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1 Vigtigt

Vigtige sikkerhedsinstruktioner
- Læs disse instruktioner.
- Opbevar disse instruktioner.
- Tag højde for alle advarsler.
- Følg alle instruktioner.
-  Anvend ikke denne højtaler i nærheden af 

vand.
- Må kun rengøres med tør klud.
- Ventilationsåbningerne må ikke blokeres. 
  Skal installeres i henhold til producentens 

instruktioner.
-  Må ikke installeres i nærheden 

af varmekilder såsom radiatorer, 
varmeapparater, komfurer eller andre 
højttalere (herunder forstærkere), der 
udvikler varme.

-  Beskyt strømledningen, så der ikke trædes 
på den, eller så den ikke bliver klemt, 
særligt ved stikket, ved stikkontakten, eller 
ved udgangen af højtaleren.

-  Brug kun ekstraudstyr og tilbehør, som er 
specificeret af producenten.

-  I tilfælde af tordenvejr eller hvis højttaleren 
ikke skal bruges i længere perioder, skal du 
tage ledningen ud af stikkontakten.

-  Al service skal henvises til kvalificeret 
servicepersonale. Service er påkrævet, hvis 
højttaleren er blevet beskadiget, såsom 
hvis strømledningen eller stikket er blevet 
beskadiget, hvis der er blevet spildt væske 
ind i det, eller hvis der faldet genstande 
ind i apparatet, hvis højttaleren er blevet 
udsat for regn eller fugt, hvis den ikke virker 
normalt eller hvis den er blevet tabt.

-  Højtaleren må ikke udsættes for dryp eller 
sprøjt.

-  Anbring ikke farekilder på højttaleren (f.eks. 
væskefyldte genstande, tændte stearinlys).

-  Brug kun strømforsyninger, der er anført  
i brugermanualen.

-  Hvis MAINS-stikket eller en kobling til 
apparater bruges som frakoblingsenhed, 
skal frakoblingsanordningen være let 
tilgængelig.

Advarsel

•	 Fjern	aldrig	højttalerens	kabinet.
•	 Smør	aldrig	nogen	af	højttalerens	dele.
•	 Placer	denne	højttaler	på	en	plan,	hård	og	

stabil overflade.
•	 Placer	aldrig	denne	højttaler	oven	på	andet	

elektrisk udstyr.
•	 Brug	kun	denne	højttaler	indendørs.	Hold	

denne højttaler væk fra vand, fugt og genstande 
fyldt med væske.

•	 Hold	denne	højttaler	væk	fra	direkte	sollys,	
flammer eller varme.

Meddelelse

TP	Vision	Europe	B.V.	erklærer	hermed,	at	
denne højttaler er i overensstemmelse med 
de grundlæggende krav og øvrige relevante 
bestemmelser	i	direktiv	2014/53/EU.	Du	kan	
finde overensstemmelseserklæringen på 
www.philips.com/support.

Denne højttaler er designet og fremstillet med 
materialer og komponenter i høj kvalitet, som 
kan genbruges og genavendes.

Når dette symbol med den overstregede 
skraldespand er fastgjort til et produkt, 
betyder det, at produktet er dækket af det 
europæiske	direktiv	2012/19/EU.
Undersøg	dit	lokale,	separate	sorteringssystem	
for elektriske og elektroniske produkter.
Overhold de lokale regler, og bortskaf ikke 
dine gamle produkter med det normale 
husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af 
gamle produkter hjælper med at forebygge 
negative konsekvenser for miljøet og den 
menneskelige sundhed.
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Din højttaler indeholder batterier, der er 
dækket	af	det	europæiske	direktiv	2013/56/EU,	 
og som ikke må bortskaffes med normalt 
husholdningsaffald.	Undersøg	de	lokale	regler	
for separat indsamling af batterier, da korrekt 
bortskaffelse hjælper med at forebygge 
negative konsekvenser for miljøet og den 
menneskelige sundhed.

Miljøoplysninger
Al unødvendig emballage er udeladt.  
Vi har forsøgt at forenkle emballagen ved 
at	dele	den	op	i	tre	materialer:	Pap	(kasse),	
polystyrenskum (buffer) og polyætylen (poser, 
beskyttende skumfolie).
Din højttaler består af materialer, der 
kan genbruges, hvis det afmonteres af et 
specialfirma. Overhold de lokale regler 
angående bortskaffelse af emballage, 
opbrugte batterier og gammelt udstyr.

