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Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att 
registrera din produkt på www.philips.com/support kan du dra nytta 
av Philips support.

1 Säkerhet
Viktiga säkerhetsinstruktioner
a Läs de här instruktionerna.
b Behåll de här instruktionerna.
c Läs och ta till dig varningstexten.
d Följ samtliga instruktioner.
e Använd inte apparaten i närheten av vatten.
f Rengör endast med torr trasa.
g Installera den inte i närheten av någon värmekälla, som 

element, varmluftsintag, spis eller annan utrustning som avger 
värme (inklusive förstärkare). 

h Använd endast kringutrustning och tillbehör som är godkända 
av leverantören.

i Överlåt allt underhåll till kvalificerad servicepersonal. Service 
krävs när apparaten har skadats på något sätt, till exempel om 
en elkabel eller kontakt är skadad, vätska eller främmande 
föremål har kommit in i apparaten, apparaten har utsatts för 
regn eller fukt, inte fungerar som den ska eller om den har 
fallit i golvet.
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j VARNING! Batterianvändning – Undvik batteriläckage, som 
kan ge upphov till personskada, skada på egendom eller skada 
på apparaten: 
• Installera alla batterier på rätt sätt och placera + och - 

enligt markeringarna i apparaten. 
• Blanda inte batterier (t.ex. gamla och nya eller kol och 

alkaliska).
• Ta ur batterierna när apparaten inte ska användas på länge.

k Apparaten får inte utsättas för vattendroppar eller 
vattenstrålar. 

l Placera inga potentiellt skadliga föremål på enheten (t.ex. 
vattenfyllda kärl eller levande ljus).

Skydda hörseln 
Lyssna med måttlig volym.
• Om du använder hörlurar och lyssnar med hög 

volym kan din hörsel skadas. Den här produkten kan generera 
ljud med decibelnivåer som kan orsaka nedsatt hörsel hos en 
normal person, även om exponeringen är kortare än en minut. 
De högre decibelområdena är till för personer som redan har 
nedsatt hörsel.

• Ljud kan vara vilseledande. Med tiden kan din ”komfortnivå” 
anpassas till allt högre volymer. Så efter en längre tids lyssnande 
kan ljud som låter ”normalt” i verkligheten vara högt och 
skadligt för din hörsel. För att skydda dig mot detta bör du ställa 
in volymen på en säker nivå innan hörseln anpassat sig, och 
lämna volymen på den nivån.



4 SV

Upprätta en säker ljudnivå:
• Ställ in volymkontrollen på en låg nivå. 
• Öka den sedan tills ljudet hörs bekvämt och klart, utan 

distorsion.

Lyssna under rimlig tid:
• Långvarig exponering för ljud, även på normalt ”säkra” nivåer, 

kan förorsaka hörselskador.
• Använd utrustningen på ett förnuftigt sätt och ta en paus då 

och då.

Observera följande riktlinjer när du använder hörlurarna.
• Lyssna på rimliga ljudnivåer under rimlig tid.
• Justera inte volymen allteftersom din hörsel anpassar sig.
• Höj inte volymen så mycket att du inte kan höra din omgivning.
• Du bör vara försiktig eller tillfälligt sluta använda hörlurarna i 

potentiellt farliga situationer. Använd inte hörlurarna när du kör 
motorfordon, cyklar, åker skateboard osv. Det kan utgöra en 
trafikfara och är förbjudet på många platser.

Kommentar

 • Typplattan sitter på baksidan av produkten.

2 Komma igång
Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt följd.
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Sätta i batterier

Var försiktig

 • Risk för explosion! Håll batterierna borta från värme, solljus och eld. 
Lägg aldrig batterierna i eld.

 • Risk för produktskada! Ta bort batterierna när produkten inte 
används under en lång period.

 • Batterier innehåller kemiska substanser och bör därför kasseras på 
rätt sätt.

1 Öppna batterifacket.
2 Sätt in två alkaliska batterier (medföljer ej), typ AA, R06 eller 

UM3, med korrekt polaritet (+/-) enligt hänvisning.
3 Stäng batterifacket.

