att visas.

1 Ställ in en RDS-station.

2 Tryck in och tryck på  flera gånger för 
att välja bland följande information (om 
tillgänglig):

 Stationsnamn 

 Radiotextmeddelanden 

 Programtyp 

 Frekvens 

 Datum
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9 Använda menyn 
systeminställ-
ningar

1 I påslaget läge, tryck på  för att komma till 
menyn.

2 Vrid på ratten SELECT flera gånger för att 
välja [System settings].

3 Tryck på ratten SELECT för att bekräfta.

4 Repetera steg 2 till 3 för att välja ett 
alternativ.

 [Equaliser]: välj equaliser-läge.
 [Network]: gör det möjligt att upprätta 

en nätverksanslutning.
 [Time/Date]: ställ in tid/datum.
 [Language]: välj systemspråk
 [Factory Reset]: fabriksåterställ radion.
 [Software update]: 

kontrollera information om 
programvaruuppdatering.

 [Setup wizard]: instruktioner om 
grundläggande inställningar.

 [Info]: visa programvaruversion.
 [Privacy policy]: visa integritetspolicy.
 [Backlight]: justera inställningar för 

bakgrundsbelysning.

Observera

 Om ingen knapp trycks på inom 15 sekunder, 
kommer menyn att stängas.

Justera nätverksinställningar

1 Välj [System settings]>[Network].

2 Vrid på ratten SELECT för att välja ett 
alternativ eller underalternativ, tryck sedan 
på ratten SELECT för att bekräfta. 
 [Network wizard]: visar hur du 

upprättar en nätverksanslutning.
 [PBC Wlan setup]: välj det här 

alternativet om din trådlösa router 
stöder WPS och PIN-installation.

 [View settings]: visa information om 
aktuellt nätverk.

 [Manual settings]:
 [DHCP enable]: tilldela IP-adress 

automatiskt.
 [DHCP disable]: tilldela IP-adress 

manuellt.
 [NetRemote PIN Setup]: skapa ett 

fjärrstyrt nätverkslösenord.
 [Network profile]: visa en lista på 

nätverk som radion har sparat.
 [Clear network settings]: rensa val för 

nätverksinställningar.
 [Keep network connected?]: välj om du 

vill hålla nätverket anslutet.

Ställa in tid/datum

1 Välj [System settings]>[Time/Date].

2 Vrid på ratten SELECT för att välja ett 
alternativ eller underalternativ, tryck sedan 
på ratten SELECT för att bekräfta.

 [Set Time/Date]: ställ in tid/datum.
 [Auto update]:

 [Update from DAB]: synkronisera 
tid med DAB-stationer.
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 [Update from FM]: synkronisera tid 
med FM-stationer.

 [Update from Network]: 
synkronisera tid från 
internetradiostationer.

 [No update]: inaktivera 
tidssynkronisering.

 [Set format]: ställ in 12/24 timmarsformat.
 [Set timezone]: ställ in tidszon.
 [Daylight savings]: aktivera eller 

inaktivera sommartid.

Observera

 Om du uppdaterar klockan från DAB eller FM, 
kommer sommartidsalternativet inte att ha 
någon e�ekt.

 Om du uppdaterar från nätverket, ställ in din 
tidszon.

Ställa in systemspråk

1 Välj [System settings]>[Language].
 En lista över språk visas.

2 Vrid på ratten SELECT för att välja ett 
systemspråk, tryck sedan på ratten SELECT 
för att bekräfta.

Återställa alla inställningar

1 Välj [System settings]>[Factory Reset].

2 Vrid på ratten SELECT för att välja ett 
alternativ, tryck sedan på ratten SELECT för 
att bekräfta.
 [Yes]: Återställ radion till 

fabriksstandard.
 [No]: Återvänd till föregående meny.

Kontrollera information om 
programvaruuppdatering.

1 Välj [System settings]>[Software update].

2 Vrid på ratten SELECT för att välja ett 
alternativ eller underalternativ, tryck sedan 
på ratten SELECT för att bekräfta.
 [Auto-check setting]: välj om 

du ska kontrollera efter nya 
programvaruversioner emellanåt.

 [Check now]: kontrollera nya 
programvaruversioner nu.

Observera

 Om radion upptäcker att ny programvara finns 
tillgänglig, frågar den om du vill gå vidare med en 
uppdatering. Om du godkänner kommer den nya 
programvaran att laddas ned och installeras.

