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1 Vigtigt

Sikkerhed
• Læs disse instruktioner.
• Respekter alle advarsler.
• Følg alle instruktioner.
• Benyt ikke dette apparat i nærheden af 

vand.
• Installer ikke apparatet i nærheden 

af varmekilder som f.eks. radiatorer, 
varmeapparater, ovne eller andre apparater 
(inkl. forstærkere), der producerer varme. 

• Brug kun tilbehør og ekstraudstyr, der er 
godkendt af producenten.

• Al servicering skal udføres af kvalificeret 
personale. Apparatet skal serviceres, hvis 
det er blevet beskadiget, f.eks. hvis der er 
blevet spildt væske på apparatet, der er 
kommet fremmedlegemer ind i apparatet, 
apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, 
eller hvis apparatet ikke fungerer normalt 
eller er blevet tabt.

• FORSIGTIG vedr. brug af batterier – sådan 
forebygger du batterilækage, der kan 
forårsage personskade, tingskade eller 
produktskade: 
• Isæt alle batterier korrekt, og sørg for, 

at + og - vender, som det er vist på 
enheden. 

• Bland ikke batterier (gamle og nye eller 
brunstens- og alkalinebatterier osv.).

• Fjern batterierne, hvis enheden ikke 
skal bruges gennem længere tid.

• Batterier (installeret batteripakke eller 
batterier) må ikke udsættes for ekstrem 
varme fra f.eks. sol, ild eller lignende.

• Apparatet må ikke udsættes for dryp eller 
sprøjt. 

• Placer aldrig farlige genstande på apparatet 
(f.eks. væskefyldte genstande eller tændte 
lys). 

Meddelelse
Enhver ændring af dette apparat, som ikke er 
godkendt af Gibson Innovations, kan annullere 
brugerens ret til at betjene dette udstyr.

Bemærkning til brugere i EU

 
Herved erklærer Woox Innovations, at dette 
produkt overholder de væsentlige krav og andre 
relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EC. 

 
Dit produkt er udviklet og fremstillet med 
materialer og komponenter af høj kvalitet, som 
kan genbruges. 

 
Når et produkt er forsynet med dette symbol 
med en overkrydset affaldsspand på hjul, 
betyder det, at produktet er omfattet af EU-
direktiv 2002/96/EC.
Undersøg reglerne for dit lokale 
indsamlingssystem for elektriske og elektroniske 
produkter.
Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine 
udtjente produkter sammen med almindeligt 
husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af 
udtjente produkter er med til at forhindre 
negativ påvirkning af miljø og helbred.

  
Dit produkt indeholder batterier, som er 
omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som 
ikke må bortskaffes sammen med almindeligt 
husholdningsaffald.Undersøg venligst de lokale 
indsamlingsregler for batterier, da korrekt 
bortskaffelse er med til at forhindre negativ 
påvirkning af miljø og helbred.
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Klasse II-udstyrssymbol

 
Dette symbol indikerer, at enheden er 
dobbeltisoleret.

Miljøoplysninger
Al unødvendig emballage er udeladt. Emballagen 
er forenklet og består af tre materialer : Pap 
(kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen 
(poser, beskyttende skumfolie). 
Systemet består af materiale, der kan genbruges, 
hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de 
lokale regler angående udsmidning af emballage, 
opbrugte batterier og gammelt udstyr.

Bemærk

 • Identifikationspladen findes i bunden af apparatet.
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2 Din bærbare 
radio

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! 
Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, 
som Philips tilbyder, kan du registrere dit 
produkt på www.philips.com/support.

Hvad er der i kassen
Kontroller og identificer indholdet af pakken:
• Hovedenhed
• Strømadapter
• Brugervejledning

Indledning
Med denne enhed kan du:
• holde styr på tiden;
• lytte til FM/MW/LW-stationer;
• indstille timeren;
• afspille lyd fra en ekstern enhed.• 
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Oversigt over hovedenheden

 
a 

• Tænd for radioen, eller skift til 
standbytilstand.

b SRC
• Vælg en kilde: FM/MW/LW TUNER 

eller AUDIO IN.

c SCAN/PROG
• Programmér radiostationer. 

b

c

e
f

g

h

i

a

d

k

l

j

• Scan og gem radiostationer automatisk. 
• Indstil klokkeslæt i standbytilstand.

d 1 - 5+
• Indstil eller vælg en forudindstillet 

radiostation. 

e TIMER
• Indstil æggeuret.

f - VOL +
• Juster lydstyrken. 
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g Tuningknap
• Find en radiostation. 
• Indstil time-/minuttal.

h Skærmpanel
• Vis oplysninger om klokkeslæt/radio.

i AUDIO IN
• Stik til lydindgang til tilslutning af en 

ekstern lydenhed.

j Batterirum

k AC 5 V ~ 1 A
• Vekselstrømsstik til den medfølgende 

AC-strømadapter.

l Antenne
• Forbedr radiomodtagelsen. 
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3 Kom godt i gang
Advarsel

 • Benyttes betjening og indstillinger på anden måde end 
anvist i denne brugsvejledning, er der risiko for, at du 
udsætter dig for farlig bestråling og andre risici.

Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den 
angivne rækkefølge.

Installer batteri 
Advarsel

 • Risiko for eksplosion! Opbevar ikke batterier i 
nærheden af varmekilder, sollys eller ild. Kast aldrig 
batterier i ild.

 • Risiko for produktskade! Hvis apparatet ikke skal bruges 
gennem længere tid, skal du fjerne batteriet.

 • Batterier indeholder kemiske stoffer, og de skal derfor 
bortskaffes på forsvarlig vis.

1 Åbn batterirummet.
2 Isæt 4 x 1,5 V R14/C-/UM2-batterier 

(medfølger ikke) med korrekt polaritet 
(+/-) som angivet.

3 Luk batterirummet.

  

Tip

 • Når hovedenheden kører på batterier, tændes 
baggrundsbelysningen i 5 sekunder efter enhver 
handling.

Tilslutning af strøm 
Advarsel

 • Risiko for produktskade! Kontroller, at 
forsyningsspændingen svarer til den spænding, der er 
trykt på undersiden af enheden.

 • Risiko for elektrisk stød! Tag altid stikket ud af kontakten, 
når netledningen skal frakobles. Hiv aldrig i ledningen.

Tilslut den medfølgende netledning til: 
• AC 5 V ~ 1 A-stikket på hovedenheden.
• stikkontakten.

  
Indstil uret

1 I standbytilstand holdes SCAN /PROG 
nede i to sekunder.
 » [24H] eller [12H] begynder at blinke.

2 Drej på tuningknappen for at indstille 
klokkeslætsformatet.

3 Tryk på tuningknappen for at bekræfte.
 » Timecifrene begynder at blinke. 

4 Drej på tuningknappen for at indstille 
timetal.

5 Tryk på tuningknappen for at bekræfte.
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 » Minutcifrene begynder at blinke.

6 Drej på tuningknappen for at indstille 
minuttal.

7 Tryk på tuningknappen for at bekræfte.

Tænd
Tryk på  for at tænde for radioen.
 » Radioen skifter til den sidst valgte kilde.

• Tryk på  igen for at sætte radioen i 
standbytilstand.

 » Uret (hvis det er indstillet) vises på 
panelet.
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4 Lyt til radio

Vælg FM/MW/LW-bånd

1 Tryk på  for at tænde for radioen.
2 Tryk på SRC for at vælge FM-, MW- eller 

LW-bånd. 

Find en radiostation.
For	at	finde	en	radiostation:
I FM/MW/LW-tilstand skal du dreje 
tuningknappen hurtigt. 
 » Radioen stiller automatisk ind på en station 

med stærkt signal.
Sådan	finder	du	en	radiostation	manuelt:
I FM/MW/LW-tilstand skal du dreje 
tuningknappen, indtil den ønskede radiostation 
er nået.

Programmer radiostationer 
automatisk

Bemærk

 • Du kan højst forudprogrammere 10 FM-radiostationer, 
10 MW-radiostationer og 10 LW-radiostationer.

1 Tryk på  for at tænde for radioen. 
2 Hold SCAN/PROG nede i 2 sekunder i 

FM/MW/LW-tunertilstand.
 » Alle tilgængelige stationer bliver 

programmeret i rækkefølge efter 
bølgebåndsmodtagelsens styrke.

 » Den første programmerede 
radiostation spilles automatisk.

Programmer radiostationer 
manuelt

Bemærk

 • Du kan højst forudprogrammere 10 FM-radiostationer, 
10 MW-radiostationer og 10 LW-radiostationer.

1 Tryk på  for at tænde for radioen.
2 I FM/MW/LW-tilstand skal du dreje 

tuningknappen for at finde en radiostation. 
3 Tryk på SCAN/PROG. 

 » Nummeret på den forudindstillede 
station blinker.

4 Drej på tuningknappen for at vælge et 
forudindstillet nummer.

5 Tryk på knappen for at bekræfte. 
6 Gentag trin 2-5 for at programmere flere 

stationer.