Ström på
Tryck på .
• Växla till standbyläge genom att trycka på  igen.

Ställa in klockan
1 Håll SET TIME nedtryckt i standbyläge.

• Släpp inte knappen förrän klockinställningen är klar.
2 Tryck på HOUR upprepade gånger eller tryck in och håll kvar 

för att ställa in timmen.
3 Tryck på MIN upprepade gånger eller tryck in och håll kvar för 

att ställa in minuten.
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4 Släpp SET TIME.
 » Den inställda klockan visas.

3 Så här använder du hörlurarna
Anslut ett par hörlurar till  -uttaget på enheten.

4 Lyssna på radio
Kommentar

 • För optimal mottagning drar du ut antennen helt och justerar dess 
position.

1 Tryck på FM eller MW för att välja ett band.
2 Vrid på TUNING hjulet för att ställa in målradiokanalen.
• För att öka eller att minska volymen, vrid på  

hjulet.

5 Använda timern
Du kan ställa in en tid då produkten slås på automatiskt.
1 Håll SET TIMER nedtryckt i standbyläge.

• Släpp inte knappen förrän timerinställningen är klar.
2 Tryck på HOUR upprepade gånger eller tryck in och håll kvar 

för att ställa in timmen.
3 Tryck på MIN upprepade gånger eller tryck in och håll kvar för 

att ställa in minuten.
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4 Släpp SET TIMER.
• Avaktivera timern genom att trycka på SET TIMER.
• Återaktivera timern genom att trycka på SET TIMER igen.

6 Justera skärmens ljusstyrka
Tryck på LIGHT.

7 Felsökning
Varning

 • Ta aldrig bort höljet från produkten.

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du gör det gäller inte 
garantin. 
Om du får problem när du använder enheten ska du kontrollera 
följande innan du begär service. Om problemet kvarstår går du 
till Philips webbplats (www.philips.com/support). Se till att du har 
produkten, modellnumret och serienumret nära till hands vid kontakt 
med kundtjänst.

Ingen ström
• Batterierna sitter fel. Sätt in batterierna på rätt sätt enligt 

hänvisningen på batterifacket.
• Batterierna är urladdade. Byt ut med nya.

Inget ljud
• Justera volymen.
• Koppla bort hörlurarna från enheten.
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Dålig radiomottagning
• För FM, dra ut teleskopantennen helt och justera dess position 

för bättre mottagning.
• För MW fungerar en inbyggd antenn. Justera antennens position 

för bästa möjliga mottagning.

8 Obs!
Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen 
har godkänts av Gibson Innovations kan frånta användaren rätten att 
använda utrustningen.

Uppfyllelse 
Användning av den här produkten överensstämmer med EU:s 
förordningar om radiostörningar.

Ta hand om miljön 
Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa 
material och komponenter som både kan återvinnas och 
återanvändas. 
 

När den här symbolen med en överkryssad papperskorg 
visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det 
europeiska direktivet 2002/96/EG.
Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska 
och elektroniska produkter.
Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i 
det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter 
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på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på 
miljö och hälsa.
  

Produkten innehåller batterier som följer EU-direktivet 
2006/66/EC och den kan inte kasseras med normalt 
hushållsavfall.Ta reda på de lokala reglerna om separat 
insamling av batterier eftersom korrekt kassering bidrar till att minska 
negativ påverkan på miljö och hälsa.

Miljöinformation
Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra 
paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), 
polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumskiva). 
Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas 
om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala 
föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, använda batterier 
och gammal utrustning.

Copyright
2015 © Gibson Innovations Limited. Med ensamrätt.
Philips och Philips-skölden är registrerade varumärken som tillhör 
Koninklijke Philips N.V. och används av Gibson Innovations Limited 
under licens från Koninklijke Philips N.V.
Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Gibson 
förbehåller sig rätten att när som helst ändra produkter utan att 
tidigare material behöver justeras.
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