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1 Viktigt

Viktiga säkerhetsanvisningar
- Läs dessa instruktioner.
- Behåll dessa instruktioner.
- Följ alla varningar.
- Följ alla instruktioner.
-  Använd inte denna apparat i närheten av 

vatten.
- Rengör endast med en torr trasa.
- Blockera inga ventilationshål. 
  Installera i enlighet med tillverkarens 

instruktioner.
-  Installera inte nära värmekällor såsom 

element, varmluftsutsläpp, spisar eller 
högtalare (inklusive förstärkare) som 
producerar värme.

-  Se till ingen går eller klämmer på 
strömkabeln, särskilt nära elkontakten, 
extrauttag och där kabeln kommer ut 
högtalaren.

-  Använd endast tillsatser och tillbehör som 
specificerats av tillverkaren.

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

-  Hänvisa all service till kvalificerad 
servicepersonal. Service krävs när 
apparaten har skapats på något sätt, 
t.ex. en skadad kontakt eller strömkabel, 
vätska har spillts eller objekt har fallit in i 
apparaten, apparaten har utsatts för regn 
eller fukt, inte fungerar på korrekt sätt, eller 
har tappats.

-  Apparaten får inte utsättas för dropp eller 
stänk.

-  Placera inte någon farokälla på apparaten 
(t.ex. vätskefyllda föremål, tända ljus).

-  Använd endast nätaggregat som anges i 
bruksanvisningen.

-  Om nätkontakten eller en apparatkoppling 
används vid frånkoppling ska 
frånkopplingsanordningen vara enkel att 
använda.

Varning

•	 Avlägsna	aldrig	höljet	på	apparaten.
•	 Smörj	aldrig	någon	del	av	apparaten.
•	 Placera	apparaten	på	en	jämn,	hård	och	stabil	

yta.
•	 Placera	aldrig	apparaten	ovanpå	annan	

elektrisk utrustning.
•	 Används	endast	inomhus.	Håll	apparaten	borta	

från vatten, fukt och vätskefyllda föremål.
•	 Håll	apparaten	borta	från	direkt	solljus,	öppen	

eld eller hetta.

Meddelande

TP Vision Europe B.V. förkunnar härmed 
att denna apparat uppfyller de väsentliga 
kraven och andra relevanta bestämmelser 
i direktiv 2014/53/EU. Du kan läsa 
konformitetsdeklarationen på  
www.philips.com/support.

Din produkt är designad och tillverkad av 
högkvalitativa material och komponenter, 
som kan återvinnas och återanvändas.

När den överkryssade soptunnan på hjul visas 
på en produkt betyder det att produkten 
omfattas av EU-direktivet 2012/19/EU.
Ta reda på lokala separata insamlingssystem 
för elektriska och elektroniska produkter.
Agera i enlighet med de lokala föreskrifterna 
och släng inte dina uttjänta produkter i ditt 
normala hushållsavfall. Korrekt kassering 
av gamla produkter och batterier hjälper 
förhindra negativa konsekvenser för miljön 
och människors hälsa. 
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Den här apparaten innehåller batterier som 
är reglerade enligt EU-direktivet 2013/56/
EU, och kan inte kasseras med normalt 
hushållsavfall. Ta reda på de lokala reglerna 
för separat insamling av batterier eftersom 
korrekt avfallshantering hjälper till att 
förhindra negativa konsekvenser för miljön 
och människors hälsa.

Miljöinformation
All onödig förpackning har undvikits. 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).
Apparaten består av material som kan 
återvinnas och återanvändas om den 
demonteras av ett specialiserat företag. 
Följ de lokala reglerna för bortskaffande av 
förpackningsmaterial, uttjänta batterier och 
gammal utrustning.

Observera

•	 Typskylten	är	placerad	på	baksidan	av	
apparaten.
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2 Din FM/DAB-
radio

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

Introduktion
Med den här apparaten kan du njuta av både 
FM-radio och Digital Audio Broadcasting 
(DAB)-radio.