 Se till att radion är ansluten till en stabil 
nätanslutning innan programvaruuppgraderingen 
påbörjas. Frånkoppling från ström under en 
programvaruuppdatering kan skada produkten.

Visa programvaruversion
 Välj [System settings]>[lnfo].

 Aktuell programvaruversion visas.

Justera inställningarna för 
bakgrundsbelysningen.

1 Välj [System settings]>[Backlight].

2 Vrid på ratten SELECT för att välja ett 
alternativ eller underalternativ, tryck sedan 
på ratten SELECT för att bekräfta.
 [Timeout]: välj när 

bakgrundsbelysningen ska stängas av.
 [On level]: välj ljusstyrka på 

bakgrundsbelysningen.
 [Dim level]: välj ljusstyrka mellan 

medium, låg och av.
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10 Använda 
huvudmenyn

1 I påslaget läge, tryck på  för att komma till 
huvudmenyn.

2 Vrid på ratten SELECT flera gånger för att 
välja [Main menu].

3 Tryck på ratten SELECT för att bekräfta.

4 Repetera steg 2 till 3 för att välja ett 
alternativ.
 [Internet radio]: välj läget internetradio.
 [Podcasts]: välj Podcasts radioläge.
 [Spotify]: välj Spotify-läge.
 [DAB]: välj DAB-läge.
 [FM]: välj FM-läge.
 [Bluetooth]: välj Bluetooth-läge.
 [Sleep]: ställ in insomningstimern.
 [Alarms]: ställ in alarmtimer.
 [System settings]: justera 

systeminställningar (se kapitlet 
"Använda menyn systeminställningar").

Observera

 Om ingen knapp trycks på inom 15 sekunder, 
kommer menyn att stängas.

 Du kan även trycka på SOURCE för att välja ett 
läge: Internetradio, Podcasts, Spotify, DAB-radio, 
FM-radio eller Bluetooth.

Ställa in alarm

Observera

 Man kan ställa in två olika alarm som går igång 
vid olika tider.

 För att larmet ska fungera som det ska måste 
klockan vara korrekt inställd.

1 Välj [Main menu]>[Alarms].
 Om klockan inte har ställts in kommer 

ett meddelande att be dig att göra det.

2 Tryck på OK för att fortsätta.
 Dagssi�ran blinkar.

3 Vrid på ratten SELECT för att ställa in 
dag, tryck sedan på ratten SELECT för att 
bekräfta.

 Månadssi�ran blinkar.

4 Repetera steg 3 för att ställa in månad, år 
och tid.

 Alternativen [Aarm 1: o� [00:00]] och 
[Alarm 2: o� [00:00]] visas.

5 Repetera steg 3 för att välja [Alarm 1: o� 
[00:00]]>[Enable:][O�].

6 Repetera steg 3 för att aktivera eller 
inaktivera alarmtimern.
 [O�]: inaktivera alarmtimern.
 [Daily]: alarmet ljuder varje dag.
 [Once]: alarmet ljuder endast en gång.
 [Weekends]: alarmet ringer på lördagar 

och söndagar.
 [Weekdays]: alarmet ljuder varje dag 

från måndag till fredag.

7 Repetera steg 3 för att välja [time], och ställ 
sedan in alarmtiden.

8 Repetera steg 3 för att välja [mode], och 
ställ sedan in alarmets källa.
 [Buzzer]: välj summerton som 

alarmkälla.
 [Internet radio]: välj 

internetradiostationen som du lyssnade 
på senast som alarmkälla.

 [DAB]: välj DAB-radiostationen du 
lyssnade på senast som alarmkälla.

 [FM]: välj FM-radiostationen du lyssnade 
på senast som alarmkälla.

9 Repetera steg 3 för att välja [preset], och 
välj sedan den stationen som du lyssnade på 
senast eller en förinställd radiostation som 
alarmkälla.
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10 Repetera steg 3 för att välja [Volume], ställ 
sedan in alarmets volym.

11 Repetera steg 3 för att välja [Save].
 Alarm 1 har ställts in.

12 Repetera steg 5 till 11 för att ställa in alarm 2.

Observera

 När alarmet aktiveras kommer en alarmikon för 
alarm 1 eller alarm 2 att visas.

 För att stoppa alarmet, tryck på  på radion.
 Du kan även gå till [System settings]>

[Time/Date] för att ställa in tid och datum 
(se "Använda menyn systeminställningar">
"Ställa in tid/datum").

