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1 Viktig

Viktige sikkerhetsinstruksjoner
- Les disse instruksjonene.
- Behold instruksjonene.
- Overhold alle advarsler.
- Følg alle instruksjoner.
- Ikke bruk denne høyttaleren nær vann.
- Rengjør kun med tørr klut.
- Ikke blokker ventilasjonsåpninger. 
  Installer i henhold til produsentens 

instrukser.
-  Ikke installer nær varmekilder, for eksempel 

radiatorer, ovner eller andre høyttalere 
(inkludert forsterkere) som produserer 
varme.

-  Beskytt strømledningen mot å tråkkes 
på eller klemmes, spesielt ved pluggene, 
støpselet og punktet der der de stikker ut 
av høyttaleren.

-  Bruk kun utstyr og tilbehør spesifisert av 
produsenten.

-  Koble høyttaleren fra stikkontakten  
i tordenvær eller dersom den ikke skal 
brukes på en lengre periode.

-  Overlat all service til kvalifisert fagperson. 
Service er nødvendig når høyttaleren har 
vært skadet på noen måte, for eksempel 
hvis strømledningen eller støpselet er 
skadet, væske har blitt sølt eller objekter 
har falt inn i høyttaleren, høyttaleren har 
vært utsatt for regn eller fukt, ikke fungerer 
normalt eller har blitt mistet.

-  Høyttaleren skal ikke utsettes for drypp 
eller søl.

-  Ikke plasser noen farekilder på høyttaleren 
(f.eks. væskefylte objekter, tente stearinlys).

-  Bruk kun strømforsyning som er angitt  
i bruksanvisningen.

-  Der det brukes nettstøpsel eller 
apparatkobling som frakoblingsenhet, skal 
frakoblingseheten være klar til bruk.

Advarsel

•	 Aldri	fjern	huset	på	denne	høyttaleren.
•	 Aldri	smør	noen	del	av	denne	høyttaleren.
•	 Plasser	denne	høyttaleren	på	en	flat,	hard	og	

stabil	overflate.
•	 Plasser	aldri	denne	høyttaleren	på	annet	

elektrisk utstyr.
•	 Denne	høyttaleren	må	kun	brukes	innendørs.	

Hold denne høyttaleren vekk fra vann, fuktighet 
og væskefylte objekter.

•	 Hold	denne	høyttaleren	vekk	fra	direkte	sollys,	
åpen	flamme	eller	varme.

Merk

TP	Vision	Europe	B.V.	erklærer	med	dette	at	
denne høyttaleren er i overensstemmelse med 
de essensielle kravene og andre relevante 
bestemmelser	i	direktiv	2014/53/EU.	Du	kan	
finne samsvarserklæringen på  
www.philips.com/support.

Denne høyttaleren er designet og produsert 
med høykvalitets materialer og komponenter 
som kan resirkuleres og gjenbrukes.

Når dette symbolet med en overkrysset 
søppelkasse med hjul er festet på produktet, 
betyr	det	at	produktet	dekkes	av	EU-direktiv	
2012/19/EU.
Gjør deg kjent med det lokale 
innsamlingssystemet for elektriske og 
elektroniske produkter.
Opptre i henhold til lokale bestemmelser, og 
ikke avhend gamle produkter sammen med 
vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending 
av gamle produkter bidrar til å forhindre 
potensielle negative konsekvenser for miljøet 
og menneskelig helse.
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Produktet	ditt	inneholder	batterier	dekket	
av	EU-direktiv	2013/56/EU,	produkter	som	
ikke kan avhendes sammen med normalt 
husholdningsavfall. Gjør deg kjent med lokale 
bestemmelser for separat innsamling av 
batterier, fordi korrekt avhending bidrar til  
å forhindre negative konsekvenser for miljøet 
og menneskelig helse.