Om DAB

Om Digital Audio Broadcasting (DAB)
DAB digitalradio är ett nytt sätt att sända 
radio via ett nätverk av marksändare. Det ger 
lyssnarna med större valfrihet och information 
som levereras i kristallklar, knasterfri 
ljudkvalitet.
–  Tekniken gör att mottagaren kan knyta an 

till den starkaste signalen som hittas.
–  På DAB-digitalstationer finns det inga 

frekvenser som måste kommas ihåg, utan 
det räcker att ställa in stationens namn och 
du slipper ändra inställningen under resor.

Vad är ett multiplex?
Digital radiodrift består av ett enda 
frekvensblock som kallas ett multiplex. Varje 
multiplex fungerar inom ett frekvensspektrum, 
till exempel band III för DAB-sändningar.

DAB-SÄNDARE OCH DLS
Varje DAB-sändare (eller multiplexoperatör) 
tillhandahåller också text- och 
ljuddatatjänster. 
Vissa program stöds av Dynamic Label 
Segments (DLS). Detta är data som du kan läsa 
som rullande text på din DAB-radiodisplay. 
Vissa stationer sänder de senaste nyheterna, 
resor, väder, vad som sänds nu och härnäst, 
webbadresser och telefonnummer.

Besök www.drdb.org för mer information om 
digital radiotäckning och tjänster.

Vad finns i lådan?
Kontrollera och identifiera ditt pakets innehåll: 
•	 Huvudenhet
•	 Nätkabel
•	 Snabbstartguide
•	 Världsomfattande	garanti
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Översikt över huvudenheten
1. Liten ratt (vänster)

-  Tryck: Slå på apparaten eller växla till 
vänteläge

-  Vrid: Välj en källa
2. Stor ratt (vänster)

-  Vrid: Välj en förinställd radiostation
3. Displaypanel

-  Visa aktuell status
4. Liten ratt (höger)

Tryck
-  bekräfta menyalternativet
-  store radio stations in DAB/FM mode
-  starta eller pausa uppspelningen i  

BT-läge
Dubbeltryck
-  gå tillbaka till föregående meny
Håll intryckt
-  gå till menyn
Vrid
-  justera volymen

5. Stor ratt (höger)
Vrid
-  välj meny
-  ställ in en DAB-station i DAB-läge
-  ställ in en FM-station i FM-läge
-  hoppa till föregående/nästa spår i  

BT-läge
6. AC~

-  Anslut nätkabeln
7. Teleskopantenn
8. 5 V  2 A

-  För laddning av extern utrustning
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3 Kom igång
Varning

•	 Användning	av	kontroller	eller	justeringar	eller	
utförande av andra procedurer än de som 
anges här kan resultera i farlig strålning.

Följ alltid instruktionerna i detta kapitel i rätt 
följd.
Om du kontaktar Philips kommer högtalarens 
modell- och serienummer att efterfrågas. 
Modellnumret och serienumret finns på 
baksidan av apparaten. Skriv siffrorna här: 
Modellnummer ____________________
Serienummer _____________________

Förbered teleskopantennen
Dra ut teleskopantennen helt och justera dess 
riktning för optimal mottagning.

Tips

•	 Placera	antennen	så	långt	bort	från	din	TV	
eller annan strålningskälla som möjligt för att 
förhindra störningar.

Anslut till strömförsörjning 

Varning

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

•	 Risk	för	elektrisk	stöt!	Håll	alltid	i	kontakten	när	
du drar ur kabeln. Dra aldrig i kabeln.

•	 Använd	endast	den	nätkabel	som	specificerats	
av tillverkaren eller som säljs med den här 
enheten.

Observera

•	 Typskylten	är	placerad	på	baksidan	av	
apparaten.

Anslut AC~-uttaget på apparaten till eluttaget 
via nätkabeln.

Justera displayens ljusstyrka
1  I standby-läge håller du in den lilla ratten 

på höger sida i två sekunder eller längre för 
att visa menyn.

2  Vrid på den stora ratten på höger sida för 
att välja menyn "DIM".

3  Tryck på den lilla ratten på höger sida för 
att bekräfta ditt val.

4  Vrid på den stora ratten på höger sida 
för att välja olika nivåer för displayens 
ljusstyrka.

Ställ in klockan 
1  I standby-läge håller du in den lilla ratten 

på höger sida i två sekunder eller längre för 
att visa menyn "CLOCK".