Bemærk

•	 Typeskiltet	sidder	bag	på	højttaleren.
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2 Din FM/ 
DAB-radio

Tillykke	med	dit	køb,	og	velkommen	til	Philips!	
Med henblik på at kunne bruge den support, 
som	Philips	tilbyder,	bør	du	registrere	din	
højttaler på www.philips.com/welcome.

Introduktion
Med denne højttaler, kan du bruge både FM-
radio og Digital Audio Broadcasting (DAB)-
radio.

Om DAB

Om Digital Audio Broadcasting (DAB)
DAB digital radio er en ny måde at udsende 
radio via et netværk af jordbaserede 
sendere. Det giver lyttere et større udvalg og 
information leveret i en knivskarp lydkvalitet 
uden skratten.
–  Teknologien gør det muligt for modtageren 

at fastholde det stærkeste signal, den kan 
finde.

–  Med DAB-stationer er der ingen frekvenser 
at huske, og indstillinger foretages efter 
stationsnavn, så det ikke er nødvendigt at 
ændre indstilling, når man er på farten.

Hvad er multipleks?
Digital radio fungerer på basis af en enkelt blok 
af frekvenser, der kaldes en multipleks. Hver 
multipleks fungerer i et frekvensspektrum, f.eks. 
Bånd Ill for DAB-udsendelser.

DAB-SENDERE OG DLS
Hver DAB-sender (eller multipleksoperatør) 
leverer også tekst- og lyddatatjenester. 
Nogle programmer understøttes af Dynamic 
Label Segments (DLS). Det er data, som du 
kan læse som rulletekst i displayet på din 
DAB-radio. Visse stationer sender de seneste 
nyheder, rejser og vejret, hvad der sendes nu 
og bagefter, webadresser og telefonnumre.

Besøg www.drdb.org for at få yderligere 
information om dækning og tjenester med 
digital radio.

Hvad er der i æsken
Tjek og identificer indholdet af pakken:
•	 Hovedenhed
•	 AC-strømledning
•	 Lynguide
•	 Verdensomspændende	garanti
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Oversigt over hovedenheden
1. Lille drejeknap (venstre)

-  Tryk: Tænd for højttaleren eller skift til 
standby-tilstand

-  Rotér: Vælg en kilde
2. Stor drejeknap (venstre)

-  Rotér: Vælg en forudindstillet radiostation
3. Skærmpanel

-  Vis nuværende status
4. Lille drejeknap (højre)

Tryk
-  bekræft menuindstillinger
-  i DAB/FM-tilstand, gem radiostationer
-  i BT-tilstand, start afspilningen, eller sæt 

den på pause
Tryk to gange
-  Vend tilbage til den forrige menu
Tryk og hold
-  gå til menuen
Rotér
-  indstil lydstyrken

5. Stor drejeknap (højre)
Rotér
-  vælg menuen
-  i DAB-tilstand, vælg en DAB-station
-  i FM-tilstand, indstil en FM-station
-  i BT-tilstand, spring til forrige eller 

næste nummer
6.	 AC~

-	 	Tilslut	AC-strømledningen
7. Teleskopisk antenne
8. 5 V  2 A

-  For opladning af eksternt udstyr
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3 Kom i gang
Forsigtig

•	 Brug	af	kontrolenheder	eller	justeringer	eller	
procedurer ud over dem, der er angivet heri, 
kan medføre farlig bestråling.

Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den 
angivne rækkefølge.
Hvis	du	kontakter	Philips,	bliver	du	bedt	om	
model og serienummer på denne højttaler. 
Modelnummeret og serienummeret findes på 
bagsiden af højttaleren. Skriv nummeret her: 
Model nr. ________________________
Serie nr. _________________________

Forbered teleskopisk antenne
For optimal modtagelse, træk den teleskopiske 
antenne helt ud og tilpas retningen.

Tip

•	 For	at	forhindre	forstyrrelser,	bør	du	placere	
antennen så langt væk som muligt fra dit tv eller 
andre strålingskilder.

Forbind strøm

Forsigtig

•	 Risiko	for	produktskade!	Sørg	for,	at	
strømforsyningens spænding svarer til den 
spænding, der er trykt på enhedens underside.

•	 Risiko	for	elektrisk	stød!	Når	du	trækker	AC-
strømledningen ud, skal du altid trække stikket 
fra stikkontakten. Du må aldrig trække i selve 
ledningen.

•	 Brug	kun	AC-strømledningen,	der	er	specificeret	
af producenten eller som sælges sammen med 
højttaleren.

Bemærk

•	 Typeskiltet	sidder	bag	på	højttaleren.

Forbind	AC-stikket~ på din højttaler 
og	stikkontakten	på	væggen	med	AC-
strømledningen.