Miljøinformasjon
All unødvendig emballasje har blitt utelatt.  
Vi har prøvd å gjøre emballasjen enkel 
å dele inn i tre materialer: papp (eske), 
polystyrenskum (buffer) og polyetylen (poser 
og beskyttende skumark).
Høyttaleren din består av materialer som 
kan resirkuleres og gjenbrukes hvis den 
demonteres av et spesialistfirma. Følg lokale 
bestemmelser angående avhending av 
emballasjematerialer, brukte batterier og 
gammelt utstyr.

Merk

•	 Typeskiltet	befinner	seg	på	høyttalerens	bakside.



4   NO

2 FM/DAB-
radioen din

Gratulerer med kjøpet ditt, og velkommen til 
Philips!	Registrer	høyttaleren	på	 
www.philips.com/welcome for å få fullt 
utbytte	av	støtten	som	Philips	tilbyr.

Innledning
Med denne høyttaleren kan du benytte deg av 
både FM-radio og Digital Audio Broadcasting 
(DAB)-radio.

Om DAB

Om Digital Audio Broadcasting (DAB)
DAB digital radio er en ny måte å kringkaste 
radio på, via et nettverk av terrestriske 
sendere.	Dette	gir	lytterne	flere	valgmuligheter,	
samtidig som informasjon leveres med 
krystallklar lyd uten skurring.
–  Teknologien gjør at mottakeren kan stille 

inn til det sterkeste signalet den kan finne.
–  Med digitale DAB-stasjoner trenger man 

ikke	å	huske	frekvenser.	Etter	et	kanalsøk	
får man opp en liste over stasjonsnavnene, 
og kanalene hopper ikke mens man er på 
farten.

Hva er et multipleks?
Digital radiodrift består av én blokk med 
frekvenser, som kalles et multipleks. 
Hvert multipleks fungerer innenfor et 
frekvensspektrum, for eksempel Band III for 
DAB-sendinger.

DAB-KRINGKASTERE OG DLS
Hver DAB-kringkaster (også kalt 
multipleks-operatør) tilbyr også tekst- og 
lyddatatjenester. 
Noen programmer støttes av Dynamic Label 
Segments (DLS). Dette er data du kan lese 
som rulletekst på DAB-radioens display. 
Enkelte	stasjoner	sender	ut	tekst	med	de	siste	
nyhetene, reiseliv og vær, det nåværende og 

neste programmet deres, nettadresser og 
telefonnumre.
Gå til www.drdb.org for mer informasjon 
om dekningen og tjenestene til digitale 
radiostasjoner.

Innhold i esken
Kontroller og identifiser innholdet i pakken:
•	 Hovedenhet
•	 Strømledning
•	 Hurtigstartveiledning
•	 Verdensomspennende	garanti
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Oversikt over hovedenheten
1. Liten knott (til venstre)

-  Trykk: Slå på høyttaleren eller bytt til 
ventemodus

-  Roter: Velg en kilde
2. Stor knott (til venstre)

-  Roter: Velg en forhåndsinnstilt 
radiostasjon

3. Display
-  Vis nåværende status

4. Liten knott (til høyre)
Trykk
-  bekreft menyalternativet
-  i DAB/FM-modus: lagre radiostasjoner
-  i BT-modus: start avspillingen eller sett 

på pause
Dobbelttrykk
-  gå tilbake til forrige meny
Trykk og hold
-  gå inn på menyen
Roter
-  juster lydstyrken

5. Stor knott (til høyre)
Roter
-  velg menyen
-  i DAB-modus: velg en DAB-stasjon
-  i FM-modus: still in en FM-stasjon
-  i BT-modus: hopp til forrige/neste spor

6. AC~
-  Koble til strømledningen

7. Teleskopantenne
8. 5 V  2 A

-  For lading av eksternt utstyr
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3 Komme i gang
Forsiktig

•	 Bruk	av	kontroller	eller	justeringer,	eller	å	utføre	
andre prosedyrer enn de som er spesifisert her, 
kan føre til farlig stråling.