2  Tryck på den lilla ratten på höger sida 
för att bekräfta aktivering av läget för 
klockinställning. Tidsformatet [12 H] eller 
[24 H] börjar blinka.

3  Vrid den stora ratten på höger sida för att 
välja [12 H] eller [24 H].

4  Tryck på den lilla ratten på höger sida för 
att bekräfta. Timsiffrorna börjar blinka.

5  Upprepa ovanstående steg 3-4 för att ställa 
in timme och minut.

Observera

•	 Enheten	går	automatiskt	ur	
klockinställningsläget om ingen knapp trycks in 
på tio sekunder.
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Automatisk synkronisering av 
klocktiden

Om klockan inte är inställd kan högtalaren 
synkronisera med tiden som sänds av RDS/
DAB-stationen automatiskt när den är inställd 
på en RDS/DAB-radiostation som sänder 
tidssignaler.

Manuell synkronisering av klocktiden

Om klockan är inställd kan du synkronisera 
klocktid manuellt på följande sätt när du 
rattar in en RDS/DAB-radiostation som sänder 
tidssignaler:

1  Håll den lilla ratten på höger sida intryckt i 
två sekunder eller längre för att visa menyn.

2  Vrid på den stora ratten på höger sida för 
att välja menyn "INFO".

3  Tryck på den lilla ratten på höger sida för 
att bekräfta ditt val.

4  Vrid på den stora ratten på höger sida för 
att välja menyn "CT".

5  Tryck på den lilla ratten på höger sida för 
att synkronisera klocktiden.

Slå på
Tryck på den lilla ratten på vänster sida. 
Högtalaren växlar till den senast valda källan.

Växla till standbyläge
Tryck på den lilla ratten på vänster sida för att 
växla högtalaren till standbyläge. Tiden (om 
inställd) visas.

Justera volymen
Vrid den lilla ratten på höger sida för att höja/
sänka volymen.

4 Lyssna på 
radio
Observera

•	 Kontrollera	att	antennen	är	fullt	utdragen

Lyssna på DAB-radio

Ställa in en DAB-radiostation

1  Vrid den lilla ratten på vänster sida för att 
välja DAB-radio.

2  Vrid den stora ratten på höger sida för att 
navigera genom tillgängliga DAB-stationer.

Skanna DAB-radiostationer

1  Håll den lilla ratten på höger sida intryckt i 
två sekunder eller längre för att visa menyn 
"SCAN".

2  Tryck på den lilla ratten på höger sida 
för att navigera genom tillgängliga DAB-
stationer och lyssna på den första 
tillgängliga stationen.
- "SCANNING" blinkar.

Lagra DAB-radiostationer manuellt

Observera

•	 Du	kan	lagra	upp	till	20	DAB-radiostationer.

1  Vrid den stora ratten på höger sida för att 
ställa in en DAB-radiostation.

2  Tryck på den lilla ratten på höger sida för 
att aktivera programmeringsläget.

3  Vrid på den stora ratten på höger sida för 
att välja ett snabbvalsnummer.

4  Tryck på den lilla ratten på höger sida för 
att bekräfta att lagring av stationen.

5  Upprepa steg 1 till 4 för att lagra andra 
DAB-stationer.
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Observera

•	 De	förinställda	stationerna	raderas	inte	om	
sladden dras ur eller vid strömavbrott.

Välj en förinställd DAB-radiostation

Vrid den stora ratten på vänster sida för att 
välja önskat snabbvalsnummer.
Radion kommer ställa den valda stationen 
automatiskt.

DAB-informationsvisning

Du kan se serviceinformation om DAB i 
följande lägen. 