Ställa in insomningstimern

Insomningstimer 
AV 15 min 30 min

45 min60 min

1 Välj [Main menu]>[Sleep].

2 Vrid på ratten SELECT flera gånger för att 
välja tid för insomningstimern (i minuter).

 När [Sleep OFF] visas är 
insomningtimern inaktiverad.
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11 Andra 
funktioner

Spela musik via Bluetooth

1 Tryck på  SOURCE flera gånger för att 
välja läget [Bluetooth].

2 Tryck på  MENU för att komma till 
menyn.

3 Vrid på ratten SELECT för att se olika 
menyalternativ:

 Välj menyalternativet parkoppling och 
tryck på ratten SELECT.

 Meddelandet "Anslut enheten till: 
Philips TAR8805" visas och Bluetooth-
ikonen blinkar.

 Aktivera Bluetooth och sök efter 
Bluetooth-enheten som kan parkopplas 
på din Bluetooth-enhet.

 Välj [Philips TAR8805] som visas på din 
enhet för att parkoppla.

 När anslutningen slutförts ändras 
meddelandet på skärmen till 
[Connected] och Bluetooth-ikonen 
slutar blinka.

4 För att välja ett alternativ, tryck på ratten 
SELECT.

5 Repetera steg 3 till 4 om något 
underalternativ finns tillgängligt under ett 
alternativ.

 Återgå till föregående meny genom att 
trycka på .

Justera volymen
 Under uppspelning av musik, vrid på ratten 

- VOL + för att justera volymen.

Stänga av ljudet
 Under uppspelning av musik kan du trycka 

på MUTE för att stänga av eller återställa 
ljudet.

Trådlös laddning
 Internetradio kan ladda trådlösa och 

laddningskompatibla telefoner genom att 
placera telefonen ovanpå radion för trådlös 
laddning. Laddningsikonen på displayen visas 
under laddning.

 Det går även att använda USB-
laddningsporten på baksidan av radion för 
att ladda andra enheter som inte har stöd 
för trådlös laddning.
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12 Produktinforma-
tion

Specifikationer
Förstärkare 

Nominell utgångse�ekt 3 W x 2 RMS

Frekvensomfång 80-20000 Hz, ± 3 dB

Signal-brus-förhållande > 65 dBA

Wi-Fi

Wi-Fi-protokoll 802.11b/g/n

Tuner

Tuning-intervall (FM) 87,5-108 MHz

Tuning-intervall (DAB) 174,928 - 239,2 MHz 
(Band III)

Högtalare 

Högtalarimpedans 4 ohm

Känslighet 86 ± 3 dB/m/W

Bluetooth

Bluetooth-version V4.2

Bluetooth-
frekvensband

2,4 Ghz ~ 2,48 GHz 
ISM-Band

Maximal 
sändningse�ekt

-4,1 dBm

Bluetooth-räckvidd 10 m (fritt utrymme)

Wi-Fi

Wi-Fi-frekvensband 2412 MHz till  
2472 MHz

Maximal 
sändningse�ekt

15,08 dBm

Allmän information

AC-ström  
(strömadapter)

Varumärke: PHILIPS

Ingång:  100-240 V~, 
50/60 Hz, 0,8 A

Utgång:  9,0 V - 2,5 A

Energiförbrukning vid 
drift

≤ 24 W

Energiförbrukning  
i vänteläge 
(utan Wi-Fi)

≤ 1 W

Mått

- Huvudenhet 
(B x H x D):

268 x 113,5 x 159,3 mm

Vikt

- Huvudenhet 1,31 kg
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13 Felsökning

Varning

 Avlägsna aldrig höljet på enheten.

Försök aldrig att reparera systemet på egen 
hand för att hålla kvar garantin som giltig.
Om du har problem med enheten bör du 
gå igenom följande punkter innan du begär 
service. Om problemet inte blir löst, gå till Philips 
webbplats (www.philips.com/support). Se till att 
enheten är i närheten och att modellnumret 
och serienumret är tillgängliga när du kontaktar 
Philips. 

Ingen ström
 Kontrollera att klockradions strömkabel är 

ansluten.
 Kontrollera att det finns ström i eluttaget.