Alltid følg instruksjonene i dette kapittelet  
i riktig rekkefølge
Hvis	du	kontakter	Philips,	vil	du	bli	bedt	om	 
å oppgi høyttalerens modell og serienummer. 
Modellnummeret og serienummeret finner du 
på baksiden av høyttaleren. Noter numrene 
her: 
Modellnummer: ____________________
Serienummer: _____________________

Klargjøring av 
teleskopantennen
Strekk antennen helt ut og juster retningen for 
å få optimalt mottak.

Tips

•	 Plasser	antennen	så	langt	unna	TV-en	eller	
andre strålekilder som mulig for å forhindre 
interferens.

Koble til strøm

Forsiktig

•	 Fare	for	skade	på	produktet!	Pass	på	at	
strømforsyningens spenning svarer til spenningen 
på bak- eller undersiden av produktet.

•	 Fare	for	elektrisk	støt!	Alltid	trekk	støpselet	ut	av	
stikkontakten når du kobler fra strømledningen. 
Aldri dra i ledningen.

•	 Du	må	kun	bruke	strømledningen	som	
spesifiseres av produsenten eller selges 
sammen med denne høyttaleren.

Merk

•	 Typeskiltet	befinner	seg	på	høyttalerens	
bakside.

Koble AC~-kontakten på høyttaleren til 
stikkontakten på veggen med strømkabelen.

Justere lysstyrken på displayet
1  I ventemodus: trykk inn og hold inne den 

lille knotten på høyre side i to sekunder 
eller mer for å vise menyen.

2  Drei den store knotten på høyre side for 
å velge menyen "DIM".

3  Trykk på lille knotten på høyre side for 
å bekrefte valget.

4  Drei den store knotten på høyre side for 
å velge ulike grader av bakgrunnslysstyrke.

Still inn klokken 
1  I ventemodus trykker du på og holder inne 

den lille knotten på høyre side i 2 sekunder 
eller mer for å vise menyen "CLOCK".

2  Trykk på den lille knotten på høyre 
side for å bekrefte aktivering av 
klokkeinnstillingsmodus, klokkeformat [12H] 
eller [24H] begynner å blinke.

3  Drei den store knotten på høyre side for 
å velge [12H] eller [24H].

4  Trykk på den lille knotten på høyre side for 
å bekrefte, timesifrene begynner å blinke.

5  Gjenta trinn 3-4 over for å stille inn timer og 
minutter.

Merk

•	 Hvis	du	ikke	trykker	på	noen	knapper	innen	
10 sekunder, går høyttaleren automatisk ut av 
klokkeinnstillingsmodus.
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Synkronisere klokketid automatisk

Hvis klokken ikke er stilt inn, kan høyttaleren 
synkroniseres med tiden som sendes av  
RDS/DAB-kanalen automatisk når du 
velger en RDS/DAB-radiokanal som sender 
tidssignaler.

Synkronisere klokketid manuelt

Hvis klokken er stilt, kan du synkronisere 
klokken manuelt når du velger en RDS/DAB-
kanal som sender tidssignaler.

1  Trykk på og hold inne den lille knotten på 
høyre side i 2 sekunder eller lenger for  
å vise menyen.

2  Drei den store knotten på høyre side for 
å velge menyen "INFO".

3  Trykk på den lille knotten på høyre side for 
å bekrefte valget.

4  Drei den store knotten på høyre side for 
å velge menyen "CT".

5  Trykk på den lille knotten på høyre side for 
å synkronisere klokkeslettet.

Slå på
Trykk på den lille knotten på venstre side for  
å få høyttaleren til å bytte til sist valgte kilde.

Skifte til standby-modus
Trykk på den lille knotten på venstre side for  
å sette høyttaleren i ventemodus. 
Klokkeslettet (hvis klokken er stilt) vises.