1  Håll den lilla ratten på höger sida intryckt i 
två sekunder eller längre för att visa menyn.

2  Vrid på den stora ratten på höger sida för 
att välja menyn "INFO".

3  Tryck på den lilla ratten på höger sida för 
att bekräfta ditt val.

4  Vrid den stora ratten på höger sida för att 
se informationen.

5  Tryck på den lilla ratten på höger sida för 
att lämna informationsvyn.

Informationslistan är som följer:
- Stationens namn
- Ensemblens namn
- Klocka
- DLS (Dynamic Label Segment)
- Signalstyrka
- Programtyp
- Frekvens
- Bithastighet
- Ljud

Observera

•	 Vissa	informationslägen	vara	otillgängliga	
beroende på vilken DAB-radiostation du ställt 
in.

Lyssna på FM-radio

Ställa in en FM-radiostation

1  Vrid den lilla ratten på vänster sida för att 
välja FM-radio.

2  Vrid på den stora ratten på höger sida för 
att justera FM-frekvensen tills du hittar den 
station du vill ha.

Lagra FM-radiostationer

Observera

•	 Du	kan	lagra	upp	till	20	FM-radiostationer.

 Automatiskt

1  Håll den lilla ratten på höger sida intryckt i 
två sekunder eller längre för att visa menyn 
"SCAN".

2  Tryck på den lilla ratten på höger sida 
för att navigera genom tillgängliga FM-
stationer och lyssna på den första 
tillgängliga stationen.
- "SCANNING" blinkar.

 Manuellt

1  Vrid den stora ratten på höger sida för att 
ställa in en FM-radiostation.

2  Tryck på den lilla ratten på höger sida för 
att aktivera programmeringsläget.

3  Vrid på den stora ratten på höger sida för 
att välja ett snabbvalsnummer.

4  Tryck på den lilla ratten på höger sida för 
att bekräfta att lagring av stationen.

5  Upprepa steg 1 till 4 för att lagra andra 
FM-stationer.

Observera

•	 De	förinställda	stationerna	raderas	inte	om	
sladden dras ur eller vid strömavbrott.
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Välj en förinställd FM-radiostation

Vrid den stora ratten på vänster sida för att 
välja önskat snabbvalsnummer.
Radion kommer ställa den valda stationen 
automatiskt.

Visa RDS-information

RDS (Radio Data System) är en tjänst som 
gör att FM-stationer kan visa ytterligare 
information.

1  Håll den lilla ratten på höger sida intryckt i 
två sekunder eller längre för att visa menyn.

2  Vrid på den stora ratten på höger sida för 
att välja menyn "INFO".

3  Tryck på den lilla ratten på höger sida för 
att bekräfta ditt val.

4  Vrid den stora ratten på höger sida för att 
se informationen.

5  Tryck på den lilla ratten på höger sida för 
att lämna informationsvyn.

Informationslistan är som följer:
- Stationens namn
-  Programtyp som [NEWS] (nyheter), [SPORT] 

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

Observera

•	 Vissa	informationslägen	vara	otillgängliga	
beroende på vilken RDS-station du ställt in.

5 Bluetooth

Spela från en Bluetooth-enhet
Du kan strömma ljud från en enhet till den 
här högtalaren med hjälp av Bluetooth-
anslutning.

Observera

•	 Slå	på	Bluetooth	så	att	en	enheten	kan	hittas	
innan du parar ihop.

•	 Radion	och	Bluetooth-enheten	måste	placeras	
inom avkänningsavståndet på tio meter.

1  Vrid den lilla ratten på vänster sida för att 
välja BT. "BT" blinkar.

2  Slå på Bluetooth på Bluetooth-enheten, 
så den kan hittas.

3  Välj "Philips VS700" på enheten för 
parning.
-  Skriv in parningslösenord 0000 på en 

äldre enheter.
-  "BT" tänds när parningen lyckats.

4  Tryck på B-knappen på Bluetooth-
enheten för att börja strömma musik.

Uppspelningskontroll
Under uppspelning
-  Vrid den lilla ratten på höger sida för att 

höja/sänka volymen.
-  Tryck på den lilla ratten på höger sida för 

att spela/pausa.
-  Vrid den stora ratten på höger sida för att 

hoppa till föregående/nästa spår.