Inget ljud eller dåligt ljud.
 Justera volymen
 Kontrollera om radions ljud är av och om 

radiostationen fortfarande bu�rar.
 Dra ut antennen fullständigt och justera 

dess position.
 Håll radion borta från andra elektroniska 

enheter för att undvika radiostörning.
 Kontrollera Wi-Fi-nätverkets anslutning.
 Rotera Wi-Fi antennen och justera dess 

position.

Inget svar från enheten
 Koppla från och återanslut elkontakten, och 

slå sedan på radion igen.
 Kontrollera om radion är i vänteläge.  

Om den är det, slå på radion.

Dålig radiomottagning
 Håll radion borta från andra elektroniska 

enheter för att undvika radiostörning.
 Dra ut antennen fullständigt och justera 

dess position.
 Kontrollera Wi-Fi-nätverkets anslutning. 

 Rotera Wi-Fi antennen och justera dess 
position.

Ej tillräcklig Wi-Fi-signalstyrka.
 Kontrollera avståndet mellan din router och 

radion.
 Rotera Wi-Fi antennen och justera dess 

position.

Det går inte att ansluta till ditt  
Wi-Fi-nätverk
 Kontrollera om din trådlösa router är 

avstängd.
 Kontrollera om din trådlösa router 

har stöd för WPS. Använd korrekt 
konfigurationsmetod (PBC eller PIN) 
för att ansluta din router med stöd för 
WPS till radion. Se den trådlösa routerns 
bruksanvisning för att konfigurera Wi-Fi-
anslutningen.

 Konfigurera Wi-Fi-inställningarna 
igen (se "Komma igång">"Utföra 
initial konfiguration" och "Använda 
menyn systeminställningar">"Justera 
nätverksinställningar").

Vissa stationer fungerar inte alltid
 Vissa stationer har endast stöd för ett visst 

antal lyssnare. Om du försöker igen om 
några minuter, kommer du att kunna lyssna 
på stationerna.

 Stationen sänder inte. Försök igen senare.

Vissa stationer försvinner från 
stationslistan
 När en station slutar sända på internet, 

kommer den att tas bort från listan. Radion 
kommer alltid att kontrollera om stationen 
sänds. Om den startar sända igen, kommer 
den att placeras i listan igen.

Alarmet fungerar inte
 Ställ in klockan/alarmet på korrekt sätt.
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14 Meddelande
Eventuella förändringar eller modifieringar 
av den här enheten som inte uttryckligen har 
godkänts av MMD Hong Kong Holding Limited 
kan upphäva användarens rätt att använda 
produkten.

Överensstämmelse

MMD Hong Kong Holding Limited förkunnar 
härmed att denna apparat uppfyller de väsentliga 
kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 
2014/53/EU. Du kan läsa konformitetsdeklaration 
på www.philips.com/support.

Ta hand om miljön
Kassering av din gamla produkt och 
batterier

Din produkt har designats och tillverkats med 
material och komponenter i hög kvalitet, som 
kan återvinnas och återanvändas.

Denna symbol på produkten betyder att 
produkten täcks av Europeiska direktivet 
2012/19/EU.

Denna symbol betyder att produkten innehåller 
batterier som täcks av Europeiska direktivet 
2013/56/EU och kan inte kasseras tillsammans 
med normalt hushållsavfall.

Ta reda på vilka lokala separata insamlingssystem 
som finns för elektriska och elektroniska 
produkter samt batterier. Följ lokala regler 
och kassera aldrig produkten och batterier 
tillsammans med normalt hushållsavfall. Korrekt 
kassering av gamla produkter och batterier 
hjälper förhindra negativa konsekvenser för 
miljön och mänsklig hälsa.

Borttagning av engångsbatterier
Se avsnittet om installation av engångsbatterier 
för att avlägsna engångsbatterierna.

Miljöinformation 
All onödig förpackning har utelämnats. Vi har 
försökt att göra förpackning så att den enkelt 
kan uppdelas i tre olika material: kartong (låda), 
polystyrenskum (stötdämpning) och polyeten 
(påse, skyddande skumplast.)
Enheten består av material som kan återvinnas 
och återanvändas om den demonteras av ett 
specialiserat företag. Följ de lokala reglerna för 
bortska�ande av förpackningsmaterial, uttjänta 
batterier och gammal utrustning.

Anmärkning gällande 
varumärken

Ordvarumärket och Bluetooth®-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 deras respektive ägare.



Specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

Philips och Philips Shield Emblem är registrerade varumärken tillhörande 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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