Justere volumnivå
Drei den lille knotten på høyre side for  
å øke/senke volumnivået.

4 Lytte til radio
Merk

•	 Påse	at	lyden	til	antennen	er	trukket	helt	ut

Lytte til DAB-radio

Stille til en DAB-radiokanal

1  Drei den lille knotten på høyre side for 
å velge DAB-radio.

2  Drei den lille knotten på høyre side for 
å navigere gjennom de tilgjengelige DAB-
kanalene.

Skann DAB-radiokanalene

1  Trykk på og hold inne den lille knotten på 
høyre side i 2 sekunder eller lenger for  
å vise menyen "SCAN".

2  Trykk på den lille knotten på høyre side for 
å navigere gjennom de tilgjengelige DAB-
kanalene og lytte til den første tilgjengelige 
kanalen.
- "SCANNING" blinker.

Lagre DAB-radiokanaler manuelt

Merk

•	 Du	kan	lagre	opptil	20	DAB-radiokanaler.

1  Drei den store knotten på høyre side for 
å stille inn på en DAB-radiokanal.

2  Trykk på den lille knotten på høyre side for 
å aktivere programmeringsmodus.

3  Drei den store knotten på høyre side for 
å velge en forhåndsinnstilt kanal.

4  Trykk på den lille knotten på høyre side for 
å bekrefte lagring av radiokanalen.

5  Gjenta trinn 1 til 4 for å lagre andre DAB-

kanaler.
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Merk

•	 Hvis	høyttaleren	er	koblet	fra	eller	det	oppstår	
strømbrudd, vil ikke de forhåndsinnstilte 
stasjonene bli slettet.

Velge en forhåndsinnstilt DAB-
radiokanal

Drei den store knotten på venstre side for  
å velge ønsket forhåndsinnstillingsnummer.
Høyttaleren stiller automatisk inn på den 
valgte kanalen.

Informasjonsskjerm for DAB

Du kan vise informasjon om DAB-tjenester  
i følgende modi. 

1  Trykk på og hold inne den lille knotten på 
høyre side i 2 sekunder eller lenger for  
å vise menyen.

2  Drei den store knotten på høyre side for 
å velge menyen "INFO".

3  Trykk på den lille knotten på høyre side for 
å bekrefte valget.

4  Drei den store knotten på høyre side for 
å vise informasjonen.

5  Trykk på den lille knotten på høyre side for 
å gå ut av informasjonsvisning.

Informasjonslisten er som følger:
- Kanalens navn
- Samlenavn
- Klokke
- DLS (Dynamic Label Segment)
- Signalstyrke
-	 Programtype
- Frekvens
- Bithastighet
- Lyd

Merk

•	 Avhengig	av	hvilken	DAB-kanal	du	har	stilt	
inn vil enkelte informasjonsmodi kunne være 
utilgjengelige.

Lytte til FM-radio

Stille til en FM-radiokanal manuelt

1  Drei den lille knotten på høyre side for 
å velge FM-radio.

2  Drei den store knotten på høyre side for 
å justere FM-frekvensen til du finner 
kanalen du ønsker.

Lagre FM-radiokanaler

Merk

•	 Du	kan	lagre	opptil	20	FM-radiokanaler.

 Automatisk

1  Trykk på og hold inne den lille knotten på 
høyre side i 2 sekunder eller lenger for  
å vise menyen "SCAN".

2  Trykk på den lille knotten på høyre side 
for å lagre alle tilgjengelige FM-kanaler og 
spille av den første kanalen.
- "SCANNING" blinker.

 Manuelt

1  Drei den store knotten på høyre side for 
å stille inn på en FM-radiokanal.

2  Trykk på den lille knotten på høyre side for 
å aktivere programmeringsmodus.

3  Drei den store knotten på høyre side for 
å velge en forhåndsinnstilt kanal.

4  Trykk på den lille knotten på høyre side for 
å bekrefte lagring av radiokanalen.

5  Gjenta trinn 1 til 4 for å lagre andre FM-

kanaler.