Indstil skærmens lysstyrke
1  I standby-tilstand, tryk og hold den lille 

drejeknap på den højre side i 2 eller flere 
sekunder for at vise menuen.

2  Rotér den store drejeknap på højre side for 
at vælge menuen "DIM".

3  Tryk på den lille drejeknap på højre side 
for at bekræfte dit valg.

4  Rotér den store drejeknap på højre side for 
at vælge forskellige niveauer af skærmens 
lysstyrke.

Indstil uret 
1  I standby-tilstand, tryk og hold den lille 

drejeknap på den højre side i 2 eller flere 
sekunder	for	at	vise	menuen	"CLOCK".

2  Tryk på den lille drejeknap på højre side 
for at bekræfte aktivering af urindstillings-
tilstand, tidsformatet [12H] eller [24H] 
starter med at blinke.

3  Rotér den store drejeknap på højre side for 
at vælge [12H] eller [24H].

4  Tryk på den lille drejeknap på højre side 
for at bekræfte, timetallene begynder at 
blinke.

5  Gentag ovenstående trin 3-4 for at indstille 
time og minut.

Bemærk

•	 Hvis	ingen	knap	bliver	trykket	i	10	sekunder,	
går højttaleren automatisk ud af urindstillings-
tilstanden.
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Automatisk synkronisering af tiden

Hvis uret ikke er indstillet, når der er indstillet 
på en RDS/DAB-radiostation, som sender 
tidssignaler, kan højttaleren synkronisere 
automatisk med tiden, der transmitteres via 
RDS/DAB-stationen.

Manuel synkronisering af tiden

Hvis uret er indstillet, når der indstilles på 
en RDS/DAB-radiostation, som sender 
tidssignaler, kan du synkronisere uret manuelt 
på følgende måde:

1  Tryk og hold den lille drejeknap på højre 
side i 2 eller flere sekunder for at vise 
menuen.

2  Rotér den store drejeknap på højre side for 
at vælge menuen "INFO".

3  Tryk på den lille drejeknap på højre side 
for at bekræfte dit valg.

4  Rotér den store drejeknap på højre side for 
at	vælge	menuen	"CT".

5  Tryk på den lille drejeknap på højre side 
for at synkronisere uret.

Tænd
Tryk på den lille drejeknap på venstre side, så 
skifter højttaleren til den senest valgte kilde.

Skift til standby-tilstand
Tryk på den lille drejeknap på venstre side for 
at skifte højttaleren til standby-tilstand. Tiden 
(hvis indstillet) kommer til syne.

Justér lydstyrke
Rotér den lille drejeknap på højre side for at 
skrue op/ned for lydstyrken.

4 Lyt til radio
Bemærk

•	 sørg	for	at	antennen	er	helt	udstrakt

Lyt til DAB-radio

Indstil en DAB-radiostation

1  Rotér den lille drejeknap på venstre side 
for at vælge DAB-radio.

2  Rotér den store drejeknap på højre side for 
at navigere gennem de tilgængelige DAB-
stationer.

Scan DAB-radiostationer

1  Tryk og hold den lille drejeknap på højre 
side i 2 eller flere sekunder for at vise 
menuen	"SCAN".

2  Tryk på den lille drejeknap på højre side 
for at navigere gennem de tilgængelige 
DAB-stationer, og afspil derefter den første 
tilgængelige station.
-	 "SCANNING"	er	blink.

Gem DAB-radiostationer manuelt

Bemærk

•	 Du	kan	gemme	op	til	20	DAB-radiostationer.

1  Rotér den store drejeknap på højre side for 
at indstille en DAB-radiostation.

2  Tryk på den lille drejeknap på højre side 
for at aktivere program-tilstand.

3  Rotér den store drejeknap på højre side for 
at vælge et forudindstillet nummer.

4  Tryk på den lille drejeknap på højre side 
for at bekræfte at du vil gemme stationen.

5  Gentag trinnene 1 til 4 for at gemme andre 

DAB-stationer.
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Bemærk

•	 Hvis	stikket	trækkes	ud	på	højttaleren	eller	
hvis der opstår en strømafbrydelse, bliver de 
forudindstillede stationer ikke slettede.

Vælg en forindstillet DAB-
radiostation

Rotér den store drejeknap på højre side for at 
vælge dit ønskede, forudindstillede nummer.
Højttaleren indstiller automatisk på den valgte 
station.

DAB-informationsskærm

Du kan se DAB-serviceoplysningerne i de 
følgende tilstande. 