Tip

 • Hvis du vil overskrive en programmeret station, skal du 
gemme en anden station på dens plads.

Vælg en forudindstillet 
radiostation

1 Tryk på  for at tænde for radioen.
2 I FM/MW/LW-tilstand skal du trykke på 

1 - 5+ for at vælge en forudindstillet 
radiostation.

Tip

 • Du vælger forudindstillingsnummer 6 - 10 ved først 
at trykke på 5+ og derefter på den anden tilsvarende 
tast på det numeriske tastatur (f.eks. for at vælge 
forudindstilling 6 skal du trykke på 5+ og 1).
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5 Andre 
funktioner

Indstil æggeuret 
(nedtællingstimer)
Du kan indstille en tidsperiode, hvorefter 
radioen summer.

Bemærk

 • Inden du indstiller alarmen, skal du indstille klokken til 
det aktuelle klokkeslæt.

1 Tryk på TIMER.
 » Timecifrene begynder at blinke.

2 Drej på tuningknappen for at indstille 
timetal. 

3 Tryk på tuningknappen for at bekræfte.
 » Minutcifrene begynder at blinke.

4 Drej på tuningknappen for at indstille 
minuttal. 

5 Tryk på tuningknappen for at bekræfte.
 » Når tiden er udløbet, lyder buzzeren, 

og  blinker.
For at stoppe æggeuret
Tryk på TIMER for at slukke buzzeren.
 » Radioen stiller automatisk ind på den senest 

valgte station, og  holder op med at blinke.
Sådan nulstilles æggeuret
Tryk på TIMER, og hold den nede i 3 sekunder.

 »  forsvinder fra displayet.

Afspil lyd fra en ekstern 
enhed
Du kan lytte til lyd fra en ekstern enhed via 
denne radio.
1 Tilslut et lydkabel til:

• AUDIO IN-stikket på radioen.
• hovedtelefonstikket på en ekstern 

enhed.
2 Tryk på  for at tænde for radioen.
3 Tryk gentagne gange på SRC for at vælge 

AUDIO IN-tilstand.
4 Afspil den eksterne enhed (se enhedens 

brugervejledning).

Lydstyrkeregulering
Under afspilning skal du trykke på +/- for at 
skrue op eller ned for lydstyrken.
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6 Produktinforma-
tion

Bemærk

 • Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

Tuner

Indstillingsområde FM: 87,5-108 MHz
MW: 531-1602 kHz 
LW: 153 - 279 KHz

Indstilling af gitter 50 KHz (FM); 9 KHz 
(MW); 3 KHz (LW)

Antal 
forudindstillede 
stationer

FM: 10 
MW: 10
LW: 10

Samlet harmonisk 
forvrængning

< 3 %

Generelt

Strømforsyning Model: EML412511VD
Indgang: 220 - 240 V~, 
50/60 Hz, 20 mA
Udgang: AC 5 V, 1 A

Batterier 4 x C-batterier
Maksimal 
udgangseffekt

1,2 W

Strømforbrug ved 
drift

5 W

AUDIO IN 650 mV RMS
Mål
 - Hovedenhed (B 
x H x D)

242,3 x 161 x 72,3 mm

Vægt
 - Med emballage
 - Hovedenhed

1,4 kg
0,77 kg
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7 Fejlfinding
Advarsel

 • Kabinettet bør aldrig tages af apparatet.

Prøv aldrig selv at reparere systemet, da 
garantien i så fald bortfalder. 
Hvis der opstår fejl på apparatet, bør du 
kontrollere følgende punkter, inden du bestiller 
reparation. Hvis der fortsat er problemer, 
skal du gå til Philips websted på www.philips.
com/support. Når du kontakter Philips, skal 
du sørge for at have apparatet ved hånden, 
og at modelnummeret og serienummeret er 
tilgængelige.

Ingen strøm
• Kontrollér, at netledningen er tilsluttet 

korrekt.
• Kontroller, at der er strøm i stikkontakten.
• Kontrollér, at batterierne sidder korrekt.

Ingen lyd
 • Juster lydstyrken.

Ur-/timerindstillingen er blevet slettet
 • Udskift batteriet.
 • Strømmen er blevet afbrudt, eller 

strømkablet er blevet frakoblet. 
 • Nulstil uret/timeren.

Ingen reaktion fra enheden
 • Tag batterierne ud, og tænd enheden igen. 
 • Fjern strømkablet, tilslut det igen, og tænd 

derefter for enheden igen.
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