Merk

•	 Hvis	høyttaleren	er	koblet	fra	eller	det	oppstår	
strømbrudd, vil ikke de forhåndsinnstilte 
stasjonene bli slettet.
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Velge en forhåndsinnstilt FM 
radiostasjon

Drei den store knotten på venstre side for  
å velge ønsket forhåndsinnstillingsnummer.
Høyttaleren stiller automatisk inn på den 
valgte kanalen.

Vise RDS-informasjon

RDS (Radio Data System) er en tjeneste 
som gjør det mulig for FM-kanaler å vise 
tilleggsinformasjon.

1  Trykk på og hold inne den lille knotten på 
høyre side i 2 sekunder eller lenger for  
å vise menyen.

2  Drei den store knotten på høyre side for 
å velge menyen "INFO".

3  Trykk på den lille knotten på høyre side for 
å bekrefte valget.

4  Drei den store knotten på høyre side for 
å vise informasjonen.

5  Trykk på den lille knotten på høyre side for 
å gå ut av informasjonsvisning.

Informasjonslisten er som følger:
- Kanalens navn
-	 	Programtype,	f.eks.	[NEWS]	(nyheter),	

[SPOR	T]	(sport),	[POP	M]	(pop-musikk)...
- Klokkeslett
- Tekst
- Frekvens

Merk

•	 Avhengig	av	hvilken	RDS-kanal	du	har	stilt	
inn vil enkelte informasjonsmodi kunne være 
utilgjengelige.

5 Bluetooth

Spille av fra Bluetooth-enhet
Du kan strømme lyd fra en høyttaler til denne 
enheten gjennom en Bluetooth-tilkobling.

Merk

•	 Sørg	for	å	slå	på	Bluetooth	slik	at	enheten	kan	
oppdages før sammenkobling.

•	 Høyttaleren	og	en	enhet	må	være	plassert	
innenfor en avstand på 10 meter, slik at 
Bluetooth-signalet kan mottas.

1  Drei den lille knotten på venstre side for 
å velge BT, "BT" blinker.

2  Slå på Bluetooth på en Bluetooth-enhet 
slik at den kan oppdages.

3	 	Velg	"Philips	VS700"	på	enheten	for	
sammenkobling.
-  For eldre enheter må du angi 0000 som 

sammenkoblingspassord.
-  "BT" lyser når koblingen er utført.

4  Trykk på B-knappen på Bluetooth-
enheten for å begynne å strømme musikk.

Kontrollere avspilling
Under	avspilling
-  Vri den lille knotten på høyre side for  

å øke/senke volumet.
-  Trykk på den lille knotten på høyre side for 

å spill av / sette på pause.
-  Drei den store knotten på høyre side for  

å gå til forrige/neste spor.

Frakoble Bluetooth-sammenkobling

1  Trykk på og hold inne den lille knotten på 
høyre side i 2 sekunder eller mer for å vise 
menyen	"CLEAR	BT".

2  Trykk på den lille knotten på høyre side for 
å bekrefte. "BT" blinker.
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6 Andre 
funksjoner

Stille inn søvntid
Du kan stille inn høyttaleren slik at den slår 
seg av automatisk etter en viss tidsperiode.

1  Når høyttaleren er slått på, trykker du på og 
holder inne den lille knotten på høyre side 
i 2 sekunder eller mer for å vise menyen.

2  Drei den store knotten på høyre side for 
å	velge	menyen	"SLEEP".

3  Trykk på den lille knotten på høyre side for 
å bekrefte valget.

4  Drei den store knotten på høyre side for 
å velge en bestemt tidsperiode (i minutter: 
15, 30, 45, 60).

Merk

•	 Hvis	"OFF"	er	valgt,	aktiveres	ikke	søvntid.