1  Tryk og hold den lille drejeknap på højre 
side i 2 eller flere sekunder for at vise 
menuen.

2  Rotér den store drejeknap på højre side for 
at vælge menuen "INFO".

3  Tryk på den lille drejeknap på højre side 
for at bekræfte dit valg.

4  Rotér den store drejeknap på højre side for 
at se informationen.

5  Tryk på den lille drejeknap på højre side 
for at gå ud af informationsvisningen.

Informationslisten er som følger:
- Stationsnavn
-	 Ensemble-navn
-	 Ur
- Dynamic Label Segment (DLS)
- Signalstyrke
-	 Programtype
- Frekvens
- Bithastighed
- Lyd

Bemærk

•	 Afhængigt	af	den	DAB-radiostation	du	stiller	
ind på, er nogle informations-tilstande 
eventuelt utilgængelige.

Lyt til FM-radio

Indstil manuelt på en FM-
radiostation

1  Rotér den lille drejeknap på venstre side 
for at vælge FM-radio.

2  Rotér den store drejeknap på højre side for 
at justere FM-frekvensen indtil du finder 
den station du ønsker.

Gem FM-radiostationer

Bemærk

•	 Du	kan	gemme	op	til	20	FM-radiostationer.

 Automatisk

1  Tryk og hold den lille drejeknap på højre 
side i 2 eller flere sekunder for at vise 
menuen	"SCAN".

2  Tryk på den lille drejeknap på højre 
side for at gemme alle tilgængelige FM-
radiostationer og afspille den første 
station.
-	 "SCANNING"	er	blink.

 Manuelt

1  Rotér den store drejeknap på højre side for 
at indstille en FM-radiostation.

2  Tryk på den lille drejeknap på højre side 
for at aktivere program-tilstand.

3  Rotér den store drejeknap på højre side for 
at vælge et forudindstillet nummer.

4  Tryk på den lille drejeknap på højre side 
for at bekræfte at du vil gemme stationen.

5  Gentag trinnene 1 til 4 for at gemme andre 

FM-stationer.

Bemærk

•	 Hvis	stikket	trækkes	ud	på	højttaleren	eller	
hvis der opstår en strømafbrydelse, bliver de 
forudindstillede stationer ikke slettede.
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Vælg en forudindstillet FM-
radiostation

Rotér den store drejeknap på højre side for at 
vælge dit ønskede, forudindstillede nummer.
Højttaleren indstiller automatisk på den valgte 
station.

Vis RDS-information

RDS (Radio Data System) er en tjeneste, 
som gør det muligt for FM-stationer at vise 
yderligere information.

1  Tryk og hold den lille drejeknap på højre 
side i 2 eller flere sekunder for at vise 
menuen.

2  Rotér den store drejeknap på højre side for 
at vælge menuen "INFO".

3  Tryk på den lille drejeknap på højre side 
for at bekræfte dit valg.

4  Rotér den store drejeknap på højre side for 
at se informationen.

5  Tryk på den lille drejeknap på højre side 
for at gå ud af informationsvisningen.

Informationslisten er som følger:
- Stationsnavn
-	 	Programtyper	såsom	[NYHEDER]	(nyheder),	

[SPORT]	(sport),	[POP	M]	(popmusik)...
- Tid
- Tekst
- Frekvens

Bemærk

•	 Afhængigt	af	den	RDS-station	du	stiller	ind	
på, er nogle informations-tilstande eventuelt 
utilgængelige.

5 Bluetooth

Afspil fra en Bluetooth-enhed
Du kan streame lyd fra en enhed til denne 
højttaler vha. Bluetooth-forbindelse.

Bemærk

•	 Sørg	for	at	tænde	for	Bluetooth,	så	en	enhed	
kan findes før parring.

•	 Højttaleren	og	en	enhed	skal	placeres	inden	for	
10 meters Bluetooth-registreringsafstand.

1  Rotér den lille drejeknap på venstre side 
for at vælge BT, "BT" er blink.

2	 	På	en	Bluetooth-enhed,	tænd	for	
Bluetooth for at gøre den synlig.

3	 	Vælg	"Philips	VS700"	på	enheden	for	at	
parre den.
-  For ældre enheder, er adgangskoden 

for parring 0000.
-  "BT"-lyset er tændt når forbindelsen er 

oprettet.

4  Tryk på B-knappen på Bluetooth-
enheden for at starte streaming af musik.

Betjen afspilning
Under	afspilning
-  Rotér den lille drejeknap på højre side for 

at skrue op/ned for lydstyrken.
-  Tryk på den lille drejeknap på højre side 

for at afspille/sætte på pause.
-  Rotér den store drejeknap på højre side for 

at springe til forrige/næste nummer.