Ta bort Bluetooth-parning

1  Håll den lilla ratten på höger sida intryckt i 
två sekunder eller längre för att visa menyn 
"CLEAR BT".

2  Tryck på den lilla ratten på höger sida för 
att bekräfta. "BT" blinkar.
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6 Andra 
funktioner

Ställ in insomningstimern
Du kan ställa in radion att stängas av 
automatiskt efter en viss tidsperiod.

1  När radion är påslagen, håll den lilla ratten 
på höger sida intryckt i två sekunder eller 
längre för att visa menyn.

2  Vrid på den stora ratten på höger sida för 
att välja menyn "SLEEP".

3  Tryck på den lilla ratten på höger sida för 
att bekräfta ditt val.

4  Vrid den stora ratten på höger sida för att 
välja en viss tidsperiod (i minuter: 15, 30, 
45, 60).

Observera

•	 Om	"OFF"	är	valt	aktiveras	inte	
insomningstimern.

5  Tryck på den lilla ratten på höger sida för 
att bekräfta ditt val. "Zz" visas.

7 Produktinfor-
mation

Allmän information

Strömförsörjning 100-240 V, 50/60 Hz

Energiförbrukning 22 W

Mått (B x H x D) 335 x 185 x 148 mm

Vikt (huvudenhet) 2,52 kg

Tuner

Tuning-intervall FM: 87,5 – 108 MHz

DAB

Frekvensomfång Band III (174-240 MHz)

Förstärkare

Uteffekt 10 W x2

Frekvensåtergivning 100 – 20.000 Hz

Signal-brusförhållande > 70 dB

Högtalare

Högtalarimpedans 4 Ω

Högtalarens maximala 
ineffekt

10 W

Högtalarelement 3", full-range

Bluetooth

Bluetooth-version 5.0

Frekvensomfång 2402 – 2480 MHz

Maximal överförd effekt 5 dBm

Maximal 
kommunikationsräckvidd

ca 10 m

Kompatibla Bluetooth-profiler A2DP

Observera

•	 Produktinformationen	kan	komma	att	ändras	
utan föregående meddelande.
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8 Felsökning
Varning

•	 Avlägsna	aldrig	höljet	på	apparaten.

Försök aldrig att reparera apparaten på egen 
hand för att hålla kvar garantin som giltig.
Om du stöter på problem när du 
använder den här enheten, kontrollera 
följande punkter innan du begär service. 
Om problemet förblir olöst går du till Philips 
webbplats (www.philips.com/welcome). 
Se till att apparaten är i närheten och att 
modellnumret och serienumret är tillgängliga 
när du kontaktar Philips.

Ingen ström
•	 	Kontrollera	att	nätkabeln	är	ordentligt	

ansluten.
•	 	Kontrollera	att	det	finns	ström	i	

vägguttaget.

Inget ljud
•	 	Justera	volymen.

Ingen respons från apparaten
•	 	Dra	ur	nätkontakten	och	sätt	i	den	igen,	

och slå sedan på apparaten igen.

Dålig radiomottagning
•	 	Öka	avståndet	mellan	radion	och	din	TV	

eller annan strålningskälla.
•	 	Dra	ut	antennen	helt.	

Klockinställningen har raderats.
•	 	Strömmen	har	brutits	eller	nätkabeln	har	

dragits ur.
•	 	Ställ	in	klockan	igen.	

Det går inte att spela musik trots att 
Bluetooth-parningen lyckats
-  Enheten kan inte användas för att spela 

musik trådlöst via den här apparaten.

Ljudkvaliteten är dålig efter anslutning 
till en Bluetooth-aktiverad enhet
-  Bluetooth-mottagningen är dålig. Flytta 

enheten närmare denna apparat eller ta 
bort eventuella hinder mellan dem.

Det går inte att ansluta till den här 
apparaten.
-  Enheten stöder inte de profiler som krävs 

för den här apparaten.
-  Bluetooth-funktionen för denna apparat 

är inte aktiverad. Se bruksanvisningen 
för apparaten för att ta reda på hur du 
aktiverar funktionen.

-  Den här apparaten är inte i parningsläge.
-  Den här apparaten är redan ansluten till en 

annan Bluetooth-aktiverad enhet. Koppla 
från enheten och försök sedan igen.
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