5  Trykk på den lille knotten på høyre side for 
å bekrefte valget. "Zz" vises.

7 Produktin-
formasjon

Generell informasjon

Effektbehov 100-240 V, 50/60 Hz

Strømforbruk 22	W

Mål (V x H x D) 335 x 185 x 148 mm

Vekt (hovedenhet) 2,52 kg

Radiomottaker

Frekvensbånd FM: 87,5 - 108 MHz

DAB

Frekvensområde Bånd III (174 - 240 MHz)

Forsterker

Utgangseffekt 10	W	x	2

Frekvensrespons 100 - 20 000 Hz

Signal-til-støy-forhold: > 70 dB

Høyttalere

Høyttalerimpedans 4 Ω

Høyttalerens maksimale 
inngangseffekt

10	W

Høyttalerdriver 3" ful rekkevidde

Bluetooth

Bluetooth-versjon 5.0

Frekvensområde 2402 – 2480 MHz

Maksimal overført effekt 5 dBm

Maksimalt 
kommunikasjonsområde

omtr. 10 m

Kompatible Bluetooth-profiler A2DP

Merk

•	 Produktinformasjonen	kan	endres	uten	forvarsel.
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8 Feilsøking
Advarsel

•	 Fjern	aldri	huset	på	denne	høyttaleren.

Forsøk aldri å reparere høyttaleren selv, da 
dette kan ugyldiggjøre garantien.
Hvis det oppstår problemer ved bruk av 
denne høyttaleren, må du sjekke følgende 
punkter før du ber om service. Hvis problemet 
forblir	uløst,	kan	du	gå	til	Philips-nettsiden	 
(www. philips.com/welcome). Når 
du	kontakter	Philips,	må	du	sørge	for	
at høyttaleren er i nærheten og at 
modellnummer og serienummer er tilgjengelig.

Ingen strøm
•	 	Kontroller	at	strømledningen	er	riktig	

tilkoblet.
•	 	Sørg	for	at	det	er	strøm	i	strømuttaket.

Ingen lyd
•	 	Juster	volumet.

Ingen svar fra høyttaleren
•	 	Koble	til	strømkontakten	og	slå	høyttaleren	

på igjen.

Dårlig radiomottak
•	 	Øk	avstanden	mellom	høyttaleren	og	 

TV-en eller andre strålekilder.
•	 	Trekk	antennen	helt	ut.	

Klokkeinnstillingen er slettet
•	 	Det	har	vært	strømbrudd	eller	

strømledningen har vært frakoblet.
•	 	Tilbakestill	klokken.	

Musikkavspilling er utilgjengelig 
på denne høyttaleren, selv etter 
gjennomført Bluetooth-tilkobling
-	 	Enheten	kan	ikke	brukes	til	å	spille	av	

musikk trådløs gjennom denne høyttaleren.

Lydkvaliteten er dårlig etter tilkobling 
med en Bluetooth-aktivert enhet
-  Dårlig mottakerforhold for Bluetooth. Flytt 

enheten nærmere denne høyttaleren eller 
fjern eventuelle hindringer mellom dem.

Kan ikke koble til med denne høyttaleren.
-	 	Enheten	støtter	ikke	profilene	som	kreves	

for denne høyttaleren.
-  Bluetooth-funksjonen på denne 

høyttaleren er ikke aktivert. Se høyttalerens 
brukerveiledning for å finne ut hvordan du 
aktiverer funksjonen.

-  Denne høyttaleren er ikke  
i sammenkoblingsmodus.

-  Denne høyttaleren er allerede koblet til en 
annen Bluetooth-aktivert enhet. Koble fra 
enheten og prøv igjen.



Philips	og	Philips	Shield	Emblem	er	registrerte	varemerker	som	
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Vision	Europe	B.V.	eller	et	tilknyttet	selskap,	og	TP	Vision	Europe	B.V.	
garanterer for dette produktet.
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