Afbryd Bluetooth-parring

1  Tryk og hold den lille drejeknap på højre 
side i 2 eller flere sekunder for at vise 
menuen	"CLEAR	BT".

2  Tryk på den lille drejeknap på højre side 
for at bekræfte, "BT" er blink.
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6 Øvrige 
funktioner

Indstil dvaletilstand
Du kan indstille højttaleren til at slukke 
automatisk efter en bestemt tidsperiode.

1  Når højttaleren er tændt, tryk og hold den 
lille drejeknap på højre side i 2 eller flere 
sekunder for at vise menuen.

2  Rotér den store drejeknap på højre side for 
at	vælge	menuen	"SLEEP".

3  Tryk på den lille drejeknap på højre side 
for at bekræfte dit valg.

4  Rotér den store drejeknap på højre side 
for at vælge en bestemt tidsperiode (på 
minutter: 15, 30, 45, 60).

Bemærk

•	 Hvis	"OFF"	er	valgt,	bliver	dvale	ikke	aktiveret.

5  Tryk på den lille drejeknap på højre side 
for at bekræfte dit valg, der vises "Zz".

7 Produktop-
lysninger

Generelle oplysninger

Strømkrav 100-240 V, 50/60 Hz

Strømforbrug 22 W

Mål (B x H x D) 335 x 185 x 148 mm

Vægt (hovedenhed) 2,52 kg

Tuner

Tuningsområde FM: 87,5 - 108 MHz

DAB

Frekvensområde Bånd III (174 - 240 MHz)

Forstærker

Udgangseffekt 10 W x 2

Frekvensrespons 100 - 20000 Hz

Signal til støj-forhold > 70 dB

Højttalere

Højttaler-impedans 4 Ω

Maksimal indgangseffekt 
for højttaler

10 W

Højttaler-driver 3" fuldtone

Bluetooth

Bluetooth-version 5.0

Frekvensområde 2402 - 2480 MHz

Maksimal sendeeffekt 5dBm

Maksimalt 
kommunikationsområde

ca. 10 m

Kompatible Bluetooth-profiler A2DP

Bemærk

•	 Produktoplysninger	kan	ændres	uden	varsel.
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8 Fejlfinding
Advarsel

•	 Fjern	aldrig	højttalerens	kabinet.

Forsøg aldrig selv at reparere højttaleren, 
eftersom dette kan ugyldiggøre garantien.
Hvis du oplever problemer under brugen af 
denne højttaler, bør du kontrollere følgende 
punkter, inden du bestiller reparation. Hvis 
der	fortsat	er	problemer,	skal	du	gå	til	Philips	
hjemmeside  
(www.philips.com/welcome). Når du kontakter 
Philips,	skal	du	sørge	for,	at	højttaleren	
er i nærheden, og at modelnummeret og 
serienummeret er tilgængelige.

Ingen strømforsyning
•	 	Sørg	for	at	AC-strømledningen	er	

forbundet ordentligt.
•	 	Sørg	for,	at	der	er	strøm	i	stikkontakten.

Ingen lyd
•	 	Justér	lydstyrken.

Ingen reaktion fra højttaleren
•	 	Forbind	AC-strømstikket	igen,	og	tænd	

derefter for højttaleren igen.

Dårlig radiomodtagelse
•	 	Gør	afstanden	større	mellem	højttaleren	og	

dit tv eller andre strålingskilder.
•	 	Træk	antennen	helt	ud.

Indstilling af ur slettet
•	 	Strømmen	er	blevet	afbrudt	eller	AC-

strømledningen er blevet frakoblet.
•	 	Indstil	uret	igen.	

Musikafspilning er utilgængeligt på 
denne højttaler, selv efter at Bluetooth-
forbindelsen er oprettet
-	 	Enheden	kan	ikke	bruges	til	at	afspille	

musik gennem denne højttaler trådløst.

Lydkvaliteten er dårlig efter tilslutning af 
en Bluetooth-aktiveret enhed
-  Bluetooth-modtagelsen er dårlig. Flyt 

enheden tættere på denne højttaler, eller 
fjern eventuelle forhindringer mellem dem.

Kan ikke oprette forbindelse til denne 
højttaler
-	 	Enheden	understøtter	ikke	de	profiler,	der	

kræves til denne højttaler.
-  Højttalerens Bluetooth-funktion er ikke 

aktiveret. Se højttalerens brugervejledning 
for at se hvordan funktionen aktiveres.

-  Denne højttaler er ikke i parringstilstand.
-  Denne højttaler er allerede forbundet til en 

anden Bluetooth-aktiveret enhed. Afbryd 
den enhed, og prøv igen.
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